Bob Frissell, Mer-Ka-Ba õpetajatest kirjutas.
Kes on siis Drunvalo Melchizedek? Las ma räägin sulle alustuseks Drunvalo vana-vana-vana
vanaisast, Machiavinda Melchizedek. Machiavinda oli isik kes oli määratud Galaktika
Keskelt meiega olema. Ta on olnud siin sellest ajast peale kui meid loodi.
Suur Valge Vennaskond ja mida sa võid kutsuda Suur Tume Vennaskond on kaks teadvust
kes on vastu üksteisele igal võimalikul viisil. Machiavinda on Suure Valge Vennaskonna
liige. Suur Valge Vennaskond teeb kõike mida ta saab, et me liiguksime edasi evolutsioonis,
samas Suur Tume Vennaskond teeb kõik, et suurendada hirmu ja viivitada evolutsiooni.
Need kaks vennaskonda tasakaalustavad üksteist nii, et meie evolutsioon liigub edasi täpselt
sobival kiirusel, mitte liiga vara või liiga hilja. Vaadates kõrgemast-tasemest--neljandast
dimensioonist või kõrgemast--mis on ühtsus teadvus. Kaks vennaskonda on lihtsalt Jumala
erinevad aspektid töödates harmoonias. See on ainult nii, sest me oleme siin keset polaarsusteadvust kus me näeme hea ja kurja terminites. Kurjus võib teha hämmastavalt jubedaid ja
vastikuid asju, aga polaarsus-teadvuse tasemel, on need ainult õppetunnid.
Läbi hämmastava sündmuse mis leidis aset 1972 (ma pühendan sellele hiljem terve peatüki),
Tume Vennaskond, kes, muide, teadis mis hakkab juhtuma, tõi neli lisa liiget Orion
tähesüsteemist, ja Suur Valge Vennaskond sellepärast saatis neli oma liiget. Drunvalo oli üks
sellest neljast. Teda valiti tema pikaajaliste kogemuste pärast Melchizedeki Ordus
kolmeteistkümnendas dimensioonis. Ta oli olnud seal peaaegu algusest peale, või kuskil 10
miljardit Maa aastat. Tal polnud peaaegu üldse teadmist polaarsus-teadvusest ja ta oli
saadetud siia oma süütu olemuse pärast.
Drunvalo tuli sellena mida kutsutakse "sisseränduriks". Teine isik omas tema keha, kuni
Drunvalo oli valmis seda kasutama. See isik võttis teatud õppused ja õpingud mida Drunvalo
sai hiljem kasutada. See kõik oli tehtud läbi kokkuleppe. See oleks illegaalne, kõrgema
taseme universaalse seaduse kohaselt, võtta üle keha teistsugusel viisil. Isikule kes lahkus
sellest kehast, et Drunvalo saaks selle võtta anti midagi väga erilist. Drunvalo ei öelnud mis
see oli.
Drunvalo suudab mäletada peaaegu iga minutit tulles läbi dimensioonide,
kolmeteistkümnendast dimensioonist alla kolmandasse dimensiooni. Kuigi, ta tahtlikult pani
loori oma mälestuste peale kolmeteistkümnendast dimensioonist. Tema kohaselt, omada siin
mälestusi elust kolmeteistkümnedas dimensioonis oleks liiga piinarikas. Pole võimalik
eksisteerida siin kolmandas dimensioonis ja hoida alal täielik mälu sellest milline
kolmeteistkümnes dimensioon on. Ta mäletab olemist kolmteistkümnedas dimensioonis ja
mäletab kuidas tema isa palus tal siia tulla, ja ta samuti mäletab hetke kus ta liikus Suurde
Tühjusesse, mis on kuhu ta pidi minema, et saada siia.
Ta liikus selles mustris läbi Suure Tühjuse pikka aega. Ta ei tea kui kaua see oli Maa ajas, aga
see oli pikk aeg, võibolla miljon aastat. Ta jätkas liikumist, kuni ilmus valgus, ja selles ajas ja
kohas kohtus ta Machiavindaga. Siis ta läks läbi udukogu, kesmine täht Orioni vööl. See on
üks peamisi tähe-väravaid teistesse dimensioonidesse. Näiteks, on 13 erinevat tähe-väravat
meie galaktikas, aga keskmine täht Orioni vöös on eriline. Selles tähe-väravas, suur valgus ja
suur pimedus töötavad üksteisele väga lähedal. Paljud Hallid tulevad täpselt sellest galaktika
osast.

Peale minnes läbi Orioni vöö, Drunvalo liikus Plejaadidele. Tema eesmärk oli teatud
neljanda-dimensooni planeet rohelise atmosfääriga. Tal polnud vormi sellel planeedil aga ta
oli täiesti teadlik, või, teisiti öeldes, tema vorm oli lihtsalt valgus kera. Ta oli kinnitanud
ennast imiku keha külge ja oli seal kuskil 15 Maa aastat. Ta varsti õppis, et Plejaadidel on
galaktiline ülikool. Selle asunikud elavad neljanda-dimensiooni kõrgemas ülemtoonis, ja kõik
õpingud saavutatakse läbi rõõmu ja naudingu. Kõik õppused kasutavad mänge.
Kui Drunvalo õppis Plejaadidel mida tal oli vaja teada lendas ta Siirius B kolmandale
planeedile. See maailm on peaaegu ainult ookean. Siiriuslased on samuti neljandast
dimensioonist, aga madalamas ülemtoonis kui Plejaadid. Nad ei koge veel rõõmu ja naudingut
samal tasemel kui Plejaadid, aga nad on sellele lähedal. Sellel mere planeedil Drunvalol
polnud keha--ta oli lihtsalt teadvus. Seal ta eksisteeris kinnitades ennast väga suure olendi
külge, emase vaala külge. Ta ujus selle vaalaga umbes aasta, ja sellel ajal rääkis vaal talle
Maa ajaloost. Tema sees oli terve mälestuste muster planeedist Maa.
Rõõmuküllane vahemäng lõppes kui kolm humanoidset 14-16 jala pikkust Plejaadi tema
juurde tulid ja ütlesid, et oli aeg minna. Nad viisid Drunvalo selle planeedi maismaale ja
andsid talle täiskasvanu mees Siiriuse keha. ("Inimesed enamasti Galaktikas ei raiska kehasi,
nagu meie seda teeme," Drunvalo ütles.) Selle rakud omasid mälestusi kuidas kasutada
Siiriuse laeva mis talle siis anti.
Drunvalo, koos 350 meeskonna liikmega, võtsid Siiriuse laeva mis oli Maale sõiduks valmis
pandud. Nad pidid sõitma Siirius B-lt otse läbi Siirius A. Sa lähed sellest läbi lihtsalt viies
sageduse samale tasemele mis päikesel nii, et "kuum" ei ole enam kuum. 90 sekundit hiljem
tulid nad Maa päikesest välja. See on meie lähedase suhte pärast Siiriusega. Kasutades seda
manöövrit, Drunvalo ja meeskond jõudsid Veenuse orbiidile, maailm kus elab Haatori rass,
kõige arenenumad olevused meie solaar-süsteemis.
Peale mõnda seiklust Veenuse dimensioonilises reaalsuses (rändajad kohtasid väävel-happe
vihma valangut), nad liikusid Maale ja jõudsid üks ülemtoon kõrgemasse dimensiooni kui
meie tase. Drunvalo jättis oma Siiriuse keha maha ja muutus uuesti valguskeraks. See tundus
ikka nagu teadvuse nihe tema jaoks, teisiti öeldes, kerge, ennem tema tutvumist tõelise
polaarsus-teadvusega. Ta liikus kõrgemale Maa neljandasse dimensiooni ja sealt jätkas
liikumist dimensioonides ülesse otsides elu. Ta viimaks leidis ülestõusnud meistrid aega
veetmas 10, 11, 12 ülemtoonis kuuendas dimensioonis. Ta liitus nendega ja õppis nendega
perioodi vahel 1819-1850.
1850 Drunvalo sündis naisena Taose hõimu Uus Mehhikos. Ta omas seda naise keha 40
aastat, ja 1890 lahkus ta teadlikult lihtsalt hoides hinge kinni. Ta naases kuuenda dimensiooni
tasemele ja jäi sinna kuni 1972.
Aprill 10, 1972, Drunvalo astus oma praegusesse kehasse. See tehti kõik läbi ühe hinge
tõmbe. Hing kes lahkus hingas välja ja Drunvalo hingas sisse. See oli kõik, puhas ja legaalne.
Kaks hinge olid rääkinud seitse kuni üheksa aastat ennem seda ja nad taotlesid seda ja said
täieliku loa seda teha igal tasemel.
Drunvalo ei räägi lugusi endast, et tõestada, et ta on keegi eriline. Vastupidi, see on sulle
meeldetuletuseks, et näidata kui eriline sa oled. Mõtle, näiteks, võimalust, et sina samuti oled
kõrgema-dimensiooni meister siin täitmas erilist ülesannet. Kaalutle samuti seda, et teha
korralikult oma tööd, oli tähtis muutuda nii inimeseks kui võimalik, st, minna magama ja

