Osnovni praktični koraki za pripravo na Dogodek
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Shranite in natisnite pomembne dokumente za razdeljevanje v času dogodka. Za
dokumente klinite tukaj.
Združite se ostalimi v vašem kraju in skupaj ustvarite skupino. Ustvarjamo
Skupine za Podporo Dogodka (SPD), ki so moški aspekt in skupine Sestrstva Vrtnice,
ki so ženski aspekt. Veliko ljudi bo najverjetneje del obeh skupin. Kliknite tukaj, če
želite poiskati supine po vsem svetu ali za ustvarjanje svoje, če je to potrebno.
Načrtujte hrano in osnovne dobrine za nekaj dni. Izberite seveda kar želite, vendar
imamo nekaj nasvetov: alfalfa in druge vrste kalčkov zrastejo v treh dneh, leča in fižol
sta poceni, hranljiva in se ohranita dolgo časa. Gojite lahko svojo lastno zelenjavo v
navpičnih farmah (Za več kliknite tukaj). Najverjetneje bomo morali pretvoriti nekaj
zemlje v lokalne vrtove, zato lahko raziščete, katere lokacije bi bile za to primerne
pred in po Dogodku. Nekaj skupin že dela na tem. To bo zelo verjetno pomemben del
tranzicije po Dogodku, ker bomo morali spremeniti našo proizvodnjo hrane, saj ves ta
čas večino proizvodnje nadzira in zastruplja kriminalna kabala. Razmislite lahko tudi
o steklenicah za vodo s filtri, bencinu za avtomobil, energiji za kuhanje in gretje, če
bodo okoliščine to zahtevale, kot tudi o vseh ostalih stvareh, ki bi jih morda
potrebovali v primeru, da javne dobrine za nekaj časa ne bodo dostopne.

Program Ecolo-Boulot
Pridobite si nekaj srebra in/ali zlata da zagotovite osnovne potrebe v prvih nekaj
dneh ali tednih po Dogodku. Če imate malo sredstev, bo že samo en srebrn kovanec
veliko pomagal v prvih nekaj dneh po dogodku in ne stane veliko. Če imate veliko
sredstev, razmislite o pomoči tistim okoli vas.



Izvedite, kako lahko nekatere meditacije in ceremonije pomagajo pomiriti
energijo na vašem področju. Nešteto študij je pokazalo moč in vpliv meditacije na
našo okolico, še posebej, če se izvajajo v skupini. Veliko energij bo skakalo naokoli v
prvih dneh in tednih po Dogodku, na površje bo prišlo veliko misli, emocij in travm.
Skupinske meditacije, ki se bodo izvajale na pomembnih točkah vašega lokalnega dela
zemeljske energijske mreže, se lahko kombinirajo s kristali, sveto geometrijo in
drugimi pripomočki, vse skupaj bo močno pripomoglo harmonizaciji energij in
izogibanju konfliktov na vašem področju. Poiščite glavne energijske točke okoli vas,
pojdite tja in vizualizirajte/kanalizirajte steber briljantne bele svetlobe iz centralnega
sonca skozi vaše območje navzdol vse tja do Zemljinega jedra. Vizualizirajte vijolični
plamen. Prosite za podporo bitij Luči (angelov, vil, delfinov in kitov, zvezdne družine,
itd.). Izvajajte katerokoli meditacijo, za katero ste vodeni, da jo izvajate. Kliknite tukaj
za več o tem procesu in kako izvedeti, kjer so energijske točke.



