Suur Nihe inimese teadvuses.
Isiklikus plaanis on teie Suur Nihe juba alanud. Kas tunnete, tajute midagi või ei, olete ikkagi
muutumas heledamaks (light-valgus; enlightened–valgustunud, ingl.k.), sest käimasolev
protsess lisab teisse valgust. Võttes endasse rohkem valgust, kerkib teie teadlikkus kõrgemale.
Valgustumise protsess ja teie valguse joondamine aitab teil aru saada oma kõrgema tasandi
teekonnast ja valmistab ette Suureks Nihkeks.
Need, kes mind kuulavad või minu sõnu loevad, teevad läbi teadvuse Suure Nihke. Neljandas
dimensioonis on seitse teadvuse tasandit, millest igas veel omakorda seitse tasandit.
Peaaegu kõik Nihkest läbiminejad kogevad 3-päevast pimedust, mil Maa liigub läbi
footonvöö, Emake Maa taasjoondab oma energia, teie magate ja teie kehad valgustuvad.
Ärgates on paljud inimesed segaduses ja ehmunud, teadmata midagi Nihkest ja nähes enda
ümber tohutut hävingut. Isegi teie võite mõelda: „Mu Jumal, millised purustused, see ei saa
olla Nihkest põhjustatud, mida sellega peale hakata?“
Te ei kujuta seda vaatepilti ette ega polegi vaja. Maa meenutab orkaanijärgset olukorda. Ärge
heitke meelt, lisaks sellele märkate ka portaale, millest tuleb läbi minna, et siseneda
neljandale valgusalale. Portaalid on piisavalt suured, kuid ärge tormake, sest ei ole oluline, et
te esimesena sealt läbi saaksite. Esimestena peavad portaalist läbi minema need, kes pole
valinud 4.dimensiooni jõudmist. Nad sisenevad, lahustavad oma energiad ja pöörduvad tagasi
Looja Valgusesse.
Need, kelle plaan näeb ette minna neljandasse valgusesse, näevad peale portaali läbimist
esialgu vaid ähmasust, kuid minnes sellest läbi, muutub kõik selgeks. See, mida nad näevad,
on armas: mets, põllud, majad. Kust see kõik tuli? See tuli nendelt, kes uneajal käisid
neljandas dimensioonis ja tegid ettevalmistusi selleks suureks sündmuseks.
Portaal on energiavärav, mis viib ühest dimensioonist teise. Füüsilisel kujul portaalid
eksisteerivad kogu maakeral. Väike portaal on umbes väikese kiriku suurune, mis mahutab
mõnisada inimest. Te märkate neid kohe, kui silm seletama hakkab. Kui portaal on suletud,
meenutab ta kaht palveks kokku pandud kätt. Kui portaal on avatud, näivad need käed
teineteisest eraldi, vaid sõrmeotsad omavahel ühendatud. Te lähete läbi portaali rahulikult,
selle külgi mitte puudutades, sest küljed põletavad. Ärge muretsege, te ei lähe nende vastu.
Portaalid sulguvad ja avanevad jälle, ei ole vaja kiirustada.
Portaali läbides füüsiline keha puhastatakse, elektronid ja ainevahetus kohandatakse, süda
häälestatakse ümber ja ajupotentsiaali suurendatakse. Füüsiline keha, mille muutused juba
praegu toimuvad, teeb läbi drastilised muutused. Neljandas dimensioonis ei koge te enam
haigusi, ka senistest vabanete. Te õpetate inimestele Signatuur-raku (Jumala raku)
tervendamist (Signature Cell Healing) ja seda, kuidas tõsta rakuteadvuse teadlikkuse taset.
Teie teadlikkus asub rakuteadvuses. Niisiis, asetades signatuur-raku tervendamise seansi ajal
oma sõrmed inimese kehale, olete suuteline lugema tema rakuteadvust.
Valgustöö tegijatena hakkate tööle kas portaali sees või väljaspool, harvadel juhtudel
mõlemas. Sisetunne ütleb teile, kus teie koht on. Siseportaali töölised on õpetajad ja nõukogu
liikmed. Nad õpetavad nihkest mitte-informeerituid või tegelevad „valitsuse asjameestena“
nõukogu tööga.

Välisportaali töölised on valguse sõdalased. Nad toovad läbi portaali uude valgusesse neid,
kes on nö. „pea kaotanud“ st. ei tea nihkest midagi. Üldse peab portaalidest läbi tulema 2
miljardit (kuuest miljardist) inimest. Ärge alahinnake seda protsessi, see ei ole naljaasi. Kogu
protsess võtab vähemalt 2 aastat aega. Neile, kes vastu punnivad, tuleb läbi viia seminare. Et
tuua inimesi USA-st, Euroopast, Venemaalt, Aafrikast jne. õpite lendama ilma lennukita.
Praktiseerige seda uneajal. Lennake telefonipostide ja pilvelõhkujate kohal ja tunnetage omal
jõul liuglemist/hõljumist. Neljandas dimensioonis on kõigil telepaatilised võimed, kuigi
erineval tasandil. Hakake arendama telepaatiat kohe nüüd, ja teil on vahetult pärast Nihet
kergem.
Siseportaali töölistelgi pole aega naerda ega lõbutseda. Neil on vaja tegelda inimestega, kel
pole aimugi, kuidas nad sinna sattusid. Näiteks Barack Obama, kes on praegu mõjuvõimas
isik, on Nihke järel üks paljude hulgast, kes peab omandama teadmisi selle suure sündmuse
kohta. Siseportaalide töötajad korraldavad igapäevaselt korraga 500 kuni 600 inimesele
seminare. Te õpetate tuhandeid inimesi, see protsess võib kesta kahest kuni viie aastani.
Valgustöö tegijatena jätke nüüd meelde, mida te selle reisi esimestel nädalatel tegema peate.
Te võite juba praegu hakata inimesi joondama, andes teada Suurest Nihkest. Nad ei taha
sellest küll kuulda, kuid kui aeg käes on, tulevad neile teie sõnad meelde.
Tahetakse teada ka rahalistest vahenditest Nihke järel. Biibli järgi olevat Jeesus öelnud, et
kergem on kaamelil nõelasilmast läbi pugeda, kui rikkal mehel Jumalariiki pääseda. Võib ju
nii olla, kuid ma ei soovita enne Nihet teil kogu oma raha ära anda või kõike ära kulutada.
Praegu läheb teil seda veel vaja. Nihke järel on lugu teine. Kuigi mingisugune vahetus
toimub, ei ole selleks raha. Börsid on läinud, kuid kulda omada pole halb mõte. Nihke järel ei
mõõdeta tuntust jõukusega. Teadke, et neljandas dimensioonis on teie valitsuorganiteks
nõukogud ja nemad jagavad kogu rikkuse inimeste vahel. Teil on liiga palju tegemist, et
mõelda rahale. Paljud, kes praeguses majandusolukorras oma raha kaotavad, võivad öelda:
“Ma ei taha enam siin olla.“ Visake see mõte peast. Keskenduge Praegule. See, mida teete
Praegus, mõjutab seda, mida teete edaspidi. Võtke igat päeva kui Praegut, pole mõtet tegelda
mineviku või tuleviku asjadega. Küsige endalt: „Mida ma saan teha täna, et homne parem
oleks?“ Püsi käesolevas hetkes.
Mu sõbrad, need saavad olema põnevad ajad. Juba täna hakake tõstma oma teadvust.
Meister Kiraelilt (7D olend) läbi Kahu Fred Sterlingi.