unustada, ja sobival ajal tuletatakse sulle meelde sinu tõeline loomus. Sa oled teinud esimese
osa täiuslikult. Nüüd tuleb arengufaas 2.
Drunvalo mäletab ja see on erinevus. Ta on siin kui katalüsaator, et tagada meile vajalik
äratus kutse.
________________________________________________________Regina: Sa olid tõelisel seiklusel, ja see seiklus võttis sul üle 25 aasta millest sa räägid oma
uues raamatus Serpent of Light. Ilmselt sa ei võta hoogu maha, sest sa segasid üles palju
energiat sellega, et paljastasid mõned pühitsus sündmused mida sa läbi kogesid üle planeedi.
Ma tahaksid rääkida sellest raamatust ja siis liikuda edasi sellega mis meid väga lähedal
tulevikus ees ootab. Ma tahaksin teada miks sa otsustasid paljastada kõik need asjad mis sa
oled läbi elanud üle maailma, need Maa rituaalid Põlis-inimestega? Peaaegu kellelgi pole
olnud sellist kutset Põlis ringkonda.
Drunvalo: See oli tegelikult minu kirjastaja, sest kui nad vaatasid kõiki mis olid võimalikud,
ja seal oli palju raamatuid, siis selle raamatu tähelepanu oli praeguses ja seetõttu nad palusid
mul seda teha. Alguses tundus see mulle natuke naljakas, sest see oli väga isiklik aga nad
rääkisid mulle augu pähe ja ma ütlesin olgu. Nüüd kui see on tehtud siis see muudab...Põlisinimesed on lugenud seda raamatut ja nad vastavad sellele väga positiivselt aga suurema
energiaga mida ma ennem näinud olen, see juhtus ennem kui käsikiri ära anti. See tegelikult
anti Juunis, 2007, ennem kui see isegi väljaanti võttis see hoogu ja see on väga hea. Mis
juhtub nendes maailmates on tähtis mis juhtub meie maailmas, inimesed ei saa tegelikult
sellest aru. Ma tahaksin anda väikese loo millega proovin seletada miks Põlis-inimeste
maailm on nii tähtis. Paljud inimesed lihtsalt ütlevad “ah, nad on primitiivsed inimesed ja nad
ei tea midagi, see on ebaoluline ja sellel pole mingit mõju meie uuele tehnoloogilisele
maailmale.“ See ei ole mida me näeme Püha Geomeetrilises maailmas mis on kõige selle
alusjoon mille sees me oleme, meie maailma all on geomeetrilised mustrid. Kui sa vaatad
süsiniku põhjal eluvormi geomeetriat, siis seal on midagi väga selget. Kui bioloogiline
eluvorm laieneb kõrgema taseme teadvusesse, nad ei saa seda teha ennem kui nad on
ühenduses minevikuga. Sa näed taime kasvu kus taimed väga tihti kasutavad Fibbonacci jada
mis on 0,1,1,2,3,5,8,13,21,34,55 jne. Kui sa võtad kolm lihtsalt numbrit mis on 3, 5, ja 8. Viis
liita kolmega mis teeb kaheksa. Paljud taimed kasvatavad oma lehti nii, nad alustavad ühega
lehega siis jälle üks siis kaks, kolm, viis, kaheksa. Taim ei tea kuhu ta läheb, ta on viie lehe
juures ja vaatab tagasi kus tema viimane kasv oli kolm, mis on ebaoluline, sest on möödas
sellest aga siis ta liidab nad kokku ja teab kuhu minna mis on kaheksa. Inim-teadvuse
sümboolika on täpselt sama. Kui me ei ühine oma iidse minevikuga, mis on mälestused ja
tarkus kõigest mis on juhtunud, ja me ei liida seda oma praegusele tehnoloogilisele
laiendusele siis me oleme kadunud, meil poleks aimugi kuhu me läheme. Me ei elaks seda
üle, sest on selge, et me pole seda liitnud juurde ja me tapame oma planeeti. Ja me tapame
seda kiirelt aga kui me liidaks selle tarkuse, nagu arusaamise seitme generatsiooni konseptist
mis on, et me ei teeks midagi mis mõjutaks tulevast seitset generatsiooni. Kui me mõistaks
selliseid asju ja see oleks ühendatud meie viisile praegu siis me teaks kuhu me läheks ja
teaksime mida teha. Me laieneks teadlikul viisil mis oleks ohutu ja kasutatav.
Regina: See on tõsi. Üks intervjuu mida me tegime, mis oli üllatavalt värskendav, mehega
kelle nimi on Shlomo Shoham kes töötas Iisraeli parlamendis. Temal sellel ajal oli valve
kommitee, ta on nüüd erru läinud sellest positsioonist, ja seal töötasid paljud noored
advokaadid. Terve eesmärk oli hinnata iga õiguakti mis nende käest läbi käis ja selle effekti
seitmele generatsioonile, mis on esimene kord kui ma nägin seda kasutuses modernses

maailmas. See on midagi mis on Põlis kultuurides loomuomane. See on osa Rupert Sheldriku
morfogeenilistest väljadest mis kõik ehitavad mineviku põhjal.
Drunvalo: Jah on küll ja meie kui planeet praegu, ignoreerime seda, tegelikult me üritame
sellest lahti saada. Kui me sellest lahti saaksime siis meie elu lõppeks, me ei elaks seda üle.
Minu vaatenurgast, me iialgi ei suudaks teha seda laienemist järgmisele teadvuse tasemele.
Regina: See on tõsi ja me oleme peaaegu, nagu viimase minuti kulutuses, igal tasemel.
Proovides lükata eemale vältimatut mis on vastutus selle eest mille me pärime tulevikus.
Drunvalo: Me arvasime, et see ei juhtu veel pikka aega. Tehnoloogiline maailm arvas, et see
ei juhtu ennem kui me oleme jõudnud kuskil 12-14 miljardi inimeseni maailmas, aga see pole
tõsi. See juhtub poole vähemaga. Õli maksab 123 dollarit tünn ja tagajärjed kuhu see viib on
tohutud, absoluutselt tohutud. See ei pea nii olema kui me elaks oma elusi natuke erinevalt.
Praegu Põlis-inimesed põhimõtteliselt kasutavad mind, et saada oma arusaamine maailmale
tuua, kuna nad mõistavad, et see on hädavajalik. Isegi Hopi ennustuses, nad teadsid, et peavad
minema Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni ja ütlema neile selliseid asju, mida nad ka tegid.
Aga see pole muutnud midagi.
Regina: Kas me saaksime rääkida lühidalt raamatust. Eesmärk miks sa kirjutasid nii, nagu sa
seda tegid mis oli minuarust geniaalne soovitus sinu kirjastaja poolt, et sa läheks väga
isiklikuks sellega. See on lõbus ja põnev inspireeriv teekond. Kas sa saaksid natuke rääkida
sellest mis algselt kutsus sind kontakteeruma Põlis-inimestega. Vali algus punkt.
Drunvalo: See on kerge, minu eelmine elu. Ma mäletan sellest iga minutit, iga sõna mis öeldi,
iga sündmust mis aset leidis. Ma sündisin Taose Pueblosse ja ennem seda kui ma surin Taose
Pueblos, nad jätsid mulle pikka nimekirja. Kui ma selle üles kirjutaksin oleks see mitu lehte
pikk, need olid asjad mida ma pidin tegema kui ma siia tulin, siia kehasse. Ma läksin nende
juurde tagasi, see pole isegi raamatus, nad teadsid mind, nad teadsid mu nime mis oli Gioni,
nad teadsid kõike minust. Nad rääkisid mulle lugusi mida ma juba teadsin. Siis ma pidin
alustama selle nimekirjaga mis võttis mul aega 14 aastat, minnes läbi nimekirja ja teha iga
viimane kui asi ära, peale ühe. On jäänud viimane asi teha ja see ei juhtu ennem lõppu.
Regina: Kas me saaks alustada nimekirja algusest.
Drunvalo: Ei, need on isiklikud hõimule, ma pidin isegi matma teatud inimesed maa sisse.
See oli 1890 kui see nimikiri tehti ja nad teadsid kõike mis tulevik toob. Osa sellest oli, et ma
pidin praegusel ajal aitama teisi Põlis-inimesi üle maailma. Mul pole tegelikult valikut, ma
pean seda tegema, sest see on minu Dharma, see on midagi mida ma pean tegema oma elu
jooksul. Ma pean lihtsalt jääma teatud vibratsiooni mis nad mulle õpetasid ja nii kauaks kui
ma sellesse jään, hõim aksepteerib seda.
Regina: Kutsed tulid sinule ebatavalisel viisil ja sa võtsid neid kuulda, ostsid lennuki piletid ja
ilmusid kohale.
Drunvalo: Jah, ja see toimub siiamaani, see on nüüd isegi suurenenud. Lugu selle raamatu
taga on kundalinist mis liikus Tiibetist T¹iili ja võrgustiku lõpetamine mis ümbritseb Maad.
Paljud inimesed pole rääkinud kundalinist, sest seda hoiti väga salajas. Aga võrgustik mis on
Maa ümber, sellest on paljud inimesed teadlikud. Muide see sündis maailma kuu varjutuse
päeval Jaanuar 24, 25 või 26 ma ei mäleta täpselt, sellel aastal 2008. Selle võrgustiku

