Tere õhtust, mu sõbrad. Iga kord kui ilmun, tõmban järjest rohkem kaasa eetervalgust küll
ingli- ja juhendajate maailmast, kes tahavad väga kuulda, mida ma Maatasandile räägin, mitte
et neil oleks vaja seda õppida, vaid et olla kursis Maa peal toimuvaga.
Me hakkame rääkima „Nihke-järgsetest“ sündmustest ja olukordadest, sellest millised teie ja
Maatasand pärast Nihet välja näete. Teie hulgas võib olla ka neid, kes ei saa Nihkest aru. Mu
sõbrad, see on suurim nihe, mida siin planeedil kunagi kogetud on.
Iga kord, kui Emake Maa jõuab oma arengus punkti, millest liikuda uuele teadvustasandile,
lubab Looja oma piiritus armastuses ja tarkuses kõigile, kes parajasti Maal kogemusi
omandamas, kaasa arvatud inimolendid, pöörduda tagasi Valgussesse. Ka siis, kui tekkisid
võimsad Jääajad ja muud kataklüsmilised sündmused, pöördus inimvalgus lihtsalt koju tagasi.
Ent sel korral viib paljude siinolijate kogemusterada läbi selle Suure Nihke kauniduse.
Üllatus, üllatus. Teie küsite: „Meister Kirael, millega me sellise au selles suures valguses ära
teenisime, et Looja lubab meil Nihke kaasa teha?“ See ei ole Looja valik, mu sõbrad. See on
iga valgusindiviidi valik.
Tahan teile sõnaselgelt öelda, et mõned asjad, millest ma teile täna räägin, võivad teie
meelesopis hirmu tekitada. Ma palvetan, et te hirmud lahti laseksite ja valiksite näha selles
hoopis valgustumist, sest kui kõik on ühelepoole jõudnud, mu sõbrad, ei eksisteeri enam
hirmu. Hirm on teie meele väljamõeldis. See on pelgalt teie vasakus ajupoolkeras eksisteeriv
energia-relee, teie parem ajupoolkera ei tea, mida tähendab hirm.
Need, kel oli julgust täna õhtul siia tulla, mõistavad peagi, kui positiivne, kui võimas Suur
Nihe olla võib. Ent siiski hoiatan teid targu, et kui Nihe lahti rullub, siis informatsioon, mida
ma teile täna jagan - iga killuke sellest – muutub, kuna senini pole mitte ükski selle planeedi
eluvorm nagu on seda teie oma, kunagi läbinud nihkeprotsessi endiselt kehastusse jäädes.
Niisiis teie, mu sõbrad, olete võimas, helde, imeline valgus, kel oli julgust tulla siiapoole
(Maa tasandile) ja teha see kaasa. Ma olen teie valguses. Ma palvetan, et teil oleks julgust
meid täna õhtul ära kuulata.
Sulgege hetkeks silmad ja kujutage koos minuga maailma ette sellisena, nagu ta tänasel
päeval on - inimesed jooksmas siia-sinna, ja seejärel püüdke aru saada maailmast, mis on
äkitselt kaotanud oma sünkroonsuse ja näib liikuvat teile hirmu tekitavas suunas.
Mu sõbrad, maailm on turvaline, kui teie otsustate, et ta on turvaline, ja ma loodan, et te juba
täna õhtul langetate oma otsuse selle kohta.
Hetkeks kujutage ette maailma, milles äkitselt hakkab õhku imbuma ootamatult tarretav
külmus, millist te varem kogenud pole, külm, mis poeb läbi lihast ja luust. Vaadates ringi
enda ümber, märkate inimesi tukastusse vajumas. Olenemata asukohast, muutuvad inimesed
ikka vähem ja vähem ringi sebivaks. Mõned inimesed naeratavad, kuid paljude silmist vaatab
vastu hirm.
Või edasi, kui soovite, kujutage keskpäevast päikest järjest tuhmimaks muutumas, kuni äkki
teda enam polegi. Võtke lahkelt vastu kolm pimedusepäeva. Paljud otsustavad siis, et see ei
ole neile soovikohane teekond, ja liiguvad teistele tegevusväljadele, mille kohta annan
selgitust hiljem.

Ma tahtsin vaid, et te kogeksite, mis tunne võiks olla, kui pole teada, mis edasi juhtuma
hakkab. Teie võite valida kas hirmu või hoopis seikluse. Enamus täna siin viibijatest, kes on
Valgustöölised, valivad oma kõrgeimal reaalsuse tasandil seikluse, ja lähebki lahti.
Kuulake hoolega. Teil on vaja olla ärkvel, te peate olema tähelepanelikud, teil on vaja teada,
milliseks teie teekond peaks kujunema, ja te peate osalema sellel teekonnal jalamaid. Kõik
toimub nii kiiresti.
