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1. Mocní tohoto světa táhnou za jeden provaz 

 

Není dne, kdy bychom neslyšeli o nějakém konfliktu, krizi či katastrofě, ať už je to 
kdekoliv na světě. Současně jsme přehlcováni velmi lživými informacemi o hrozbě 3. 
světové války a konfliktu mezi Západem (zejména Spojenými státy a Evropskou unií) 
na jedné straně a Východem (zejm. Ruskem, ale i mnoha dalšími zeměmi). Dokonce i 
alternativní internetová média často neprohlédnou záludně nastraženou léčku a 
chytají se obrazu světa před oponou - nám viditelnému světu - a píší o tom, že Rusko v 
čele s Putinem vyřeší krizi na Středním východě, kterou vyvolaly USA, atd. Nemůže 
nastat 3. světová válka, protože temní o to nemají ani zájem, přišli by totiž o energie 
lidí, ze kterých žijí. 

Ano, Spojené státy od svého vzniku do současnosti provádějí zločinný systém 
vojenského vpádu do suverénních států a v zájmu „dobra“ celý stát rozvrátí a prakticky 
zničí. Nemá cenu rozepisovat dlouhý seznam válek, které tento stát vedl a vede, ale 
vězte, že USA mají nejvíce zatíženou karmu na této planetě, která s sebou nese 
důsledky, protože v současnosti pohár karmy přetekl a hrozí zhroucením se. 

Pokud připisujete Rusku osvoboditelské vlastnosti, pletete se. Je sice pravda, že Rusko 
navenek působí jako protiváha Západu, ale je to jen hrané divadélko, jak v lidech 
vyvolat strach. Strach totiž snižuje vibrace člověka, a ten se díky tomu nechá víc 
nevědomě ovládat, protože věří čemukoliv, jen ne pravdě. Jak to je se spoluprací Ruska 
a Ameriky za oponou? Jednoduše řečeno: tyto 2 velké velmoci za oponou spolupracují 
a kamarádí se víc, než je zdrávo. Jejich úkolem je rozdělit si role a svoji sféru vlivu při 
budování Nového světového řádu a následném zavedení totality. Nejvyšší místa tajné 
(stínové) vlády iluminátů a dalších odnoží mají rozdělené oblasti na Zemi, kde mají 
vykonávat plán svých negativních bohů. Jsou mezi nimi právě nejvíce zástupci z 
Ameriky, Ruska, ale i Spojeného království a dalších. Hrané divadlo spočívá také v tom, 
že veřejní zástupci dvou nejvlivnějších států mezi sebou diplomaticky a slovně bojují, 
aby skryli před nic netušící veřejností skutečnost, která byla popsána výše. A tak v 
dohodnutý čas se konají extrémně tajná zasedání stínové vlády, kde Obama i Putin jsou 
vůči opravdovým hybatelům světa tak malí, že jejich moc spadá pod moc 300 
opravdových temných vládců světa, o kterých neslyšíme. Rusko je druhá strana téže 
mince. Má stejný úkol, jako mají Spojené státy na druhé straně světa: zavést totalitu a 
připravit půdu pro negativní zlé bohy - Pseudotvůrce, kteří chtějí zavést lidské duše do 
záhuby. Putin je stejný jako Obama, i když má za úkol navenek vystupovat jinak. 

Lidé, nepřiklánějte se ani k jedné straně konfliktu, protože ať se světové vlády tváří 
vůči vám sebelidštěji, nemyslí to dobře. Pokud chce jeden stát zničit Islámský stát, 
může se stát, že ho zničí. Ale po něm přijde ještě něco horšího. Islámský stát bude 
jednou zničen, ač to může trvat ještě dlouhou dobu. Jednou se i v této 3. dimenzi 
„vyřeší“ všechny zevní problémy - válečné, ekonomické aj. Ale bude to jen proto, aby 
nic netušící lidské duše přijaly za své „osvoboditele“, kteří jich na chvíli zbaví svých 
problémů. Budou to oponenti Boha - Pseudotvůrci, kteří přijdou v rouše beránčím, ale 
jejich pravá ještěří podstata bude skryta. Tehdy spojí lidstvo v jedno. A potom zavedou 
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pekelnou čipovou totalitu, kdy už bytosti nebudou mít skoro žádné spojení s Pravým 
Bohem. Budou svedeni do nižších dimenzí, kde budou prožívat důsledky svých voleb. 

Proto buďte ve všem nad věcí a před tím, než přijmete nějakou skutečnost, vyciťujte 
intuicí - svým duchovním srdcem. 

               AUTOR: Michal R., 28. prosinec 2015
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2. Už jste si vybrali, kam půjdete po rozdělení lidstva? 