eostamine oli 13,200 aastat ja sünd võttis kuskil kuu. See oli kuu varjutusel Jaanuaris kus vari
läks üle Polüneesia mägede ja me olime Marayol koos Eestseisjatega kui see aset leidis.
Viimane osa sünnist oli siin Sedonas, kui vari läks üle Sedona. Võrgustik on nüüd elus ja
teadlik ja see muudab kõik.
Regina: Räägime sellest, mida see tähendab?
Drunvalo: See on üks suurimaid sündmusi. Kundalini pidi ennem liikuma, see liikus ja ta
jõudis T¹iili kuskil 2002. Ta sai mööda Panamast 2001 aga ta liikus üle Lõuna Ameerika kuhu
ta viimaks ka jäi . Seal on 112 hõimu istumas ringis ja nad on ikka veel seal praegu, nad
hoiavad seda kohta, sest nende jaoks on see kõige püham asi olnud tuhandeid ja tuhandeid
aastaid.
Regina: Räägime kundalinist mis on olnud Tiibetis ja mida see on tähendanud läbi ajaloo, ja
nüüd mida see tähendab kui ta on liikunud pooleldi ümber maakera?
Dunvalo: Kui see liikus Tiibeti, mis oli 13,000 aastat tagasi siis osa kõrgest preesterkonnast
Atlantisest läksid sinna. Teine osa muide läks Kariibidele koos Mayadega. Nad läksid kohta
mida nüüd kutsutakse Santa Martaks mis on Kolumbias. Neid inimesi kutsutakse Kogi,
Arhuaco, Wiwas, Kankuamos. Nad on algselt tulnud Atlantisest ja nad otseselt ütlesid seda
mulle. Mayade juht Don Alejandro on samuti mulle rääkinud, et nad on ka Atlantisest ja
samuti Hopid, nad ütlesid mulle sama asja. Ajalugu esitatakse uues valguses, kes nad on ja
kus nad on tulnud. Nad on kõik üksteisega ühenduses ja nad saavad kõik kokku ja kohtuvad
esimest korda üldse. Tegelikult mitte esimest korda, nad kohtusid Guatemalas aga mitte
kohtumisel kus nad hakkavad arutama kuidas nad ühiselt töötama hakkavad.
Regina: Olgu, see on teine jutu suund. Tiibet 13,000 aastat tagasi.....
Drunvalo: Ajaks kui Sumer algas, mida me peame modernse maailma kultuuri alguseks,
kuskil 6000 aastat tagasi. Preestrid olid juba Lääne Tiibetis ehitanud püramiidi, istudes ja
oodates meid järele ja kasutades seda energiat millega ennast valgustada. Nendest hiljem said
Tiibetlased, või me kutsume neid Tiibetlasteks. Loomulikult oli sissetulekuid Indiast ja
teistest kohtadest aga originaalne grupp oli ikka seal.
Regina Ja nad hoidsid teadmist kaua aega.
Drunvalo: Nad hoidsid teadmist mis oli meie ajaloole aprioorne. Ja terve inim ajalugu on
natuke üle 200,000 aasta vana, 200,200 aastat kuskil kui me sündisime. See tuli Aafrikast
Gondwana maalt, sealt Lemuuriasse ja sealt Atlantisesse ja sealt meie praegusesse maailma.
Regina: Kundalini liikumine Tiibetist, kuidas see sobitud tragöödiatega mis on juhtunud
Tiibetlastega?
Drunvalo: See on ühenduses. Seda me vihjame ka raamatus. Kui kundalini hakkas liikuma,
isegi ennem seda, Hiina proovis seda murda, sest tõeliselt sügaval tasemel on vaja see nüüd
peatada ja alustada uuel viisil. Isegi Indias praegu kui sa uuriksid natuke siis sa leiaks, et
peaaegu kõiki Ashrame rünnatakse seal praegu, neid püütakse laiali murda. Mõned käsud
tulevad valitsusest ja mõned teistest tasemetest. On rünnak terve spirituaalsele piirkonnale,
isegi Hiinlased jahivad Taoiste, Chi-Kungi Meistreid ja kõiki teisi proovides neid peatada.

Regina: Kas see on siis loomulik kõrvalnähtus, kui energia liikus? Või mis see on?
Drunvalo: Ütleme, et see paistab küll nii. Paistab, et on sügav vastupanu see kõik peatada.
Teisel pool maailma, T¹iilis, Boliivias, Peruus, ja ümbritsevates riikides on hoopis teine külg
sellest. Inimesed nüüd edutavad spirituaalsust ja aitavad seda. Shamaanid Peruus, isegi 10-15
aastat tagasi pidid nad salatsema, nad pidid olema ettevaatlikud, sest inimesed ei lubanud neil
olla need kes nad on. Aga see on nüüd lõppenud, see on nüüdseks kadunud. Neil on täielik
toetus kõigi poolt.
Regina: See siis sulgub Tiibetis ja avaneb seal.
Drunvalo: See avaneb seal, see täiesti avaneb seal.
Regina: Olgu ja selle liikumisega andis sünni nagu sa ütled Jaanuaris sellel aastal, räägime
mida see tähendab kui võrgustik on täiesti valmis jälle.
Drunvalo: Nüüd kui see on täiesti valmis ja sündinud, see on inim teadvus mis läks läbi
eostamise, sünni ja nüüd on ta imik. See on elav asi, elav väli mis ümbritseb Maad. Mida see
tähendab on, et inimesed kes on üritanud teha oma tööd, oma Dharmat, või mida iganes nad
on üritanud teha, siis sellele on olnud teatud vastupanu, sest asjad polnud lõpetatud. Nüüd on
nad lõpetatud ja me võiksime sama hästi olla erineval planeedil. Kõik hakkab kiirenema
spirituaalselt väga kiiresti, see lihtsalt liigub üles ja üles, ja see ei lõppe. Seda ei saa kuidagi
peatada. Valitsused on üritanud seda peatada, nad on teinud igasuguseid asju, et seda peatada
isegi ennem selle sündi. Nad on proovinud hävitada seda elavat asja. Seda nad tegid Prantsuse
Polüneesias mõned aastat tagasi, nad lõhatasid neutroon pomme ookeanis, nad tegelikult
lõhatasid neid võrgutiku teljel, lootes, et see hävitab võrgutiku. Aga nagu nad teada said, ei,
Ta sai ainult tugevamaks ja rohkem võimsamaks. Nüüd see juhtub ja nüüd maailmal pole
mitte ainult võimalus, see on küll võimalus aga inimesed kes keskenduvad oma spirituaalsele
elule igas hingetõmbes ja ühendusele kogu eluga, igakord kui nad üritavad teha midagi
maailmale, siis maailm toetab neid ja see muutub tugevamaks ja kergemaks. See osa elust
tegelikult jätkab kasvamiks kuni ta on tugevam, kõvasti tugevam kui valitsused, religioonid ja
kõik sellised mille me oleme ennem loonud.
Regina: Räägime mida Mayadel ja Hopidel ja teistel Põlis-inimestel kellega sa oled kohtunud
läbi aastate on öelda selle järgmise paari aasta muutuse aja kohta. Ma tahaks lisada ka nendele
inimestele kes pole veel lugenud raamatut, et see sinu seiklus on tegelikult spirituaalne
odüsseia mis viis sind läbi Põlis-inimeste regioonide üle maailma isegi mitte teades miks sa
sinna lähed ennem kui sa sinna jõudsid ja inimesed ilmusid kohale täpselt nii nagu öeldi ja siis
tseremoonia ja sinu seal olemise eesmärk paljastati. Sa tegid head tööd kuulamises.
Drunvalo: Mind tegelikult kasutati ja mul pole selle vastu midagi, sest see on minu eesmärk.
Mina saan sellest aru ja nemad saavad sellest aru. Ma ei ürita kuuluda nende hõimudesse või
midagi sellist. Vahest nad pühitsevad mind sisse aga ma tean kes ma olen, ma olen valge
mees ja ma olen siin tegemas seda aga see on lihtsalt mis juhtus. See pole tegelikult mõeldud
olema lugu, see on lihtsalt mõeldud, et anda inimestele teada mis toimub maailmas, et toimub
tegelikult väga positiivseid asju.
Regina: Jah, ja sa juhatasid selle sisse.

Drunvalo: Ma ei mõtle, et see olen mina kes seda teeb, see on Emake-Maa ja Ta valib teatud
inimesed tegema teatud asju ja see võib igahetk muutuda. Ma saan sellest aru ja sellest pole
midagi.
Regina: Selle raamatu lõpus muutub väga selgeks milleks me ennast ette valmistame. Sulle on
antud informatsiooni Põlis Eestseisjate poolt mis on tegemist aja kohta mis tuleb aasta või
paari pärast, see pole 2012, see pole isegi nii kaugel eemal.
Drunvalo: Ei.
Regina: Kas sa saaksid seda meiega jagada, sest vaatajad kes sind jälgivad praegu, kõik me
valime olla osa lahendusest ja valmistame ennast ette.
Drunvalo: See on hea. See raamat anti väljaandjale Juunis 2007. Juulis 2007 Mayade juht tuli
siia Sedonasse ja tahtis teha koosoleku. Las ma seletan natuke kes ta on. Mayad elavad
kolmes riigis, Mehhikos, Belissis, ja Guatemalas. On 440 hõimu, igas selles hõimus on
valitud Eestseisja kes neid esindab. Need 440 Eestseisjat on kokku juhtkond, mis ongi
Mayade juhtkond. Siis nad valivad ühe kes on nende President või nende juhtkonna juht ja see
Don Alejandro Cirilo ongi. Ta on 13 generatsiooni Mayade Shamaan Preester, see on olnud
tema perekonnas väga väga pikka aega ja ta esindab Mayade mõtteid ja arusaamist väga hästi,
ma näen miks nad tema valisid, ta on puhas inimene nendel tasemetel. Ta tuli siia oma
naisega Elizabethiga ja nad tahtsid teha koosoleku, ja me tegime selle. Mul polnud aimugi
mida ta tahab. Ta ütles esiteks, et kõik mis on nende kohta kirjutatud üle maailma (kõike mida
me teame ja Maya kalender kaasaarvatud) ülikoolide poolt ja isegi valitsused on kirjutanud
asju, igasugused uurijad ja inimesed, aga mitte ainsatki sõna pole tulnud nendelt. Nad pole
ametlikult kirjutanud ühtegi sõna 526 aastat. Nad ei nõustu isegi sellega mida ajaloo raamatud
räägivad, nad ei nõustu peaaegu millegiga. Nad ütlevad “ei, need on teiste inimeste ideed ja
see pole mida me ütleme.“ Ta tuli siia ja ütles, et nende kavatsus on ümber kirjutada nende
ajalugu ja nende teadmised ja kõike mida nende kohta teatakse. Nad ütlesid, et nende
kalendris on märgitud, et kui nad seda teevad siis maailm vaatab. Mida nad meil palusid teha,
ja ma ütlen meil, sest see pole ainult mina vaid ka mida kutsutakse ICA, International Cultural
Awareness. Seal on inimesi Yellowbirdist, Carmenist ja paljud minu inimesed on seal. Me
kõik töötame koos selle nimel. Nad tahtsid, et me tooks 60 inimest igast maailmajaost kes
teeks nendega tseremoonia mis algataks kogu selle asja ja siis istuda toas ja vaadata neid
kuidas nad ümber kirjutavad oma ajalugu ja teadmisi. Ja seda me tegimegi, me alustasime
nullist, nulli glüüfist mis oli juba üles kirjatud aga nad ütlesid, et “ei, see tähendab seda ja see
seda“ Nad defineerisid ümber mida null tähendab Maya vaatenurgast. Siis nad läksid number
ühe juurde ja me vaatasime mitu tundi põhimõtteliselt kuidas nad algatasid seda protsessi. See
protsess võib kesta üks, võibolla isegi kaks aastat. Ja selle juures on ka enamat, see on
mentaalne pool. Teine pool sellele on kristall pealuu tseremoonia mis tuleb siia Septembris.
Seda juhib ma arvan Hunz Batz Men Mehhikost. See tseremoonia on hämmastav. Me
rääkisime raamatus kuidas Vanaemad loovad neid kristalle ja kuidas need hoiavad teatud
perioodi teadmisi ja arusaamist. Neid on kolmteist tänaseni. Kõiki kolmeteist kristalli on
mulle näidatud, nendel juba on need olemas. Need kristall pealuud on elus, nende sees on
elusolendid. Kui see tseremoonia on tehtud siis tulevad Eestseisjad ja mäletavad kõike, kõik
kantakse neile üle. Nad saavad kõik selle iidse teadmise mis katab nende intellektuaalse
teadmise sellest mida nad teevad, et saada teada kes nad on ja mis on nende eesmärk sellel
ajal. Nad teavad, et see juhtub. Nii, et ta palus meil seda teha ja samuti kui nad on valmis siis
nad kirjutavad selle raamatusse. Ma ei tea mis raamatu nimi saab olema aga see räägib ajast
2012, Detsember 21. Nad kirjutavad oma teadmised ja sõnumid raamatusse mis räägib