Küsimus, mida alati esitatakse ja millele ei ole vastust, on selline: „ Meister Kirael, palun
öelge meile, millal see juhtub, et me võiksime ette valmistuda?“ Mida te kavatsete teha, kas
hankida taskulampe? Sellest ei ole kasu, kuna Nihke järel patareid ei tööta. Mida te kavatsete
teha, kas täita auto bensiinipaagi? Ka sellega ei tasu vaeva näha.
Asi, mida peate teadma on see, et isegi Looja – Looja, kes lõi kõik selle, mida te näete, saate
puudutada, maitsta, tunda, öelda, ja mõelda – kuni Nihke algusmomendini, ei tea, millal see
juhtub, kuna kõik on täielikult teie teha. Siis kui Meie – Inimesed, planeedilt Maa, otsustavad
tõsta oma valguse oma suutlikkuse kõrgeimale tasandile, ja kui teid on arvuliselt piisavalt
palju, avardate te endid läbi footon-energia vöödest, ja uus maailm saab alguse. Kuni selle
ajani peate aina jätkama ettevalmistumist.
Ma tean, et teil on hulgaliselt küsimusi. Te tahate teada, milline hakkab Maa välja nägema,
kuidas näete välja teie, mida te rahana kasutate. Kas me pöördume ajas tagasi? Kas me
pöördume tagasi vana vahetuskaubanduse süsteemi juurde, kus kaupade müügi ja teeninduse
eest saime vastu toitu? Kui kaugele me langeme? Kui kõrgele me üles tõuseme? Mis tunne
see on ? Kas me suudame laulda ja tantsida? Kas me oleme õnnelikud või pahurad? Mis saab
kõigest sellest, mida me juba oma elus saavutanud oleme?
Et tekiks tugev turvatunne, räägin nüüd algusest. Kui te pole üldsegi spiritualist, siis peale
ärkamist niipea kui mõtlete: „Mu Jumal, kuidas küll teada saada, mis ülejäänud maailmas
toimub?“ laetakse teile otsekohe alla mõistust hämmastav vajalik informatsioon.
Mu sõbrad, need keda me nimetame „Valguse Saatjateks“ on juba kohal, ja nemad suudavad
saata sõnumeid ühest maailma otsast teise. Üks Saatja saadab, järgmine võtab teate ilma seda
de ifreerimata või muutmata või ilustamata vastu ja lihtsalt saadab selle järgmisele Saatjale
edasi. Kui järgmine Saatja selle saab, laetakse see kellegi läheduses olija jaoks alla; üles
laetakse absoluutselt kõik Maatasandil kogetavad mõtted. Kõik need mõtted kogutakse kokku,
pannakse korrapäraselt järjekorda ja saadetakse järgmisele Saatjale.
Kogu Ameerika Ühendriikide katmiseks läheb vaja umbes nelja Saatjat. Kas kujutate ette,
kuidas nad peavad teateid neelama, korrastama ja edasi saatma? Nad on elusad ja tegutsevad
teie Maatasandil tänasel päeval. Nad on juba siin. Nad juba harjutavad omavahel. Meie
Valgusmaailm koos ingelliku kohalolekuga, oleme juba moodustanud valguskette, mis
juhatavad teid - inimesi, läbi minema oma kõige vaevalisematest hetkedest, mida saab
esimestel päevadel ohtralt olema.
Kujutage näiteks ette, et Nihke saabumise ajal olete teel läbi Mojave Kõrbe. Teie auto seiskub
tee ääres ja te vajute sügavasse unne. Mulle meeldib seda nimetada „talveuneks“. Ärgates
olete endiselt keset kõrbe, ja arvake ära? Teie auto jääbki sinna kus ta on, kuna Maa

energiamuster, Maatasandi uued võnkesagedused on seadistatud nüüd selliselt, et
mehaanilised energiad ei toimi enam endistviisi. Kõik allub nüüd uuele võnkesagedusele.
Kõigepealt, kui Saatjad saadavad, teevad nad kindlaks 6 elusolendi asukoha planeedil. Kas
kujutate ette? Teid saab olema kokku umbes kaks miljardit, ja Saatjad määravad teie kõigi
asukoha esimese 18 tunni jooksul pimeduse saabumisest alates. Iga inimese asukoht tehakse
kindlaks.
Teie kõigiga võetakse ühendust, ja teil pole põhjust paanikasse sattumiseks, sest te mitte
ainult ei kuule teateid, vaid saate neid ka anda, mida siis Saatjad edasi saadavad. Me mitte
ainult ei tea, kus iga olend on, vaid me teame ka millisel kujul ja millisel valmisoleku tasemel
te saabusite.
Üks põhjusi, miks te peate läbima kolm pimedusepäeva, on see, et teie planeedil on vaja
süüdata footon-energiad. Footon-energia võimaldab teil kuude kaupa ilma igasuguse toiduta,
sealhulgas ka veeta elus püsida, lihtsalt praana - hingates footon-energiat. Teil on vaja õppida
seda kasutama, seega otsite neid juhendajaid, kes teile seda õpetavad.
