Izvor in vsebina Dogodka za lokalne voditelje

1. Izvor Dogodka
Dogodek je moderen pristop k Spremembi, ki je bila prerokovana v starodavnih tekstih
skoraj VSEH religij in kultur. Preroki in modreci so se na tisoče let povezovali z
Univerzalno Zavestjo in uvideli čas, ko bo vse človeštvo izkusilo kozmično Zavest. To je čas,
kjer se bodo naravne energije našega planeta in osončja dvignile in vse življenje bo izkusilo
višjo zavest naše povezanosti in odnosa z Enotnim Poljem Zavesti.
Sončni sistem se je leta 2012 pomaknil preko galaktične ravni in na tej strani je prostor veliko
manj gost, poln energetskih delcev in tudi galaktični center trenutno k nam pošilja valove
energije. Ti dejavniki so osnova starodavne spremembe, ki jo je predvidelo tako veliko
modrih spiritualnih učiteljev.
Navkljub tem prerokbam, je naš planet na tisoče let bil okupiran s strani sil, ki želijo obdržati
svojo kontrolo nad nami in ki ne želijo, da bi se te napovedi uresničile in so se zato odločile,
da naredijo vse, da bi preprečile človeštvu doseči višjo zavest. Če se človeštvo zave, bodo
nenadoma izgubile moči in bi lahko bile prisiljene oditi ali biti aretirane in odgovarjati za
svoje zločine, ker v luči resnice ne morejo ohranjati skritega in izkoriščevalnega načina
življenja.
Sile, ki želijo ohraniti nadzor, so proti človeštvu in uničujoče do življenja, vse to je del
njihovega prepričanja, da ima naš planet preveč ljudi, preveč za planet. V resnici nas je preveč
za njih, da bi nas nadzorovali, ker so maloštevilni. Sprejeli so politiko, ki promovira smrt in
preprečuje ljudem živeti in uspevati. Rezultati so slabo zdravstvo, strupi v naši pitni vodi,
strupi v našem ozračju in avtoritete, ki pričakujejo da lahko umorijo ljudi brez posledic.
Podpira jih tiskanje denarja iz zraka in tako sploh ne smatrajo, da delajo za ljudi. Ta skupina
je negativna frakcija.
Ker ta bitja nasprotujejo naravni evoluciji človeštva, so se nam pridružili ostali iz različnih
organizacij, Zavezništev in planetov, da nam pomagajo razorožiti njihovo napredno
tehnologijo in kompleksne načrte, ki nas ohranjajo zasužnjene njihovi volji.
Živimo v veliko bolj kompleksnem okolju, kot so nam povedali, v enaki meri so nam skozi
veke prikrivali našo realnost in zgodovino v vesolju.
2. Vsebina