maailmale sellest ajahetkest . Kõik 440 Eestseisjat kirjutavad alla, et maailm teaks, et see on
tõeline, mitte kellegi teise välja mõeldud. Ta tahtis, et me kohe tuleks ja see oli Novembris kui
me lahkusime ja nende inimestega sinna läksime. Me saime seal teada, et Mayad on
proovinud seda teha veel kahel korral ennem, kahe erineva grupiga. Ja poolepealt lõpetasid
nad ja ütlesid “ei te ei ole need inimesed keda me arvasime, et te olete.“ Aga seekord läks see
kaugemalegi mida nad arvasid meie grupiga. Need inimesed olid erinevast rassist,
Jaapanlased, Mustad, Valged, Rohelised jne, nad olid täpselt need keda arvati olevat. Me
alustasime tseremooniaga La Antigua, Guatemalas mida polnud tehtud tegelikult 13,000
aastat, siis me läksime Tecojate. Siis me läksime saladuses hoitud kohta maa sisemuses, see
on kohas mida keegi ei tea ja ma ei saa anda sulle nime. See on koht kus nad sündisid, ja ma
ei saa öelda sulle kõike praegu, kuna ma pean saama selle jaoks loa, ennem kui ma kaugemale
minna saan. Me tegime seal tseremoonia, ja me saame nüüd aru, et nad ootasid teatud märki
mis juhtub seal koopas ja need kõik ilmselgelt juhtusid, sest siis viidi meid sügavamale
koopasse mida Hopi kutsub “Sipapu“ "ilmumise koht". Ja ma ei usu, et tööstuslik inimene on
kunagi kogenud seda mis seal aset leidis sellel ajal, see oli hämmastav. Nüüd me oleme
kokkuleppel nendega, et me toetame neid kui kõik need kirjutised kokku tulevad. Mayadel
pole üldse raha, isegi mitte maju. Kui nad teevad koosolekuid siis nad peavad kohtuma
hotellides ja sellistest kohtades ja see on kallis. Me üritame saada neile kultuurikeskust kus
nad saavad teha selliseid asju, see on üks asi mille kallal ma töötan.
Regina: Mis riigis see oleks?
Drunvalo: Guatemalas. Ja näidata kuidas need asjad nii palju muutuvad. Guatemala uus
President, uus Guatemala President on Don Alejandro õpilane ja ta on pooleldi Maya. Esimest
korda üldse Don Alejandro on positsioonis valitsuses, et ta saaks rääkida. Ta tegelikult läks
riikliku televiisorisse ja esimest korda üldse hakkas rääkima Guatemala inimestega. Seda pole
isegi lubatud ennem.
Regina: Hämmastav, kogu vastupanu kaob ära, nagu sa ennem ütlesid.
Drunvalo: Jah, seda juhtub igalpool.
Regina: Võimas näide.
Drunvalo: Jah, see on väga hea. See toimub siiamaani, ja me ootame. Mida ta ütles oli, et see
päev Detsember 21, 2012 on peaaegu kindlalt mitte see päev kus muutus toimub, isegi kui
kõik ütlevad seda. Maya juhid ütlevad “ei, me ei usu seda. See on aja aken.“ Juunis ta ütles, et
aken avaneb väga varsti aga me pole päris kindlad, see oleneb teatud asjaoludest ja see sulgeb
teatud ajal aga see on kuskil 7 aasta pikkune aken. Kuna ma olin üks inimesi kes kutsus
inimesi läbi ICA siia, et tulla meiega kaasa oli üks Eesteisja Hopi hõimust, Vanaisa Eric.
Tema on viimane elav liige Sini linnu klannist, ja see klann oli Hopi hõimu ajaloolased.
Nemad olid need kes tähendasid üles kõik mis aset leidis. Nad panid neid lauludesse ja
igasugusel viisil kuidas nad üles tähendasid oma informatsiooni. Ma istusin temaga bussis ja
ta rääkis mulle sama asja mida Mayad mulle rääkisid. Ta ütles, et peaaegu kõik mida sa meie
kohta kuulnud oled ei tulnud meilt, see on teistelt inimestelt. Nad ütlevad, nad teavad, et see
pole tõsi mida ajalugu ja arheoloogid räägivad. Me tulime Guatemalast ja me olime kunagi
Mayad, ja Mayad teavad seda aga kaua aega tagasi tehti otsus kus grupp Mayasi liigub Põhja
ja otsivad uue koha, ja need olid Hopid. Vanaisa Martin on nüüd kes hoiab Hopi ennustust ja
nad Don Alejandroga vahetasid oma ennustusi ja väidavad, et need on identsed. Pole üldse
vahet, nendel on samad ennustused. Ja mis juhtus oli väga huvitav, kui sa mäletad, ma usun,

et see oli Oktoober 24 kui komeet mööda lendas, komeet Holmes. Sellel päeval Oktoober 24,
2007, see lendas õhku ja vormis tohutu sinise valguse sfääri taevasse mis väga tormakalt
muutus suurimaks asjaks solaar süsteemis, see oli tegelikult suurem kui päike. Vanaisa Eric
küsib minu käest bussis “kas sa arvad, et see on Hopi ennustus?“ Hopid 200 aastat tagasi
andsid ettekuulutuse selle aja kohta, et sinine täht ilmub taevasse ja sellega algab selle ajaakna
algus millest Mayad räägivad. Kui ta jõudis tagasi siis juhtkond tuli kokku ja nad nüüd
nõustuvad, et see oli Hopi ennustus "sinine täht". See päev Oktoober 24 tähistab selle akna
algust mida Mayad kutsuvad aegade lõpuks ja see lõppeb umbes 2015. Mida Mayad ütlevad
on, et selle akna sees, kus me praegu oleme, tulevad need muutused mida nad ennustavad.
Osa sellest ennustusest on, et tuleb pooluste nihe, ja füüsiline nihe mitte ainult magneetiline
pooluste nihe aga füüsiline nihe. See on väga huvitav asi, terve jada mis toimub maailmas
praegu. Igakord kui on pooluste nihe siis on alati ennem seda magneetiline pooluste nihe.
Seda on üles kirjutatud minnes tagasi kaua aega, tegelikult ma olen teadlik viimasest kahest
korrast. Teadlased maailmas on vaadanud 2000 aasta vältel kuidas magnetväli on vähenenud
ja 500 aastat tagasi hakkas ta langema veel rohkem ja siis kuskil 40 aastat tagasi anomaaliad
muutusid võimsaks, nii võimsaks, et asjad liikusid igalepoole. Kuskil 15 aastat tagasi nad
pidid muutma lennukite kaarte, sest need olid nii ebajärjekindlad. Nüüd igakord kui
maandutakse lennukiga, peavad nad vaatama kas põhi on ikka põhi, sest muidu maanduvad
nad kuskil põllul. Kuskil poolteist aastat tagasi maailma teadlased rääkisid 11 päeva, öeldes,
anomaaliad on nii võimsad ja nad eeldavad, et poolused vahetuvad ja põhi saab lõunaks ja
lõuna põhjaks. See ei juhtu väga tihti, see juhtub kuskil umbes iga 50 millijoni aasta tagant ja
on päris haruldane. Nad ütlesid, et see võib juhtuda järgmise 25 aasta jooksul, siis valitsus ei
lubanud neil edasi rääkida. Siis kuskil pool aastat tagasi nad said rääkida 5 päeva, kuni
valitsus selle uuesti lõpetas. Nad ütlesid, et see on palju hullem kui me algul arvasime, see
võib juhtuda iga minut. See oli enamvähem mida nad said öelda, sest valitsus ei lasknud neil
rohkem rääkida.
Regina: Mis juhtub peale magnet nihet?
Drunvalo: Kui magnet poolus vahetub, siis teaduslikust vaatenurgast tuleb peaaegu kindlasti
füüsiline pooluste nihe järgi. See on ka mida Mayad ja Hopid ennustuvad. Ma ei saa öelda
Hopid veel, sest nad pole seda füüsiliselt kuulutanud aga Mayad on seda füüsiliselt
kinnitanud. Nad tulid siia linna ja kinnitasid, et see hakkab juhtuma. Me võime minna tagasi
13,000 aastat, teise otsa võrdpäevsuse pretsessioonis ja seal oli pooluste nihe, magneetiline
nihe. Magnet poolused läksid Havaini välja ja liikusid ringi, kuni lõpuks jõudsid sinna kus
nad on praegu. Füüsiline poolus, nad usuvad, oli Hudson lahes ja liikus sinna kus on praegu,
see on parim mida nad saavad hetkel kinnitada. Siis kui minna tagasi 26,000 aastat, mis on
täpselt samas kohas kus me oleme praegu, või me saame olema 21 Detsember 2012. Seal oli
järgmine pooluste nihe, magneetiline pooluste nihe. Me teame, et on olnud kaks järjest.
Uuringud mida me oleme vaadanud pooluste nihetest, me oleme läinud tagasi 250 milijonit
aastat. Kui sa lähed tagasi siis sa näed, et poolused nihkuvad ja kui nad seda teevad siis on
neid kuskil 15 tükki järjest, ja siis ta ei vahetu võibolla miljoneid aastaid ja siis ta teeb seda
jälle. Põhinedes sellele, teadus ennustab, et tuleb üks praegu, sest kui ta tegi ühe, teise või
kolmanda siis see tõenäoliselt jätkub mõne aja. See on täpselt mida maailma teadlased
ennustasid History kanalil. Nad ütlesid seda kuskil kuu aega tagasi “me usume, et maa läbib
tõenäoliselt füüsilise pooluse nihke väga väga varsti.“
Regina: Mis protsess see on millest Põlis Eestseisjad rääkinud on? Mida see tähendab?