Nüüd muutusid küll paljude näod kurvaks justnagu oleksin ma kuulutanud teile
maailmalõppu. Mu sõbrad, see on maailma algus. Pole sõdu. Pole vihkamist. Pole eelistust,
kelle jumal on parem või kelle religioon jätab varju teise oma, sest seal on Looja, on päikese
jumala ilu või Kristus-energia, kui soovite, äratamas teid reaalsusele; teie sõber Buddha, teie
sõber Lady Quan Yin on siin teid toetamas. Kõik meistrid, KÕIK meistrid osalevad teie
Nihkes.
Valik on teie, kas lahkuda siit täna õhtul hirm südames, ja kui nii, siis on minu tänane jutt teil
mööda külge maha jooksnud. Kuid andke siit ära minnes endale, mitte kellelegi teisele,
hoopis lubadus, et te hakkate praktiseerivaks spiritualistiks. See ei tähenda, et te peate astuma
kirikuliikmeks või mingi kultuse kummardajaks või veel midagi muud; praktiseerivad
spiritualistid vastutavad iseenda oskuste eest, nad võtavad vastutuse iseenda arengu eest,
lubades iseenda valguses teha kõik endast oleneva, et saada meistriks teekonnal, mida
nimetatakse eluks. See on kõik, mida on vaja teha, et olla spiritualist, ja see aitab teil kõigil
jõuda üksolemiseni.
Seega karta pole midagi. Enne kolmepäevast pimeduseaega heidetakse maailmale valgust
Suureks Nihke-protsessiks. See toimub paratamatult. Sellest ei saa kõrvale põigelda. Teil on
vaja vaid välja nuputada, kas tahate olla siin või mitte.
Kui mina oleksin inimolend, ei tahaks ma midagi enamat kui kogeda Looja sellist võimsat
kingitust, mille tulemusena ma saan kasutada suuremat osa oma ajust, kui mitte kõike. Mul
oleks võimalik suhelda jõududega, kelle olemasolust ma kogu elu olen teadlik olnud, kuid
pole kordagi näinud ega tutvunud. Ma sooviksin kogeda suurepärast teadmist, et ma olen
Looja ülim valgusolend, et ma olen osa Nihkeprotsessist, ja ma tahaksin, et Maatasand teab,
et mina olen siin. Seda kõike ma tahaksin, kui ma oleksin inimolend.
Küsimus: Kuulen esimest korda Valguse Saatjatest. Kas nad on Arenevate Ühiskondade
Juhendajad? Kas nad on Galaktilised energiad? Kas nad on inglid?

KIRAEL: Nad on inimolendid. Nihke ajal on nad ülestõusnud inimesed. Praeguseks on neid
umbkaudu saja ringis, ja kuigi sajast piisab selle töö läbiviimiseks, tahaksime me näha seda
arvu pisut suuremana.
? : Kirael, oma esimeses raamatus „Suur Nihe“ te mainisite, et inimkuju muutub. Nagu ma aru
sain, saab see olema paljuski erinev sellest inimolendist, kes meile praegu peeglist vastu
vaatab. Ehk selgitaksite, miks see nii on ?
KIRAEL: No nüüd te aitasite küll inimesi kõvasti hirmutada! Lubage ma üritan neid nüüd
mitte-hirmutada. Iga inimene paigutab oma energia ümber teistest erinevalt, see on energia
ülekanne. Kolme pimedusepäeva jooksul laiendatakse mõningate kõrgete spiritualistide aju.
Selleks on vaja suurendada koljut, niisiis esimene asi, mis juhtub – ja ükski mu edev sõber ei
pääse sellest – on see, et kuna teie karvanääpsud ei suuda suurenemist kaasa teha, ilmuvad
suure tõenäosusega paljud teie hulgast teisel pool välja sama kiilatena, kui sündideski. Aga
siis olite te kõige kaunimad.
Paljudel on seniks rakkumällu kogunenud ülearust ego, mida tahate kõrvale heita. See võib
olla pisut valulik, niisiis ma ei üritaks eriti. Ja teie, naisterahvad, saate ka olema kaunid,
absoluutselt ilusad, ja kiilad nagu oma sündimise päeval. Inimese keha saab olema
„elastsem“, painduvam. Kas teil on kunagi abaluude vahelt sügelenud, ja sügamiseks on
puudu jäänud vaid veerand tolli. Te ei pea seda enam tundma. Te võite sügada ükskõik,
millist kehaosa – ükski koht ei jää liiga kaugeks.
Teie mälu maht saab olema palju suurem, kui ta seda praegu on. Kui geenius kasutab oma
ajust 17%, siis enamus teist hakkab kasutama 35 kuni 70%. Praegu ei suuda te seda ettegi
kujutada. 70% mälumahu juures teate te peaaegu kõike oma planeediga seonduvast.