Obstaja veliko iskrenih ljudi v službi negativnih bitij, ki so začeli svoje kariere v veri, da
služijo človeštvu, vendar so kasneje spoznali, da je resnica drugačna od tistega, kar so govorili
njim in preostali populaciji. V začetku 70-ih let, so agenti tajnih služb začeli organizirati
odporniško gibanje (Organizacijo) proti tej negativni agendi. Potem ko so utrpeli udarce pod
roko negativnih bitij in ko so se jim pridružila dobra bitja iz tega in drugih planetov, ki so jim
pomagala (sedaj imenovano Odporniško Gibanje) obrniti situacijo v njihovo prid, sedaj
snujejo zadnji udarec, ki bo končal vlado temnih bitij na našem planetu.
V letu 2012 so bila Zavezništva sklenjena in Zmaga Luči je bila zagotovljena. Tisto leto je
Odporniško Gibanje rekrutiralo zavednega človeka za njihovega predstavnika populaciji na
površju Zemlje, kateremu so svetovali, da si nadene anonimno ime in ustvari brezplačni blog
za posredovanje njihovih sporočil njihovim lastnim agentom in populaciji o zadnjih stadijih
napredka k osvoboditvi našega planeta.
Blog je bil zagnan aprila leta 2012 z uporabo imena Cobra, sestavljanke besed preboj
kompresije1 . Blog lahko obiščete in preberete njegov arhiv ter tako postanete bolj ozaveščeni
o aktivnostih od tistega časa naprej: www.2012portal.blogspot.com.
Več kot leto kasneje (Maj 2013) je bila ustvarjena spletna stran pripravimo se na
spremembo2 (sl.prepareforchange.net) za pomoč populaciji na površju pri ozaveščanju
resnične planetarne situacije in večjega sodelovanja in organizacije proti točki v času, kjer bi
Dogodek postal realnost. Priporočamo, da stran preučite in povežete z ostalimi informacijami,
ki so dosegljive na internetu. V nekaterih primerih boste imeli tako veliko zadetkov, ko boste
iskali specifično besedo na Googlu, da boste zagotovo presenečeni. Na primer, v času objave
tega članka, če vtipkate “Planetarna Osvoboditev” dobite 444000 zadetkov, pri vnosu
“Globalna finančna ponastavitev” pa dobite 5710000 zadetkov 3 . Vse informacije niso
resnične in jih stran Pripravimo se na spremembo ne podpira. Po medmrežju kroži veliko
dezinformacij, večina jih je posledica nenehne vojne med pozitivni in negativnimi frakcijami.
3. Na tem planetu je samo ena “resnična” vojna
V iskanju resnice boste zmeraj morali uporabiti svojo razsodnost in povezavo z dušo in kot je
običajno v vojni, je težko videti skozi vse igre prevar.
Da bi bolje razumeli informacijsko vojno, moramo vedeti, da je bil v vseh vojnah v naši
zgodovini samo en prvobiten cilj: podjarmiti naš um, pridobiti naše privoljenje, našo
energijo, prenos moči na zunanji vir in našo popolno predanost veri, religiji, ideologiji
ali specifičnemu članstvu. Te skrite manipulacije omogočajo relativno majhni skupini bitij z
lastnimi agendami nadzorovati dominanten način razmišljanja, trende in na koncu vse, kar
postane “družbeno sprejemljivo”. To je konstantno ponavljanje ideje ali sporočila dokler ne
postane norma – dokler je večina ne sprejme kot realnosti. In to realnost oddaja 24 ur, 7 dni
na teden manjšina posameznikov z dostopom do neskončnih denarnih virov, ki jim
omogočajo kontrolirati VSE konvencionalne tokove idej in informacij, ki se širijo, kot so
masovni mediji, izobraževalni sistemi, vojska, policija, hkrati pa pustijo prodor le tistim
informacijam, ki podpirajo njihovo agendo. Tako nam manifestirajo in predstavljajo svojo
“umetno realnost”. Strah je palica, s katero prisilijo sprejemanje norme, pohlep je korenček, ki
nas pripravi do tega, da jim predamo našo moč. Socialni razpad, apatija in iskanje zunanjih
odrešenikov so predpogoj za prevlado tega suženjskega sistema.
Nedvomno prepričanje je najverjetneje tisto, katerega se ne želite oklepati.