Drunvalo: Me samuti teame teadusliku uuringute alusel, et see juhtub vähem kui ühe päevaga.
Sa ärkad ühel hommikul ja kõik on normaalne ja järgmise päeva hommikuks on terve
maailma geograafia muutunud. Ja see kestab kuskil 20 tundi, see on väga kiire asi. Viimased
kaks korda polnud sellist tsivilatsiooni, maju ja ehitisi üle maailma, nagu on praegu.
Tegelikult, ja ma usun, et suurem osa teadlasi nõustuks minuga, et kui tuleb pooluse nihe siis
ei jää üksi maja püsti, ma kahtleks selles, ma ei suuda ette kujutada kuidas nad saakski.
Võibolla suur püramiid võib ja sellised asjad aga mitte sellised majad mis on tehtud pulkadest
ja kividest, suured kõrged tornid kukuvad kõik ümber. Unusta ära maavärina 1-10 skaala, see
oleks nagu 20 või midagi, terved mäed põrkuvad üles alla ja maailmajaod murduvad
tükkideks jne. See tõesti muudab kõik ja seda oli isegi ennustatud Edgar Cayce poolt,
kolmekümnendates ta ennustas, et see juhtub.
Regina: Ja me näeme neid anomaalseid maavärinaid praegusel ajal.
Drunvalo: Maavärinad kuskil seitse, kaheksa aastat tagasi oli 500% üle normaali. Mitte ainult
maavärinad aga kõik erinevad looduslikud fenomenid. Need andmed tulid Venemaalt, kuna
nad jälgisid ja mõõtsid seda väga hoolikalt.
Regina: Huvitav mida nad nüüd ütleksid.
Drunvalo: See suureneb, see ei vähene, see tõuseb ja tõuseb. See on mida Mayad ütlesid
mulle, et ma ütleksin sulle, jah me kogeme seda, aga nemad olid seal Atlantises 13,000 aastat
tagasi kui see juhtus ja nad mäletavad seda. Nad olid samuti seal 26,000 aastat tagasi, nii, et
nad on läbi kogenud seda kahel korral. Nad teavad mida me läbi hakkame elama ja mida nad
teha üritavad on tegelikult kaastunne maailma vastu, sest nad teavad mida me läbi elama
hakkame. See ei ole nii väga, et nad tahavad ennustada selle toimumist, nad tahavad anda
meile oma tarkust mida teha kui see juhtub, sest viimasel korral miljonid ja miljonid ja
miljonid inimesed surid üle maailma lihtsalt sellepärast, et nad ei teadnud paari lihtsalt asja.
Regina: Kas sa saaksid jagada neid paari lihtsalt asja.
Drunvalo: Ei, ma ei saa. Ma tean natuke sellest aga mitte piisavalt ja nad panevad selle oma
raamatusse. On teatud asjad mida me vajame muuta enda sees ja kui me seda teeme, me mitte
ainult ei sure vaid tõuseme ka tajuvuses ja teadvuses. Nad teevad seda enda jaoks, selles pole
kahtlustki, nad teevad seda oma inimeste jaoks, et nemad oleks ettevalmistunud aga nad
samuti teevad seda maailma jaoks, et maailm või vähemalt need kes tahavad kuulata, sa ei saa
sundida kedagi kuulama, aga need kes tahavad kuulata saavad teha sisemised muudatused mis
täiesti muudab tulemused mis nendel aegadel juhtub.
Regina : Me peaks hakkama ligi pääsema sellele informatsioonile intuitiivselt.
Drunvalo: Me hakkame, kui planeet me hakkame. Ma arvan, et nad tahavad seda selgelt
defineerida. Vähesed inimesed maailmas, kuuest ja poolest miljardist võibolla vähem kui sada
miljonit on tegelikult huvitatud tegema sellised muudatused.
Regina: Ma saan aru. Ja üks asi mida ma leian natuke muret tekitavat on mitte üllatavalt sellel
hetkel ajas on loba tootmine, et pigistada emotsionaal kehasi ja teha shokeerivaid filme 2012nest jne.
Drunvalo: On kuskil 30 raamatut kirjutatud sellest.

Regina: Mis on sinu vaatenurk sellest. Mulle paistab, et kas keegi lihtsalt kasutab ära seda
subjekti või on see püüdmine luua hirmu tsenaarium mis muudab viisi kuidas me oleme
võimelised sellele vastama.
Drunvalo: Mayad kindlasti ei ole huvitatud looma hirmu, nad tahavad, et me ületaks oma
hirmud ja muutuks rahulikuks ja tasakaalukas nendel aegadel mis hakkab juhtuma. See on
lihtsalt inim loomus. Sa paned kuupäeva tuleviku ja teed teatud ennustused mis polnud isegi
tehtud Mayade poolt aga hoopis teiste inimeste poolt ja paljudel nendel inimestel pole
tegelikult aimugi millest nad räägivad. Seal on küll mõned kes teavad.
Regina: Peaaegu kõik keskenduvad õudusele, peale mõne.
Drunvalo: Paljud keskenduvad õudusele aga on mõned, üks neist mis on huvitav on Colin
Andrewse poolt ja millega tema välja tuli, sest Maya viljaringid mis ilmusid ja kalendris mis
juhtub.
Regina: Kas sa saaksid sellest natuke rääkida.
Drunvalo: Ma uurisin sügavalt viljaringe mitmeid aastaid ja ma pole neid jälginud väga palju
praegu. Ma tegelikult usaldan teda, kuna ta on täiesti aus inimene, ta on hea reporter. Ta on
lihtsalt reporter, ta räägib nii nagu asjad on. Ma tean, et tema ja ta naine kirjutavad praegu
raamatud ajast 2012 ja see on raamat mida ma loeks. Aga paljud mida ma tean on lihtsalt ära
kasutamine, kirjutamine hirmu põhjal. Ei ole midagi mida selle nimel teha saaks, peab olema
lihtsalt diskriminatsiooni. Ilmselgelt kui Mayad teevad oma raamatu siis see võtab üle, siis ei
huvita mida teised arvavad, sa loeks seda inimestelt kellelt see tegelikult tuli. Ma usun, et see
on lihtsalt inim loomus, see on lihtsalt kes me oleme praegu.
Regina: Sa ütlesid mulle midagi ennem ja ma ei tea kas sa tahad rääkida sellest, me võime
selle välja lõigata kui sa ei taha aga sa mainisid mulle telefonis nädal aega tagasi ennem seda
intervjuud, et sulle on öeldud lihtsalt, et kui me saaksime aru mis meid ootab peale muutust
siis inimesed hüppaksid rõõmust lakke.
Drunvalo: See on tõeliselt suure pidustuse aeg. Me oleme möödas tumeda tsükli osast ja nüüd
liigume tsükli valgema poole juurde. See on küll vana tsükli surm aga see on samuti
samaaegselt sünd millelegi mis on lihtsalt tohutult ilus. See on samuti mida Mayad tahavad
rääkida, ma usun, vähemalt nad räägivad sellest minuga siis ma usun, et nad räägivad seda.
See uus ajastu on aeg kus meie piirangud võetakse pealt, meid on lukustatud siia väikesele
planeedile ja me ei saa liikuda. Me usume, et seal on elu väljas ja paistab, et elu on meie
ümber, kõik need ufod ja asjad. On olnud väga vähe otsest kontakti, on olnud mõni aga väga
väga vähe. Mida nad ütlevad on, et kui me jõuame teisele tasemele, muutume me enamaks kui
inimene, palju rohkemaks sellest mis me oleme praegu. Meie teadvus tõuseb teisele olemise
tasemele ja selles punktis me pole enam karantiinis, me võime liikuda ringi univerumis, me
võime hakata aru saama suuremast perekonnast kellega me koos elame. Ma kujutan ette, et
nad räägivad sellest ja arutavad seda. Ma võin ainult vihjata sellele, ja see on ainult mis ma
teha saan, sest mulle on antud teatud lubadused millest ma ei saa rääkida. Mayad ja paljud,
paljud teised hõimud Lõuna ja Kesk Ameerikast ja mõned Põhja Ameerikast on otsustanud
teha tseremoonia siin Arizonas Aprill 2009 mida kutsutakse Return Of the Ancestors. See on
tseremoonia mis tehakse üle 100 klanni poolt ja siis kui see tseremoonia on tehtud siis on
võimalik, et meie Esivanemad tõeliselt naasevad. Ja nad eeldavad, et see juhtub ja kellest nad