Tuletage meelde Mojave Kõrbe kinni jäämist. Kaugus ei ole teile probleemiks. Ühe hüppega
katate umbes veerand miili (400m).
Teie kopsud tõmbuvad küllaltki palju kokku, sest te ei vaja suuri kopse. See on hea põhjus
suitsetamisest loobumiseks. Teie kopsumaht väheneb märgatavalt ja kui olete tugev suitsetaja,
on teil algul raskusi sisse
hingamisega. See on võrreldav tugeva astmahaige läbielamistega.
Kopsud tõmbuvad kokku, kuna teil pole vaja hingata endisel viisil. Selle asemel kasutate palju
praanahingamist ja footonenergiat. Kuni te õpite praanahingama, kuni te sellega harjute,
võivad kopsud põhjustada teile ebameeldivustunnet.
Teie süda hakkab praegusest aeglasemalt lööma, umbes 50 kuni 60 lööki tunnis ja hiljem
veelgi aeglasemalt, niisiis ärge selle pärast nii väga muretsege. Nõrga südamega inimestele
peaks see meeldima. Südamelihas läheb remonti Nihke hetkel.
Ja veel midagi, millega tuleb leppida. Need, kes armastavad teisele silma vaadata, vaatavad
hinge istmesse. Muide, Nihkejärselt pole teil enam võimalik valetada, sest kui valetate,
hakkavad teie silmad välkuma. Ma räägin tõsiselt. See pole midagi hiina piljardimängumasina taolist, vaid silmad hakkavad värelema, sest valetamine on loomuvastane toiming.
Niisiis, ärge öelge „Ma armastan sind“, kui te ei mõtle seda tõsiselt. Hea uudis on see, et kahe

päevaga õpite ära, kuidas armastada. Täpselt nii kaua kulub teil aega, et teada saada, mis
armastus tegelikult on, umbes kaks-kolm päeva.
Teie kuulmisorganid püüavad kinni linnu liikumise õhus. Te kuulete kõike, millele oma taju
suunate. See, et teie kõrvad pisut suurenevad, ei pruugi teile arvatavasti meeldida. Te kuulete
isegi kõrgel õhus vaid täpikesena paistva kotka tiivalööke. Siit teile väike näpunäide, daamid
ja härrad. Ärge rääkige kellestki nende seljataga, ükskõik kui kaugel nad ka poleks. Kui nad
on silmapiiril, suudab kõrv järgneda. Üsna põnev.
Tuleb palju kehaga seotud muutusi. Paljudele meestele ei pruugi see meeldida, kuid - teid ei
huvita enam niivõrd naise kehaline välimus, hoopis enam huvitavad teid naise värvid ja
võnkesagedus.
Armatsemise kunst ulatub kaugemale teie pöörasematestki fantaasiatest. Näiteks, üks
võimsaim armuvahekord saavutatakse siis, kui kaks inimest panevad oma peopesad kokku.
Uskuge mind, teile hakkab see meeldima. See on täiesti hämmastav. Niipalju siis füüsilistest
muutustest.
? : Mind teeb murelikuks asjaolu, et mu pereliikmed, kes ei tegele vaimse edasiminekuga ega
haaku seda laadi materjaliga, ei pruugi Nihkest läbi tulla. Kuidas see protsess toimib
läbiminejate ja nende pereliikmetega?
KIRAEL: Ainult kaks miljardit ehk üks kolmandik inimkonnast teeb läbi selle ulatusliku
teadvuse nihke. Kuid see, et teie sõbrad ja pereliikmed ei ole sildistatud spiritualistid, ei
tähenda, et nad ei teeks seda läbi. Selleks et siia jõuda, võivad nad olla läbinud mitmeid
kehastumisi, ja loori taga magama jäänud ega ole suutnud üles ärgata. Nad ärkavad Nihet
läbides, võib olla küll madalal tasandil, kuid nad saavad sellega hakkama. Seetõttu oleks
kohane, et teie lähemad pereliikmed oleksid vähemasti teadlikud võimalikust energia nihkest.
Neile ei ole vaja rääkida kolmest pimedusepäevast. Tarvis on läita neis tuluke, et neil tekiks
tahe Maatasandile jäämiseks.
Lubage ma selgitan, mu sõbrad. Selleks ajaks, kui Nihe saabub, on enamus teist jõudnud
otsuseni, et teid ei huvita, kes selle läbi teevad. Seda on küll karm mõista, kuid selleks ajaks
saate aru, et kõiges valitseb tingimusteta täiuslikkus, ja kõigil, kes on otsustanud
nihkeprotsessi mitte läbida, on õigus Looja juurde tagasi pöörduda, ja seda nad ka teevad.