Informirajte se o tem, kaj se dogaja po svetu okoli vas, o tem kar se je dogajalo in
kaj prihaja.
o Temeljni članki Cobre
o O Dogodku: The Event
o Načrt za ohranjanje varnosti med "Dogodkom"
o Več virov: Sodelavci







Spoznajte svoje sosede in tiste, ki bi potencialno lahko pomagali. Pred Dogodkom
nekateri ljudje morda ne bodo dovzetni za ali pripravljeni slišati o Dogodku, ali
pripomogli da bi se Dogodek zgodil, ampak po Dogodku bo to čisto drugačna zgodba.
Predlagamo, da se seznanite s svojo soseščino, mestom ali vasjo, različnimi skupinami
ali osebami, lahko sodelujete ali pa ste samo opazovalec. Morali bomo sodelovati, da
bomo dosegli mirno tranzicijo. Obstaja že veliko skupin, ki delajo dobre stvari in ki
potencialno lahko igrajo pomembno vlogo: joga in meditacijski centri, gibanja za
lokalne in organske vrtove, itd. Verjetno bodo potrebne iniciative solidarnosti v
skupnosti in te bodo sprožile plaz dogodkov: naša celotna proizvodnja hrane in
energije, izobraževalni programi, finančni sistemi itd. bodo vsi morali biti na novo
vzpostavljeni, da jih ozdravimo. Organizacija in solidarnost skupnosti bo tudi
pomagala ljudem se sprostiti, še posebno tistim, ki bi morda imeli strahove glede
tranzicije. Cilj je poskrbeti za vse, tako fizično kot mentalno in emocionalno. Povabite
različne mreže, da začno delovati skupaj navkljub njihovih navideznim razlikam,
morda trenutno še niso pripravljene delati tega, vendar jih bo po Dogodku veliko
pripravljenih. Več kot bomo lahko storili pred Dogodkom, lažja bo tranzicija po
Dogodku.
Prevzemite odgovornost in ustvarite iniciative. Ko se dogodek zgodi, najverjetneje
ne bo vesoljskih ladij, ki bi spuščale hrano, zato da bi se lahko nemudoma odšli
zabavat na letovišče v Bahamih. To bo postopen proces. Skladi blaginje bodo še
zmeraj mogli biti pretvorjeni v hrano, stanovanja itd. in nekdo bo moral to narediti.
Morali se bomo dovolj pozdraviti, da bomo lahko sprejeti v galaktično družbo. Da si
osvobojen pomeni, da si neodvisno bitje. Vsi smo kreatorji in zatorej bomo morali biti
sposobni ustvariti same sebe. Ovire bo umaknila naša zvezdna družina, prejeli bomo
veliko pomoči vendar bomo še zmeraj morali biti akterji, če ne, ne bi bili popolnoma
svobodni. Direktorji podjetij (npr. dobavitelji hrane in energije) lahko zaženejo paniko
glede njihovega posla, delavci teh podjetij lahko zavrnejo delo, ko bodo spoznali, da
so bili ves ta čas sužnji, itd.. Vojska ima načrte v nujnih primerih za pomoč družbi pri
zagotavljanju osnovnih potreb in pozitivna vojska bo to najverjetneje vzpostavila.
Odporniško Gibanje ve, kdo so delavci luči in možno je, da bodo navezali stik s
tistimi, ki so pripravljeni organizirati stvari v naši skupnosti, da naredijo pot npr. pri
svetovanju centrom skupnosti, da organizirajo podporna srečanja in zdravljenja, itd..
Prioriteta ni preobremenjevanje ljudi z težavnimi zgodbami o galaktičnih vojnah,
ampak osredotočanje na to, da bo med tranzicijo za vsakogar poskrbljeno, zato bo
pomembno, da se ne spotikamo ob različna mišljenja. Pomembno je, da se
osvoboditev zgodi tudi s strani populacije in ne samo s strani vojaških in
izvenzemeljskih skupin.
Delajte na sebi za boljše ravnovesje in stabilnost. Življenje v karanteni Zemlje je
težko in vsi imamo težave. Delajte na svojih globokih travmah, pozdravite svojo
temno stran, da boste integrirali in harmonizirali vse aspekte vaše psihe v Luč svojega
pravega jaza, bodite popolnoma odkriti sami s seboj in ostalimi, globoko raziščite vsa