räägivad on need samad olendid kellest on räägitud Sumeri ülestähendustes, Nefilimid
Mardukilt ja Siiruslased tähelt Siirius. Nad on meie ema ja isa, Põlis-inimeste väitel on paljud
neist juba siin. Nad on mägedes praegu, ja sellel samal aastal nad ennustavad, et me vaatame
neile silma ja hoiame kätest, ja tranformatsioon algab. Ma ei saa rohkem rääkida, ja kui see
juhtub siis juhtub, ma ei tea. Nemad usuvad täiesti, et see juhtub aga ma ei tea kuidas see
juhtub. Ma ei tea kas see on salajane sündmus või on see avalik sündmus, ma ei oska öelda.
Regina: Kas on viimaseid mõtteid. Oma tarkust kõigest mis sa oled läbi kogenud, kaugemale
sellest mida Mayadel on öelda selle aja kohta?
Drunvalo: Ma ei tea kas mul on üldse tarkust selle aja kohta, kuna mind polnud siin. Nendel
on kogemused selle kohta. Mul pole mälestusi, et ma oleks kunagi pooluste nihet üle elanud.
Aga minu õpingul Kogidega ja Arhuacodega ja Nevada inimeste ja Aborigeenidega
Austaalias, eriti Waitaha Marylandis, Uus Meremaalt ja teistes kohtades. Mida nemad
räägivad on, et see on naasemine.. kuidas ma ütlen seda, Atlantise ajal 13,000 aastat tagasi ja
isegi Biiblis nad räägivad kukkumisest mis aset leidis ja me kukkusime teadvuses ja kõik see
oli, isegi kuigi raamatud kirjutavad sellest igasugusel tasemel ja igasugustel viisidel, aga
Põlis-inimesed ütlevad, et me lihtsalt liikusime oma südamest pähe, ja kõik, see on lihtsalt nii
lihtne. Ja nüüd me oleme täiesti oma peas ja me oleme unustanud oma südame. Mis juhtub
selle nihke ajal on see, et me liigume tagasi peast südamesse ja ainukesed inimesed kes selle
üle elavad, nende inimeste sõnul, on inimesed kes on oma südames. Kõik kes on oma
südames jäävad ellu. Nad ütlevad, et Emake-Maa teab seda vibratsiooni ja me arvame, et kui
kaos jätkub on see lihtsalt suvalised sündmused, aga nende vaatenurgast pole suvalisi
sündmusi kuskil. Kõik on puhas Teadvus. Kivi ei saa kukkuda isiku peale lihtsalt suvaliselt
või midagi sellist, see on otseselt kontrollitud Maa teadvuse poolt. Nad ütlevad, et kui sa oled
oma südames siis see on ainuke asi mis on vajalik. Sa ei vaja süüa, vett ega relvi, sa ei vaja
mingit kaitset, sa võid lihtsalt seista paljalt põllul ja sinuga ei juhtu absoluutselt mitte midagi,
sa oled täiesti kaitstud, nad usuvad seda üle maailma ja ma nõustun nendega.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Maailma valgus on olnud Tiibetis, Hiinas ja Indias väga pikka aega, see on nihkunud Lõuna
Ameerikasse. Lõuna Ameerika saab olema maailmale uus Tiibet, mitte kõik, see on kohas
Põhja T¹iilis aga see hõlmab Lõuna Ameerika suurt piirkonda. Meie, mida Põlis-inimesed üle
maailma, mitte ainult need kellega me tutvunud oleme, on samal arvamusel, et me oleme
sisenenud unikaalse ja erilisse aega maailma ajaloos. See on aeg kus me liigume ühest
olemise viisist teise mis on täiesti erinev meie praegusest olemise viisist. Me ei näe seda
praegu, me võime aimata, me võime tunda, me võime näha, et meie ümber toimub muutused
aga need muutused mis hakkavad toimuma on üpriski üllatavad inimestele, sest neil muutustel
on teistsugune loomus. Sellel on loomus kus vanad viisid, millega me oleme harjunud, mis on
tuttavad, hakkavad lahustuma viisil mis on mõnes mõttes muret tekitavad. Samal ajal uued
viisid hakkavad nende vastu vahetuma mis on väga värskendavad, sest nad on armastavad,
hellad, kerged, need on nagu mida ema teeb oma lapsele. Ideed mida me oleme hoidnud,
näiteks, tähesõjad kus meil on konseptsioon, et universum võitleb iseendaga, me avastame, et
see pole tõsi. Universum on tegelikult elav Olend kes on teadlik ja on väga vana ja kes hoolib
iseendast paljudel erinevatel viisidel. Tähesõja ideed on tegelikult lihtsalt inimeste mentaalne
hirm. Tegelikult Universum teeb kõik, et aidata üksteist ja me siseneme aega kus see muutub
ilmselgeks. Seal kus paistab lootusetu, leiame me toetust. Kõik mis paistab, nagu pole pääsu,
leiame me väljapääsu, me näeme valgust millest läbi minna. See on suure lootuse aeg kuhu
me siseneme.

Mayad kutsuvad seda aega “Aegade Lõpuks“, sest see on väga pikka tsükli lõpp ja uue tsükli
algus. See ei ole, et kõik lõppeb ära, see on lihtsalt ühe tsükli lõpp ja teise algus. Oleneb mis
tsükli osast Mayad räägivad, kui nad räägivad tsükli vanast osast millega me tuttavad oleme,
panga süsteemid, religioonid, valitsused ja kõik selline. See muutub väga ebastabiilseks ja,
kui neil on õigus, kukub see kokku, täiesti, ja lahustub. Aga tema kohale asub täiesti uus
olemise viis. Viis mida me pole näinud siin Maal, peaaegu kellegi eluaeg pikka pikka aega,
tuhandeid aastaid, kus hirm kaob. Me oleme polaarsuse lõpus. Hea ja kurja ideed, terve
struktuur mida hea ja kuri tähendab, mis on tegelikult palju keerulisem. Kui sa vaatad hea ja
kurja ideed või hea ja halva, pole vahet mis polaarsust sa mõtled, sa samuti näed, et seal on ka
kolmas. Kui sa mõtled soe/külm saad sa leige, üles/alla saad sa keskel, päike/maa on seal ka
kuu, mees/naine siis samuti laps jne jne. Meie aeg on minevik/olevik/tulevik, ruum on x,y,z.
See on kuidas me tõlgendame ühte reaalsust, see üks reaalsus ei muutu, vaid meie teadvus
muutub ja kui ta muutub siis me lõpetame selle, me ei näe seda enam. Selleasemel me
hakkame nägema kogu elu ühtsust, ja kui see tajuvus muutub, siis see muudab kõik. Kõik
meie ettekujutus puudusest või ei saa seda teha või me peame tervenema, kõik need asjad
kaovad ära, nad lihtsalt lõppevad. Siis me mõistame, et terve Universum on üks elav Olend.
On ainult üks Vaim, üks Teadvus mis liigub läbi kõige. Uus viis tajuda siseneb Maale ja me
kogeme seda oma elu jooksul. Praegu, sellel momendil 2008, paistab, et see ei saa nii olla,
maailm on hullumas, on sõdu, nad tahavad üksteist tappa, finants süsteemid murduvad jne jne.
See pole mida iidsed siin planeedil räägivad, nad ütlevad “lõpuks, me oleme sisenenud
sellesse kohta ja me hakkame nägema midagi täiesti uut.“ Kuigi see on tegelikult väga vana.
Ei ole, et meil on missioon, pole tegelikult midagi teha. See on transformatsioon, see on
vibratsioon. See on olemine mitte tegemine. Tegemine või millegi tegema pidamine, et
midagi saavutada on osa polaarsus teadvusest. Me siseneme staadiumi varsti, me tegelikult
oleme juba sisenenud sellesse aga see on alles laps ja kasvab veel. Idee, et on vaja midagi
teha, et midagi saavutada või me vajame midagi, kuna meile tundub, et meil on sellest
puudus, kaob ära, kuna meil on võime saavutada kõike koheselt, igal eksistentsi tasemel mida
sa ettekujutada suudad. Me oleme saavutamas kontrolli südame loomis staadiumi üle ja see on
koht kus Loomine alguses aset leidis. Me usume, et me elame planeedil mis tiirleb ümber
päikese, see pole tõsi. Pole mingit planeeti ja pole mingit päikest. Pole tegelikult midagi,
lihtsalt puhas Teadvus, ja rohkem pole midagi. Kujutised mida me vaatame, tähed, planeedid,
kuud ja kõik selline on tegelikult unenägu mis loodi südames kaua aega tagasi. Kui me
siseneme tagasi elava südame staadiumi ja hakkame nägema und, nagu me tegime miljoneid
aastaid tagasi, mõistame me, et võime muuta kõike. Alguses kui see aset leiab on see naljakas,
kuna inimesed erutuvad sellest, sest tavaliselt mis juhtub (kuna me oleme vaadanud seda
teistel planeetidel, teistes kohtades, teistel aegadel) mõtlevad nad “Vau“ ja hakkavad
parandama kõike oma kehas ja tervendavad kõik ja annavad endale raha ja kõike mida nad
arvavad, et vajavad. Siis nad mõistavad, et seal on midagi rohkemat ja kõik need asjad
jäetakse kõrvale. Teine asi mida nad teevad on ennast väga ilusaks, sest sa saad muuta kõike
oma kehas sest, see on lihtsalt kujutluspilt. Lõpuks sa jõuad kohta kus mõistad, et on ka palju
enamat ja see on kus uus tsükkel tegelikult algab.
See on teekond ja me oleme tegelikult selle teekonna minevikus, see on juba juhtunud. Ja
mida elu hakkab tegema, on midagi mida ta pole kunagi varem teinud, iialgi. See on esimene
kord üldse alates Loomise algusest. Ta otsustas asja kiirendada. Selleasemel, et võtta
miljoneid aastaid, et teha need erineva taseme sammud, need tehakse kuskil minutitega! Ja me
liigume valguskiirusel läbi evolutsiooni, läbi mitme, mitme taseme mis võtab tavaliselt
miljardeid ja miljardeid aastaid, et seda saavutada. Me jõuame selleni väga kiiresti, tegelikult,
kogemuslikult kuskil kaks aastat. See tavaliselt võtaks vähemalt 10-15 milijardit aastat. Ja siis