Ilma valuta, ilma pingutuseta, nad lihtsalt lähevad koju.
Ja veel - ärge käige ringi kuulutades: „Mina olen spiritualist, mina saan Nihkega hakkama“,
sest kõik ju ei ole seda. Mõned inimesed valivad lahkumise enne Nihet, et töötada teisel pool.
Mõned teevad lihtsalt valiku enam mitte kehastuda, kuid enamus siiski valib selle. Et te
spiritualist ei ole, ei vähenda teie Nihkest läbi mineku võimalust.
? : Oma II raamatus „Sünnimaatriks“ te räägite Nihke mitmest tasandist, et vastavalt oma
valgustumistasemele võivad inimesed leida end erinevatelt tasanditelt.
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KIRAEL: Ärkamiseks on seitse teadvuse tasandit, millest igal on omakorda veel 7 tasandit,
niisiis kokku 49 tasandit, milleni võite end üles kerida.

Kõige parem on 4.tasand. Midagi pole viga ka 2., 3., kuid 4. on absoluutselt parim, kuna te
olete selleks vaimselt valmistunud. Olete teada saanud, et juhendajad on tõelised, et inglid on
olemas, ja Looja on jõud, keda ei saa nimetada „heaks“ või „halvaks“. Te teate, et Jumal ei
mõista teie üle kohut; Looja loob. Te teate, et Jumala või Kristuse või Muhamedi või veel
kellegi nimel ei tohi sõdida. Te teate, et teie sees on vaimne valgus. Sellel tasandil olete te
täiesti valgustunud, et säilitada mõnus kohalolek siin Maatasandil.
Te ei tahaks minna alla 1.tasandile. Siis te juba parema meelega ei teeks Nihet läbi, sest kui
ärkate 1.tasandil pole teil aimugi, kus te olete. Esimese asjana mõtlete kohe halbu mõtteid, ja
kuna olete teadvuse neljandas võnkesageduses, kus iga mõte manifesteerub, lähevad täide ka
teie halvad mõtted.
Kui juhtute mõtlema: „Ei tea, kas siin kusagil peaks olema ka suuri karvaseid koletisi?“, siis
kohe saabki su ees olema suur karvane koletis. Noh, ta ei saa sulle haiget teha, sest ta on vaid
mõte, kuid sul on vaja kogeda veel palju halbu mõtteid, enne kui sellest aru saad. Üsna peagi
jõuad arusaamiseni, et mõtted ei ole tegelikkus, kuni sa ei muuda neid reaalsuseks. See tasand
hirmutab teid nii väga, et te ei tahagi Nihet läbida. Kõige hirmutavam mõte võiks olla: „ Ei
tea, kas ma jään igavesti siia ?“ Kulub kaua aega, et vabaneda sellisest mõttemustrist.
Esimene asi, mis 1. tasandil inimesele pähe tuleb, on peitu pugeda ja pääseda nende imelike,
suurte peadega inimeste käest, kes sulle oma kätt ulatades üritavad sinu vastu kenad olla. Sa
tahad leida teisi endaga samal tasandil olevaid inimesi, koguneda kokku ja varjuda nende
tõepoolest imeliku välimusega inimeste eest, keda sa nüüd Maa peal näed.
Üheks ülesandeks neile, kellest saavad välisportaali töölised, saab olema segaduses olevate 1.
tasandi inimeste väravast läbituleku aitamine.
Nüüd lubage ma viin teid teise äärmusse, 7.tasandile. Siin olete te kõrgel valguse vallas, ega
veeda eriti aega inimreaalsuses. Hetkel, mil avastate, et te suudate väljuda reaalsuse piiridest
ja hõljuda ja teha ükskõik, mida soovite, tahate te sinna jääda. Teil saab olema täiuslik
koordinatsioon, justnagu inglitel. Teil on huvitav teada saada, et 4.tasandilt viib trepp ka
kõrgemale. Kas pole see hämmastav?
5.tasandile kerkib vähe inimesi, kuna see seostub Viienda Dimensiooniga, mis on
kõikehõlmava armastuse dimensioon, seega liiga palju inimkogemuseks. Te saate käia seal
„puhkust veetmas“. 5.tasand on koht, kuhu paljud teist lähevad, kui on valmis „välja lülituma“
ja kogemuse saamiseks valgusesse pöörduma. See oleks nagu luksushotellis elamine, kus sind
ette-taha teenindatakse, kus aeg-ajalt ujuvad delfiinid su jalgade ümber. See on võrreldav
taevas olemisega. Niipalju siis erinevatest tasanditest.
? : Kas kõik tasandid eksisteerivad üheaegselt, et 1.tasandi-inimene eksisteerib samal ajal 3. ,
4., 5., 6., ja 7.tasandile jõudnud inimestega?
KIRAEL: Täpselt nii.