Sedaj ko se planetarna osvoboditev bliža k vrhuncu, ta ista bitja ne bodo mogla več
kontrolirati dominantnega pripovedovanja in “uradne zgodbe”, zato delajo zmeraj bolj
brezupne poteze, skozi vse kanale, ki jih še imajo pod kontrolo v bitki s časom, da bi znova
preusmerili percepcijo sveta, ki jo množice sprejemajo. Ko se njihova agresivna drža
zaostruje, se vse bolj in bolj izpostavljajo luči resnice, tudi zahvaljujoč internetu, vendar prav
tako verjamemo, da temu prisostvujeta tudi globalni dvig zavesti in frekvenc.
Poanta tukaj je si zapomniti, da vaša prepričanja oblikujejo vaš pogled in dojemanje. Nihče
vam ne želi vsiliti kakršnegakoli prepričanja, vendar če to berete je morda to zato, ker se je
nekaj v zvezi s tem zamajalo.
4. Zakaj je naš nasvet relevanten?
Trenutno ko berete to besedilo, so masovni mediji morda ali pa ne prestopili na našo stran, del
načrta je bil namreč, da masovni mediji začno poročati resnico. V vsakem primeru imamo na
naši spletni strani več kot 800 člankov, ki so jih napisali ozaveščeni ljudje iz vsega sveta in
svetovno mrežo podpore na tisočev ljudi, ki z nami delijo isto vizijo, navkljub njihovi
različni kulturi, družbenemu ozadju ali osebnosti.
Zaradi prizadevanj negativnih bitij ima Dogodek nekaj vidikov, ki niso bili predvideni v
starodavnih vizijah in prerokbah. Videli so naravno dviganje energij, vendar niso videli
opozicije pretkane negativne skupine z eksotičnimi tehnologijami in masovnim
nadzorovanjem uma in znanja. To je ustvarilo kar nekaj stopenj, v osnovi prizadevanja k
očiščenju planeta negativcev, zato da lahko sprememba poteka brez njihovega vmešavanja, da
bi jo preprečili. Obstajajo tri, med seboj povezujoči načrti: 1) masovne aretacije vodstva
negative frakcije; 2) finančna ponastavitev monetarnega sistema; 3) razkritje zatrtih
informacij in tehnologije.
Prva dva izmed teh se bosta odvijala več ali manj istočasno, tretji pa se bo izvajal še kar nekaj
mesecev zatem. S prvima dvema se bo hkrati odvijala tudi energetska sprememba. V bistvu se
nihče izmed teh treh načrtov ne more zgoditi, dokler se ne začne naravna sprememba.
Naravna sprememba se je začela in vsi bi morali pričakovati zadnje stadije prijetja
kriminalnih sil in agend ter koordiniranje s kulminacijo energij v naslednjih dveh letih. V času
objave tega članka smo že tri leta v višjih energijah in že dovolj visokih za spremembo,
vendar ne dovolj za obvladovanje opozicije negativnih frakcij. Zato si jih prizadevajo
odstraniti in to je namen Odporniškega Gibanja vse dokler ne bodo uspešni.
Prosimo preberite si sl.prepareforchange.net in 2012portal.blogspot.com za več novih objav
glede trenutne situacije.
Spletna stran sl.communityleadersbrief.org je bila ustvarjena za naslavljanje potreb
nepripravljenih posrednikov v družbi, ko se dogodek zgodi z legalnimi aretacijami in finančno
ponastavitvijo. Potrebovali bodo nasvet.
Razumemo, da lahko ta obrazložitev za vas pride kot presenečenje ali šok, ampak prosimo
vas, sami opravite raziskovalno delo. Vsekakor imajo ljudje, ki vam izročajo ta dokument,
dober namen in želijo pomagati vam in vaši skupnosti premostiti ovire in poskrbeti, da bodo
vsi na varnem ter da bo za vsakogar poskrbljeno.

To je bistvo tega besedila. Ne bomo vam govorili v kaj verjeti, vendar vas prosimo, da nam
zaupate in da naš nasvet vzamete v premislek. Ne trdimo, da poznamo vse odgovore. Glede
na to, kakšni kompleksni dogodki so nam na poti menimo, da nihče ne bo mogel trditi, da ve
vse.
Glede na naš interes do teh zadev in veliko vsrkanih informacij s širokega spektra različnih
virov, smo prepričani, da vam lahko naše poznavanje stvari pomaga voditi ostale pod vašo
oskrbo v varni smeri skozi neurje, katerega moramo premagati, da bi dosegli kar nam je
usojeno: prihodnost velikih kolektivnih dosežkov.
Planetarna Vodstvena Skupina www.prepareforchange.net

Opombe prevajalke:
1
Cobra – sestavljanka angleških besed COmpression BReAktrough (preboj ali prodor
kompresije).
2
Pripravimo se na Spremembo je slovenski prevod angleških besed Prepare for Change.
3
Avtor navaja števila zadetkov angleških gesel “Planetary Liberation” (planetarna
osvoboditev) in “Global Currency Reset” (globalna finančna ponastavitev).