viimaks kui me sinna jõuame.. ma ei saa öelda mis juhtub, ma ei tea. See on meie ja Jumala
vaheline asi ja selleks ajaks me mõistame, et me olemegi Jumal. Ma ei tea kuhu see sealt
läheb kui me jõuame teatud punkti lõppu, sest see on kus kohast mina tulin. Ma läksin ajast
tagasi, tagasi läbi tasemete, see võttis igaviku, kui mõelda viisil kuidas inimesed mõtlevad. Et
minna tagasi sinna kohta viimaks kui me sinna jõuame, siis see on täiesti uus osa mis algab
mida ma ei oska sulle öelda. Ma ei arva, et on sõnu või midagi inim kujutlusvõimes mis saaks
seda väljendada.
Kui ma tutvustasin Mer-Ka-Bad maailmale, paljud inimesed said valesti aru. Nad arvasid, et
see on kõik, et see on kõige tähtsam asi maailmas. Tegelikult teadvuses, on see kõige vähem
tähtsam. Me oleme kaardistanud inim-teadvuse väga hoolikalt, me teame täpselt kuidas see
töötab. Mer-Ka-Ba mis ümbritseb sinu keha on ekraan, sirutades käed välja sõrmeotsteni on
energia sfäär. See on ekraan kuhu kujutlused projekteeritakse, kasutades inim sõnu, et öelda
midagi mis on natuke kaugemal inimlikusest aga ikkagi idee töötab. Kujutlused
projekteeritakse sellele sfäärile meie ümber mida me kutsume Universumiks. Universumi
pole, see on lihtsalt puhas Teadvus mis meid kõiki ümbritseb. Aga inimese pea sees, on
keeruline seadistus. Seal on neli nääret ja see sarnaneb väga palju arvutiga. Seal on süsteem
mille me kaua aega tagasi unustasime. Jeesus mäletas seda, igakord kui sa vaatad kujutist
Jeesusest näed sa tavaliselt kolme valgusekiirt tulemas tema peast välja, neid on tegelikult
kaheksa aga sa ei näe neid kõiki eest vaates. Need valgusekiired on seotud käbinäärmega.
Nende valgusekiirte ümber on energiasfäär ja käbinäärme seest tuleb välja kaheksa
valguskiirt. Ja see käbinääre on silmamuna, see on otseselt kolmas silm. Ta on õõnes ja ta
omab värvi reseptoreid, ta peal on lääts. See on ühenduses millegagi mis on tema taga mida
kutsutakse talamuseks. Talamuse nääre või näärmed, neid on kaks, on pikk toru mis läheb alla
suuni (ma lähen lihtsalt tagurpidi selle kõigega). Käbinäärme ees on kaks nääret veel,
ajuripatsid. Selle ees on järgmine chakra punkt mis on natuke eemal kehast, ja kui kõik need
näärmed on rivistunud, seal on teatud viis kuidas seda teha, millel on tegemist sinu keelega.
Sinu keel on võti kõrgema teadvuse juurde, need asjad tunduvad kõik veidrad, kuni sa
viimaks saad aru kuidas nad töötavad. Tegelikult ma saan sulle öelda, väga kiiresti. Kui sa
vaatad inim eostamist, algab see sfäärina mis on munarakk. Sperma tuleb sisse ja eostamine
leiab aset, ja siis ta jaguneb kaheks läbi mitoosi, ja siis ta jaguneb neljaks ja vormib täiusliku
tetraeedri. Siis ta jaguneb kaheksaks ja vormib täht-tetraeedri, mis on Mer-Ka-Ba võti, see on
samuti ka kuub. Siis ta jätkab kasvamist ja vormib õuna kuju (see oli ka raamatus) ja see on
seest õõnes, millel on 512 rakku. Raamatus me lõpetasime sealt, kui sa jätkad puhta
meditsiiniliste uuringutega uurides raamatuid siis mis sellest saab on süda. On arengu
staadium kus igaüks meist oli ema kõhus ja meie keha, meie terve keha, oli meie süda. Ja ühes
staadiumis meie keha tuli välja südamest ja ilmus välja, meie käed, meie jalad, meie pea ja
kõik selline ja meie süda kaeti sisse, meist sai loode millega me tuttavad oleme. Juba sealt
võid sa näha miks süda on palju tähtsam kui aju, ta on vanem. Aga mis on esimene osa inim
keha juures mis tuleb välja südamest? Kõige esimene asi on keeleots. Intuitiivselt võid sa
näha, et keeleots on otseselt ühenduses südame püha ruumiga kus Loomine aset leidis. Kui
ollakse oma südames, ja peab olema oma südames mitte ajus, ja istud südame pühas ruumis
kus sa paned oma keeleotsa suu lakke ja hakkad masseerima väga kindlat kohta, tekitab see
seksuaalset stimulatsiooni südame ja aju vahel. See stimuleerib talamust ja see hakkab tootma
alfat nelja aju ossa. Kui alfa jõuab teatud tasemeni, ilmub roheline valgus, millest on räägitud
Vedase aegadest 6000 aastat tagasi. See on vahest sinakas roheline ja mõnikord rohekas
kollane, aga rohelist on alati. Ja selles punktis, millest isegi Suur Valge Vennaskond räägib,
nad räägivad tahtlikult leegi väänamisest kus sa keerad kolmanda silma, kolmas silm vaatab
otse üles, et ta vaataks otse kolmanda silma punktist otse ette ja siis läbi teatud meditatsiivse
staadiumi, roheline valgus muutub spiraaliks või kontsentrilisteks ringideks ja see on

ühenduses käbinäärmega. Siis vaatad läbi sellest teisele poole ja selles punktis tekib halo sinu
pea ümber, mis on teaduslikult dokumenteeritud. Sellel momendil, kõik millest sa und näed
oma südames muutub reaalsuseks. Ja see kujutlus liigub läbi välisserva mitte keha seest,
Stanford on üritanud leida neuroloogilist ühendust ja nad ei leia seda, kuna see pole keha sees
vaid ümber. See liigub üle elektromagneetiliste väljade mis on kehast väljapool. Esmalt
projekteerib see ümber pea ja siis projekteerib ümber keha. Kui sa näed und kujutisest, siis see
muutub reaalsuseks, kus terve Universum praegu elab. See võib luua tühjusest. Kui sa lood
sellisel viisil, mitte keegi Universumis ei tea, et see on juhtunud, peale sinu või grupp, kui
seda tegi grupp inimesi, sest see muudab kõik, mineviku, oleviku, tuleviku. Kõik jäljed vanast
viisist ei eksisteeri enam, see on nagu vahetaks kanalit telekal, seda pole enam.
See loomisvõime mis on iga inimese sees. See võime luua on meie sünniõigus, seda hakkab
maa mäletama. See pole õppimisprotsess, see on meenutamis protsess ja vaikselt inimesed üle
maailma hakkavad mäletama millest see on. Sa hakkad nägema kuidas maailm muutub aga sa
ei mäleta seda vana viisi, juhul kui sa olid osa sellest loomisest. Vaikselt me siseneme teise
olemise viisi. Me alati teame, et viis mida luuakse on alati hea viis, sest süda ei tee kunagi
midagi mis on kahjulik millegi muule. Süda teab, et kõik elu on Üks. Ta ei mõtle läbi
polaarsuse, ta ei mõtle kunagi mina, ja sina oled väljas. Ta otsib alati kujutist mis sobib kogu
elule igalpool. Selles protsessis pole üldse hirmu, see on protsess mida kasutavad imikud ja
lapsed.
Hindu vaatenurgast, mida algselt kutsuti siddhit, on võimed ja nendega on algselt oht, sest sa
võid siseneda teatud tasemeteni nendega ja ainult ajuga, teisiti öeldes läbi ego, sest egost pole
lahti saadud. Kui inimene ei saa egost lahti siis ego võtab üle ja see on tõsine, sest sa kaotasid
suure võimaluse. See on miks Hindud räägivad, et see on ohtlik, kuna sa võid kaotada mõneks
ajaks oma spirituaalse elu. Sa tuled ikka tagasi, sest Jumal elab igaühe sees, pole olemas
midagi sellist, et oled kadunud igaveseks. Sa võid teha ringkäigu aga sa tuled alati tagasi. Pole
olemas põrgut ega midagi sellist, tegelikult, ma ei tea kas sa tead seda aga, Paavst kuulutas
seda ennem kui ta suri, ta tegelikult ütles maailmale, et palun vabandust, me mõtlesime välja
selle kujutise põrgust ja seda pole olemas. Ja ta vabandas, et ta seda tegi. See oli lihtsalt, et
kontrollida inimesi. Aju võib luua kujutisi mis pole ilusad, mõnes mõttes on see ka tõsi, teisel
tasemel, ja ta võib kontrollida inimesi. See on polaarsuses, polaarsus hakkab ära lahustuma.
Meil ei saa olema juurdepääsu sellele. Põhjus miks meil sellele juurdepääsu olema ei saa on,
et kui polaarsus üldse eksisteerida saab, peab olema elektromagneetiline võrgustik ümber
maakera. See võrgustik võetakse ära planeedilt. Ainuke juurdepääs saab olema vanaviis, mis
on Ühtsus, millel on Põlis inimesed või uus viis, mis on kõrgema taseme Ühtsus-võrgustik. Sa
hakkad olema ühel nendest kahest, sest seal ei ole vahepealset. Viimaks kui see polaarsus
võrgustik ära võetakse, mis on varsti, me ootame millal kõik Põlis-inimesed meile ütlevad
millal see olema saab. Kui see juhtub, maailm ainult liigub edasi positiivsel ja ilusal viisil.
Negatiivsus saab olema ainult mälestus ja see on ka kõik.
Ma tean, et ma teen pööraseid ettekuulutusi, aga minu õpetajad üle maailma, Põlis-inimesed
kellega ma töötan on kõik ühel meelel sellel momendil, nad kõik ütlevad mine ja ütle, räägi,
sest see on mis hakkab juhtuma, ja nii ma tegingi seda.
Gaia suudab teha kõike tegelikult, ja Ta näitab seda inimestele kes, tema arvates võivad seda
näha, ja ma olen vaadanud kuidas Ta teeb asju. Ma tean, et Ta on teadvusel, ja Ta on täiesti
teadlik iga viimasest pisikesest detailist siin maapeal. Ta teeb muutused ja mida Põlisinimesed Kanadas ja Ühendriikides arvavad on, et paljud inimesed lahkuvad maalt. See pole
halb asi, nende vaimud liiguvad aeg/ruum/dimensiooni mis on nendele rohkem tuttavam, et