? : Kas välisportaali tööliseks olemine tähendab, et sa ei osale ülestõusnud dimensioonis, kuna
sa tegeled inimeste toomisega Kolmandast Dimensioonist läbi portaali Neljandasse
Dimensiooni?

KIRAEL: Kas mäletate filmi „Maatriks“, kus peategelased laskusid maatriksisse? Tere
tulemast, välisportaali tööline. Üle kogu planeedi saavad olema energiataskud, mis on täis
1.tasandi ja isegi 2.tasandi madalama astme rahvast, kes pole suutnud tegutseda, ei ole
suutnud tööle panna oma meeli ja on hirmul. Nad kogunevad väikestesse kogukondadesse ja
linnadesse. Need segaduses olevad inimesed juhatatakse väravatest läbi, kus nad puhastatakse
blokeeringutest ja suunatakse siseportaali tööliste juurde, kes õpetavad neid ja toovad nad
kõrgemasse võnkesagedusse.
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Niisiis, välisportaali töölise peamiseks ülesandeks on minna välja ja koguda kokku need , kes
ei tule toime oma ärkamisjärgse seisundiga.
Seetõttu on teil vaja, niikaua kui võimalik, Nihet tagasi hoida, sest kui Nihe toimuks täna,
oleks teile - välisportaali töölistele - umbes 1.5 miljardit taolist inimest!
Kas välisportaali töölised saavad puhkust? Loomulikult. Näiteks, esimese kahe aasta jooksul
anname teile vähemalt kaheka kuni kümme tundi tööd siseportaalis. Seal võite puhata, ja siis
tagasi tööle. Saab olema massiliselt inimesi, kes tahavad portaalist läbi tulla, seega on
välisportaali töölistel kiired ajad, sest 1.tasandi inimesed ei tule kergesti, ikka karjudes ja
vastu puigeldes.
Kui sa oled määratud siseportaali tööliseks, oled heas olukorras. Enamus väljapool töötajaid
kuuluvad sõdalase seisundisse, seespool olijad on aga õpetajad.
? : Kas välisportaali töölised määratakse sellesse ametisse igaveseks?
KIRAEL: Ei. Enamus saavad sellest välja. Oleneb, kui head tööd teete inimeste kogumisel.
On olemas piirkondi ja kaugeid kohti, kus spirituaalsust ei mõisteta täielikult, ja see on teile
suurimaks väljakutseks.
? : Kuidas Nihke läbimisel teada saada, millisel tasandil oled? Kas see lihtsalt tuleb pähe ja
teadki kohe?
KIRAEL: Sellepärast ma rääkisingi teile Valguse Saatjatest. Saatjad annavad selle kohta
informatsiooni üle kogu maailma, kuna mitte kõik ei kuula minu lindistusi. Niisiis see energia
ringleb kogu maailmas. Kuna mõned teist ei mäleta, kes nad on, saadavad Saatjad esimestel
päevadel juhtnööre ja teie võtate nad vastu.
Kui oled 1.tasandil, ei saa sa arvatavasti aru Saatjate sõnumitest, kuid kui liigud kõrgemale
tasandile, suudad sa häälestuda neile signaalidele nii nagu häälestad raadiot. Niipea, kui end
häälestad, oled võimeline esitama küsimusi Saatja energiale, kuna see on Maad ümbritsev
energiaring, ja kõik Saatjad edastavad sama reaalsust.
Kohe kui Saatjad teevad kindlaks sinu energia, tuleb koos sellega ka teave, millisele tasandile
sa oled jõudnud, kus on portaal, kes on selle eest vastutav, ja kes sinuga tegelema hakkab.
Pidage meeles, on olemas 49 teadlikkuse taset, kõik nad on erinevad – ei ole kaht ühesugust.

? : Kuidas üksteist Nihke ajal abistada? Kuidas saada sooja või kuidas lohutada üksteist kolme
pimedusepäeva jooksul?
KIRAEL: Pidage meeles, et see meenutab rohkem talveunes olemist kui kolme
pimedusepäeva. Selleks ajaks on teie keha end juba selle tarvis joondanud. Näiteks, hetkel mil
märkate, et väljas hakkab hämarduma, sirutate käe neile, kes teiega hetkel koos on. Te püüate
neid rahustada, ja siis „klõpsate lülitit“ ja vajute nagu kaljurahn. Jääte sinna kolmeks päevaks.
Teie jaoks pole suurt vahet, kas kolm või kolmkümmend päeva. Kolmanda päeva lõpus
tõusete püsti ja ütlete: „Oh, selles polnud midagi hirmsat.“ See teadmine peaks pisut
vähendama hirmu eelseisva ees.