 

Lidé, stojí vám to za to zůstat v negativním stavu po rozdělení lidstva? Chcete žít v 
postupně umírajícím světě, kde se zhoršuje podnebí a nastává masové vymírání? 
Chcete žít v otrockém systému? Chcete žít s prázdným srdcem, které je studené jako 
led, tvrdé jako kámen a mít ho plné nenávisti? Stojí vám za to, abyste žili s čipem pod 
kůží, býti ovládaní na 99,99% a inkarnovat se další tisíce let do nevědomých těl na 
přírodních planetách, kde budete žít jako divoši? Či snad být svázáni bolestí a tlakem 
ze všech stran na vaší duši, která bude muset snášet tyto hrůzy do konce tohoto cyklu 
času, kdy bude odpovězeno na otázku, která zní: Jak by vypadal život bez Boha? 

Jestli tohle všechno a ještě mnohem víc chcete, zůstaňte po rozdělení lidstva v této 
realitě planety Země/Nula, která se propadne hlouběji do Pekel, aby se plně projevila 
plnost negativního stavu pod přímým velením negativních bytostí a původců všeho zla 
- Pseudotvůrců, kterým lidstvo dalo různá jména: Satan, Ďábel, Antikrist, Lucifer... 
Nelze popsat to, jaké hrůzy čekají ty, kteří zůstanou po propadu planety. Věřte, že 
všechny války a strasti, které lidstvo od svého vzniku zažilo, byla jen malá ochutnávka, 
co teprve přijde. 

Již dnes vidíte zhoršující se situaci ve všech oblastech života: zhoršení celosvětového 
bezpečnostního rizika, nárůst extremismu a terorismu, více lokálních válek, 
společenské a sociální nepokoje... Takhle bychom mohli pokračovat do nekonečna. Ale 
jen probuzený člověk dokáže rozlišovat a roztřídit svým pohledem na svět bílou a 
černou v systému, kde jsou smíchány obě barvy dohromady, ve světě, kterému 
dominuje šedá barva. Dalo by se říci, že je to hustá směsice pravdy a nepravdy. 

Nic si nedělejte z toho, až se nějaký člověk vysměje práci, kterou pro celek děláte. 
Dotyčný vás bude dráždit a chtít vás vyvést  z míry, ale vy ve své neoblomnosti a 
vnitřní síle budete pokračovat dál v odhalování zrůdného systému. Nezapomeňte, že 
ten dotyčný, který se snaží dělat kolem vašeho vnitřního klidu rozruch, dostane ještě 
před rozdělením lidstva jednu možnost litovat svých neproduktivních činů a změnit se. 
Většinou bude bohužel zaslepen jen sám sebou a bude pokračovat dál v hraboší práci, 
ale VY si už budete užívat zaslouženého odpočinku za to, že jste vytrvali ve světelné 
práci po boku Boha, Pána Ježíše Krista, až do konce. Nastane rozdělení lidstva, kdy 
jakožto nositelé světla budete mít možnost vzestoupit.  

Možná, že konečně právě tehdy, po rozdělení lidstva, váš „oponovatel“ z druhé strany 
začne litovat svých činů, ale bude již pozdě, protože s téměř stoprocentním ovládáním 
jeho ducha nebude mít možnost se změnit. Po velmi dlouhé práci na sobě v dalších 
životech bude smět vlastní vůlí dosáhnout andělského stupně vyšší pozitivní dimenze 
lásky, ale vy budete v tomto stupni jako anděl žít už celé eóny let. Když vybředne z 
břečky, bláta a dehtu negativního stavu, vy se ho zeptáte:  

„Stálo ti za to mrhat životní energií ke stavu, který byl pomíjivý, ke stavu, který tě 
svazoval? Já už tu jsem celé věky, ale ty ses mně tehdy smál... a díky tomu jsi dodával 
energii negativnímu stavu. Potom jsi musel díky svým volbám trpět a nést důsledky 
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svých činů a rozhodnutí. Myslel sis, že díky kolaboraci s temnem budeš bohatě 
odměněn, jenže místo odměny tě stihl trest. Najednou se ti rozsvítilo v srdci, ale trvalo 
věky, než se ti z malého pozitivního světýlka v tvé duši podařilo vykřesat velký plamen. 
A teď tu konečně také jsi.“ 

Když zbloudilá duše zlomí temnotu v sobě a z nejnižších dimenzí Zóny vymístění dojde 
k Bráně nebeské, uvědomí si, že všechno už je dobré. Tehdy dojde k vlastní pokoře vůči 
sobě samé. 