teha need muutused kuhu me läheme, teisiti öeldes nad lähevad koju, sest nad tulid sealt
ennem. Kes jäävad järgi pole palju, neid on ikka sadu ja sadu miljoneid inimesi aga mitte 6,5
milijardit. Need inimesed kes jäävad maapeale, nad ühinevad südametes ja saavad üheks
elavaks Olendiks. Nad tegelikult ütlevad, et me pöörame maa kosmoselaevaks ja me lendame
sellega uude olemise viisi, Melchizedeki teadvusesse, kes määras selle muutuse planeedile, ja
see muudab viisi kuidas me tajume reaalsust. Me oleme seda kõike muutnud alates 1972.
Ma tean, et on palju muretsemist inimestel selle tormaka muutuse üle. Nad muretsevad, et neil
ei ole süüa ega vett ja kõiki selliseid asju, või nad kardavad, et saavad surma läbi õnnetuste
jne. Aga see pole mis tegelikult juhtuma hakkab, see on planetaarne teadvuse tranformatsioon,
see juhtub tegelikult igalpool, mitte ainult siin vaid igalpool, terve universum läbib
transformatsiooni. Kui sa tõeliselt sellest aru saaksid siis sa teaksid, et seal pole midagi karta,
see on nagu viimaks, me jõuame tasemeni kus muutused hakkavad juhtuma, väga tormakalt.
Maagia täidab õhu, pole teist viisi kuidas seda praegu öelda, lihtsalt puhas maagia. Kui
Emake-Maa tahab, et sa lahkuksid, või et sa oleks osa uuest kohast, sa ei saaks teha midagi, et
lahkuda, ükskõik mida sa ka ei teeks. Sest ta teeks kindlaks, et sind ei kahjustataks. Kui sa
pead minema, siis sa lähed. Mõlemal juhul on see õnnistus. Jumal elab iga isiku sees, ja sa ei
saa kahjustada Jumalat. Me lihtsalt astume olemise viisi mis on nii tulnukas meie mõtlemise
viisile, sest viimased 13,000 aastat oleme me olnud polaarsus teadvuses. Polaarsus teadvuses
oled sa omapäi, sa pead ennast kaitsma, pead kõike tegema. See pole ühegi sellise asja pärast,
see on lihtsalt transformatsiooni pärast. Viimaks kui me läheme sellesse transformatsiooni,
meie meenutamis protsess lülitub sisse ja me mõtleme “ah jaa, ma mäletan seda“.
Me peame mõistma, et kõik elu on Üks. See on täiesti sisemiselt ühenduses, ta toetab üksteist.
Nagu Galaktika on elusolend, on kohti kus on süda, maks, neerud, nendel kõigil on oma
funktsioon, nad teevad asju üksteise jaoks, see on energia voolavus. Pole kedagi seal väljas
proovides üksteist tappa, noh seal on väike osa kus nad lähevad läbi transformatsiooni ja nad
ei mõista veel, aga 99,9 millele järgneb kuskil tuhat üheksat on seal, et toetada üksteist. Me
oleme sellel momendil ümbritsetud kuskil 250 tuhande kultuuri kosmosest kes armastavad
meid, kes innustavad meid, hoolivad meist, ja õigel momendil me näeme neid. Ja me saame
teada, et maailm ei taha meid kahjustada, see pole lihtsalt nii. Me mõistame, et on tõeliselt
palju rohkem elus kui me unistada suudame. See saab olema hämmastav revolutsioon, sest
maailm on tohutus hirmus praegu, nii hirmunud ja nii eksinud, ta ei tea kuidas teha asju ja
kõik need kontrolli probleemid on igalpool, söögi ja vee puudused. Elu on, et teha ennast
teadlikuks Maa peal, otseselt teadlikuks, et see on siin. Ma sooviksin rääkida sulle mida Põlisinimesed räägivad meile, ma tõesti sooviks aga ma ei saa, ma ei saa veel. Kuskil aasta pärast
ma saan seda teha. Selleks ajaks sa tõenäoliselt ka juba tead.
Sa pead lihtsalt hingama, ja jääma kontakti Maa-Emaga, Taevase Isaga ja mitte millegi üle
muretsema, pole vahet kuidas asjad paistavad. Minu Hõimust Taose Pueblost, Uus Mehhikost,
nad lihtsalt ütlevad meile sellest ajast. Kui maailm tõeliselt hakkab muutuma siis see on aeg
kus paljud inimesed hakkavad muretsema ja asjad muutuvad segaseks. Mine lihtsalt tuppa,
sulge aknad ja lihtsalt lõdvestu ja hinga, see kõik möödub ja siis Valgus ja kõik hakkab sisse
tulema, nad teavad seda. Vana maailm, iidne maailm on väga teadlik sellest mis toimub, me
oleme viimased kes seda teada saavad. Ma ei tea mida öelda, ainult, et elu on terviklik,
lõpetatud ja täiuslik, temas ei ole midagi puudu ja see on alati nii olnud. Me oleme valinud, et
eksperimenteerida. Me eksperimenteerisime teatud teadvuse tasemel, kõik hea ja kuri. Mis
tähendab kõik võimalused, head ja halvad, ja me eksperimenteerisime seda, me oleme
lõpetanud selle eksperimendi. Nüüd me läheme tagasi millegi juurde mis on juba proovitud ja
tõene, kus see eksperiment mida me oleme teinud viimased 13,000 aastat, mis tegelikult läheb

tagasi natuke rohkem kuskil 200,000 aastat, kuhu see sobitub suuremale teadvuse võrrandile,
ma pole täiesti kindel. Aga see oli üks võimalustest ja me tegime seda, aga me oleme nüüd
selle lõpus. Seetõttu, lihtsalt lõdvestuge.
Kõik Maapeal tulid kuskilt mujalt. Maa on uus planeet. Maa on Galaktika välisserval, see on
täiesti uus planeet, see pole kaua aega eksisteerinud, ainult 5,5 milijardit aastat. Universum on
vähemalt 16 milijardit aastat vana, see on vanem sellest aga nii kaugele saame me tõestada.
Meie vaim on igavikuline, pole olnud aega kui me pole eksisteerinud ja ei saagi kunagi olema
aega kus me ei eksisteeri. Mida see tähendab on, et kõik tulid kuskilt mujalt, et siia tulla. Me
oleme tulnukad, delfiinid ja vaalad on tulnukad, nad tulid Siiriuselt. Palju Plejaade on siin ja
on olnud juba kaua aega, inimesed igaltpoolt on kohtunud siin. Kuidas täpselt need erinevad
rassid seda teevad, ma ei tea. Ma tean enamvähem kuidas Siiriuslased seda teevad, ma usun,
sellest mis mulle on räägitud nende iidsete gruppide poolt, et Siiriuslased on esimesed kes
teevad ennast teadlikuks, sest meie oleme nende järeltulijad, nad on meie isa. Nad otsustasid
seda teha aga peale seda, mida Mayad ütlevad selle aja kohta, et terve univerum avaneb meile,
me oleme võimelised liikuma igalepoole ja minna sinna kuhu tahame. Ma saan aru, see on
veider aeg mõnes mõttes, sest meid on nii piiratud, me oleme karantiinis maa peal, me ei tohi
toast lahkuda (naerab) keegi keeras ukse lukku kaua aega tagasi. Me otsime elu, proovime
tõestada, et midagi on seal aga see elu tuleb kõigepealt siia. Ta on juba siin, 250,000 kultuuri
mida ma mainisin on need kes tulid kasutades sõidukeid, see tähendab, et see on madalam
eluvorm universumis, nad pidid tegelikult tulema siia. Sa ei näe Peaingel Miikaeli sõitmas
kosmose laevaga, ta ei vaja seda, ta võib olla igalpool kus ta olla tahab. Kõrgemas teadvuse
tasemes võid sa olla igalpool kus sa olla tahad.
Olgu ja tänan. Ma loodan, et inimesed kes seda loevad, on põnevil elu pärast, sest midagi
väga ilusat hakkab juhtuma