Neile, kes ei tea midagi kolmepäevasest pimedusest, võib algus olla pisut vaevaline, sest keha
külmub - mitte nii nagu jääkuubik, vaid teadvus külmub rakutasandil. Kõik teie kehas
joondub kindlale võnkesagedusele, see tähendab, et energia võrejooned läbivad teie keha
teatud spektreid ja sünkroniseerivad teie südame lööma ühe korra iga kahe või kolme tunni
järel. Ülejäänud aja olete ümbritseva ja kõige muu suhtes täiesti elutu. Ei unenägusid, ei
midagi.
Ma ütleksin, et suur enamus Nihke läbijatest tahab kolme-päevast „seisuaega/katkestusaega“,
et füüsilises kehas saaks toimuda muutused, ka hulk molekulaarseid muutusi.
? : Kas tervendajaid on Nihke järel vaja?
KIRAEL: Kui teil oli enne Nihet mingi haigus, toote selle ka Nihkejärgselt kaasa. Nihkejärgselt tuleb tervendajatel tegelda asjadega endistest aegadest. Uskuge mind, teil ei ole seal
piisavat tervendajaid. Oletame vaid, et te jõuate piirkonda, kus ei ole ühtki tervendajat. Teil
on lihtsalt tarvis ühenduda Saatja valgusega, et saada ümber seadistatud, heita pikali ja
uinuda, nii kauaks kuni Saatja energiaga ühendumiseks kulub. Mõne päeva pärast ärkate ja
kõik on korras.
? : Kas Ilmutuse või Nihke järel tuleb taevas või põrgu?
KIRAEL: Taevas või põrgu, mu sõber, on meele seisund. Te võite uskuda, mida tahes, ma ei
hakka teiega vaidlema. Saage aru, et taevas on välja mõeldud kõlama kui mingi hea koht, ja
põrgu kui midagi halba. Sellist seisukohta on hakatud kasutama teie hirmutamiseks ja
kontrolli saavutamiseks teie maailma üle.
Selles, mida te nimetate Ilmutuseks, näeme meie hinge enda dünaamilist ärkamist. Selleks
ajaks, kui te Nihkesse rakendute, on teis juba ärganud arusaamine, et Kolmandas
Dimensioonis kogetud taevas ja põrgu olid vaid mõttemustrid, millega pidite tol ajal töötama.
Kui kord olete juba uues energias, saate aru, et olemas on vaid ilu ja valguse Looja. Kui te
tahate pidada seda taevaks, siis olgu pealegi, kuid me soovitaksime teil võtta seda kui Looja
Valguses olemist.
? : Kuidas jääb Kohtumõistmise päevaga?
KIRAEL: Ilmselt on paljudel teist Kohtumõistmise Päev kolm-neli korda nädalas. Laske sel
minna ja ärge lubage enam mingisugusel kohtumõistmisel oma valguse juurde kuuluda.
Vaadake endid ja oma valguse ilu. Vaadake, mida te suudate korda saata hetkest, kui

keskendute oma valgusele, ja teile saab selgeks, et te ei vaja enam Kohtumõistmispäeva.
Ainus asi, mille üle võiks mõelda, on see, millisele tasandile end viia, sest Looja on liiga ilus,
et teid heaks või halvaks pidada, kuna olete tema enda Valguse osa.
? : Mida galaktiline vennaskond arvab Nihkest enne ja pärast?
KIRAEL: Te võite järele vaadata Piiblist Hesekieli raamatust ja leida, et juba siis ja isegi
varem külastasid teie poolt nimetatud galaktilised energiamustrid Maatasandit. Nii võib seda
lihtsustatult vaadelda. Teil on Looja Allikas, teil on Kristusteadvus (või Looja mõtted), teil on
Juhendajate Maailm, teil on inglid, ja siis veel inimesed.
Ma ei rääkinud teile teie galaktilistest vendadest ja õdedest, sest nad tegutsevad samal
valguslainel nagu teiegi inim-maailmas. Asi on selles, et paljud neist on juba läbinud oma
planetaarsed nihked või ükskõik kuidas neid ka nimetada. Enamus neist on teinud läbi ühe
nihke teise järel nii nagu teie siin tasandil. Nad on kohal, kuna käimasolev nihkeprotsess on
täiesti unikaalne, sest te lõpetate Suure Nihke ilma, et teid oleks sealt eemaldatud. Nad ei
muuda end nähtavateks, kuna nad tahavad vaadata kõrvalt, kuidas te sellega hakkame saate.
Nihke-eelselt on nad teile juba mitmeid aastaid palju kingitusi teinud, sealhulgas ka arvuti.
Nihke-järgselt hakkavad nad teiega isiklikult mitmel kenal viisil suhtlema. Nad pakuvad
reisimiseks teile oma õhusõidukeid, annavad võimaluse viia teid oma planeetidele. Nad on
siin, et mängida teiega. Te hakkate nendega suurepäraselt aega veetma.
? : Te olete varem rääkinud galaktilistest tegelastest, kes töötavad teatud inimestega
eetertasandil, et neid Nihkeks ette valmistada. Kes need väljavalitud on?