mišljenja (vsa so bila programirana), naučite se reči ne vsem toksičnim vzorcem,
naučite se izpustiti vse, kar ni več koristno za vas in kar je končano, v dejanja lahko
dvomite vendar nikoli v ljudi, zato ker smo vsi božanske iskre, razlikujte med
zavračanjem resnično ranljivega obnašanja in presojanjem, ki bazira na določenem
mišljenju, odpustite, itd.
Energetska zaščita in harmonizacija. Obstaja več različnih orodij. Poiščite kristale,
ki resonirajo z vami. Uporabite sveto geometrijo v svoji hiši, na svojem telesu itn..
Poslušajte frekvence svetega zdravljenja z zvokom. Nekaj izmed najbolj močnih
energijskih pripomočkov, ki so na voljo na planetu, lahko najdete tukaj:
o Tahioni: to so subatomski delci, ki vsebujejo celoten spekter spiritualne Luči.
Koprena okoli Zemlje jih blokira. Cobro so na fizičnem nivoju kontaktirali
Plejadčani, ki so mu razložili, kako jih narediti dostopne na Zemlji. V izvrstno
pomoč so pri zaščiti, povezovanju z višjim jazom in harmonizaciji vseh
aspektov jaza (fizičnih, emocionalnih, mentalnih itn.). Več o njih lahko izveste
in jih dobite tu: http://tachyonis.org/Technologies.html
o Tektiti: To so posebne vrste kamni, ki so rezultat trčenja meteoritov na Zemljo.
Različne vrste prihajajo z različnih zvezdnih sistemov, nekatere prihajajo iz
Plejad, nekatere iz Siriusa itd.. Zelo so močni pri pretvarjanju Dualnosti v
Enost, pomagajo se nam povezati z zvezdnimi sistemi in zvezdno družino,
ščitijo in harmonizirajo. V njih ne more vstopiti nobena dualnost, delujejo iz
njihove lastne prisotnosti in ne morejo biti sprogramirani in ne potrebujejo
čiščenja. http://www.moldavitassociation.com in http://www.tektitesource.com
o Vijolični žarek: ta naprava bazira na tuljavi Nikole Tesla in lahko učinkovito
odpravi negativno plazmo iz vaše avre, pomaga odpraviti negativne entitete in
druge vrste negativnih energij. Lahko jo pridobite tukaj: http://alteredstates.net/barry/newsletter510
o Sveti zvoki: Zvok je vibracija in potemtakem zelo učinkovit energijski
pripomoček. Vsakdo ga lahko uporabi, vendar je o tem razširjenih veliko
dezinformacij in škodljivih frekvenc, zato uporabite razsodnost. Več o tem in
kako
enostavno
uporabiti
svete
frekvence,
je
tu:
http://recreatingbalance1.blogspot.com/2014/09/how-to-easily-convert-anymusic-to.html
Odcepite se od sveta matrice in negujte svoje sposobnosti zunaj nje. Celotna
zaposlitvena/delovna struktura kot jo poznamo, bo popolnoma spremenjena. Mnogi
vidiki te strukture pripadajo k suženjstvu in bodo zato porušeni, vendar bomo morali
še zmeraj pretvoriti denar v stanovanjske objekte, hrano in vse ostale dobre stvari. Vsi
imamo sposobnosti (svoj dar), ki jih lahko delimo z ostalimi, vsi imamo edinstven
namen in vsi imamo en košček sestavljanke. Začnete lahko zdaj, postopoma se
odklopite iz sistema matrice in razvijte vaše resnične sposobnosti na alternativen
način. Internet vam omogoča enostavno deljenje in ustvarjanje izmenjave energij.
Začnete lahko z menjavo polnega delovnega časa na polovični delovni čas, v svojem
prostem času pa razvijate in delite svoje sposobnosti, začnete ustvarjati dobiček in
postopoma se boste lahko popolnoma odklopili. Glede tega je bilo v ljudi vcepljenega
veliko strahu, vendar je tam zunaj veliko priložnosti in čim več ljudi se odklopi, tem
več bo takih možnosti. Prej kot začnete, tem lažja bo vaša tranzicija.