KIRAEL: Suuremalt osalt sõdalased, kuna nemad peavad töötama kõvemini kui teised.
Nemad otsivad üles alumistele liinidele häälestunuid ja mistõttu vajavad tugevat
ettevalmistust.
? : Kas me Nihke-järgselt kõneleme samu keeli, kui praegu ?
KIRAEL: Loomulikult. Kõik saavad olema mitmekeelsed. Kui te satute olema välisportaali
tööline, kõnelete seda keelt, mida räägitakse kohas, kus parajasti olete. Sisepoolel suheldakse
enamasti mõtte kaudu. Te saate olema mõtte-dimensioonis, te ei vaja keelt.
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? : Kas Emakese Maa välimus jääb endiseks?
KIRAEL: Ei. Ma lootsin, et pääsen sellest küsimusest. Kolme pimedusepäeva ajal ja ka
vahetult pärast seda, tuleb suuri ümberkujundamisi, mida teie võib olla nimetaksite
hävinguks. Teil on vaja meeles pidada, et enne Nihet tekib palju energeetilisi mustreid – ma ei
nimetaks neid kurjadeks– kes mõistes, et nad ei pääse Nihke pardale, üritavad palju kahju
teha. Seega muutub planeedi füüsiline tasand üsna drastiliselt, kuid enamus teie kontinentidest
jääb üsna heasse töökorda. Mõned neist saavad olema suuremad, mõned väiksemad. Kui teil
juhuslikult juhtub siin Lemuurias olema rannaäärne kinnistu, satute lõpuks kaldast hoopis
kaugele.
? : Mis on meie eesmärk peale Nihke sooritamist ja Neljandasse Dimensiooni jõudmist?

KIRAEL: Teie eesmärk on – arenemine. Teil on umbes 2000 aastat aega, et jõuda välja
Neljandast, see tähendab minna edasi Viiendasse ja Kuuendasse Dimensiooni. Neljas
Dimensioon on nii kaunis, ja teil kulub kaua, et seda kogeda ja tõeliselt nautida. Oma
Maatasandi-rajal olete te olnud palju kordi, ja te tulete ikka ja jälle tagasi. Me ei tea miks, aga
nii te teete. Kui lähete Neljandasse, saate te jääda pikemateks perioodideks, seega ei pea te
tulema tagasi nii mitmeid kordi.
Mõned teist kehastuvad Neljandas Valguses võib-olla vaid korra või paar, sest seal võite te
elada nii kaua kui soovite. Mõnikord lihtsalt jõuate punktini, kus ütlete: „Ma ei taha seda
enam läbi teha,“ ja lähete tagasi Jumala juurde. Seal te hõljute kogu ilus. Seejärel ütleb Jumal
mõne aja pärast: „Kes arvestaks Neljanda Dimensiooniga? Kas on vabatahtlikke?“ Tundes
sind, oled sa esimene, kes ütleb: „Mina lähen, mina lähen, “ sest nii toimid sa alati.
? : Kas peale praana hingamise saame veel kuidagi Nihkeks ette valmistuda?
KIRAEL: Praana hingamine on vaid elementaarne osa sellest. Esimene asi on hoida nüüd oma
keha nii terve kui võimalik, sest siis kulub teil sealpool vähem joondamisaega.
Parim soovitus, mida ma teile anda saan, on järgmine: Omandage oma õppetunnid. Tehke
seda, mida tunnete, et on vaja teha, kuna iga omandatud õppetund kindlustab teile kõrgema
vibratsiooni Nihkes. Kui olete ratastoolis ja kerkite neljandale tasandile, võite püsti tõusta ja
ringi jooksta, kuid kui lõpetate teisel tasandil, peate end sellest olukorrast ise välja aitama.
Niisiis, tehke kõik, mis võimalik valmistades ette kõiki oma nelja keha, lisaks üks veel – teie
kuues meel. Avardage neid, ja teist saab tervendaja, mitte kogu maailma jaoks, vaid
omandage tervendamise algteadmised ja tervendage iseennast. Õppige hoolitsema oma
füüsilise keha eest ja kõige selle eest, mis sinna juurde käib. Praktiseerige kõigi nelja keha
valgustumist, ja võite kindlad olla, et olete teinud kõik, mis vaja.
Kokkuvõtteks. Armastuses ja valguses on Nihe üks suurepärane asi. Kui tahate muretseda, on
teil selleks muidugi veel mitu aastat aega. Mu sõbrad, teil on vaja lahti lasta oma hirmud.
Avanege oma valgusele Valguses. Tunnetage, kes te olete ja kasvage selles. Õnnitlen enamust
teie hulgast, kes te siin kuulate või seda loete, Teie jõuate pärale. Mina olen seal ja teadke, et
kui kerkite neljandale tasandile, siis kohtume.
Head õhtut, mu sõbrad.