Proto si důkladně zvažte dvě možnosti, které máte na výběr: jít za světlem do tepla a 
lásky pozitivního stavu, nebo se propadnout do temnoty a chladu negativního stavu, 
abyste hledali celé věky cestu zpět za světlem, když přitom ten, kdo se vám snažil 
otevřít oči a vy jste se mu jen smáli a podkopávali jeho práci, žije v ráji už stovky, tisíce, 
miliony let. Kam se tedy vydáte? Už to víte? 

                      AUTOR: Michal R., 1. leden 2016
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3. Boží mise v Česko-Slovensku 

 

Čechy a Slovensko jsou místa, kde bije duchovní srdce planety Země. Stojí zde zástupy 
světelných legií andělů a archandělů, kteří jsou připraveni pomoci všem láskyplným 
lidem v této významné době transformace. Všechny oddíly nositelů světla vede Jediný 
Bůh, Pán Ježíš Kristus, který se postavil do čela náročné mise. Je zde již podruhé, 
tentokrát v těle ženy a žije na území Bohemie.  

Ó, nemyslete si, že Bůh, který se snížil na nejméně pohodlnou úroveň, to má snadné. 
Protože hrubé fyzické tělo v této realitě je plné nedokonalostí a chyb, které záměrně 
vytvořili boží odpůrci, tak ani On/Ona není ušetřen/a lidských strádání. Bohyně Jana 
Kyslíková trpí společně s námi, aby ukázala, že je možné milovat Pána Ježíše Krista i po 
desetiletích lidského života na této planetě, a aby společně s lidstvem stoupala po 
spirále duchovního růstu dimenzi po dimenzi zpátky k PJK, na ten nejvyšší stupeň, kde 
se nacházelo lidstvo na začátku tohoto cyklu času, dokud neodpadlo od Zdroje.  

Trpí v jiné podobě než trpěl Ježíš. Přesto si zažila mnoho poroby a útlaku, aby se jako 
Bůh již podruhé přiblížila obyčejným lidem s jejich problémy, aby zakusila typický 
lidský život, aby se stala jedním z nás. Až s námi dosáhne nejvyššího možného stupně 
poznání v tomto cyklu času, až bude eliminován úplně negativní stav, až si všichni 
oddechnou, její duch splyne s absolutním božstvím přesně tak, jako splynul duch Ježíše 
v roce 1987, když dokončil své poslání.  

Pán Ježíš Kristus si vybral nejporobenější, přesto duchovně nejbohatší národ na světě, 
tehdy Československo, dnes Česko a Slovensko, aby zde v roce 1957 započala druhá 
božská mise, která navazuje na první misi Ježíše. Druhá boží mise je v mnohem 
náročnější než ta první, protože se nic neopakuje dvakrát. Je o to zajímavější, že 
Stvořitel je přítomen fyzicky zde v této době konce, která je údobím před rozdělením 
lidstva. Z pohledu lineárního vnímání času jsme již malinký kousek před vstupem do 
nebe. 

Nebojte se, nad Českem a Slovenskem se rozvinula světelná ochrana absolutního 
Stvořitele, která ochrání toto území a všechny spolupracovníky před vnějšími rušivými 
negativními vlivy. Duchové těchto dvou bratrských národů jsou v nejvyšší rovnováze a 
přenášejí světlo do všech, aby se posléze podíleli na dalším rozkvětu duchovních 
hodnot v 5. dimenzi na Nové Zemi. Neobávejte se další války, epidemie, teroru či 
uprchlické krize, která by mohla zničit hodnotný odkaz. Až do rozdělení lidstva je 
Česko a Slovensko pod ochranou. Těm, kteří vzestoupí, se do té doby v této realitě 3. 
dimenze nestane nic špatného z vnější strany. Můžete být oprávněně v klidu. 

Proto buďte hrdí, že jste příslušníci těchto národů, protože budete v jejich stopách 
kráčet i v novém světě, Ráji na Zemi. Český a slovenský národ nezahyne, v nový život 
povstane! 

                          AUTOR: Michal R., 7. leden 2016
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4. Armáda světla 

 

Lidstvu bylo z boží milosti přímo od Pána Ježíše Krista posláno na tuto planetu Zemi 
obrovské množství světelných bytostí ze všech končin nekonečného Stvoření. Nyní 
jsou zde, aby vědomě i nevědomě plnily svůj úkol, pro který sem přišli. Působí 
skromně a na nikoho se nesnaží zapůsobit. Dělají svou práci na neopakovatelné 
transformaci lidstva, aby ho osvobodily z klece a propustili jej na svobodu. 

Nekonečně jsoucí Bůh rozlévá svoji milost přes svoji armádu světla do všech, kteří si 
přejí pochopit boží lásku a něhu, kterou všichni prožívají v pozitivním stavu Pravého 
Stvoření. Ó, jak se musí snižovat všichni andělé a archandělé, jimiž mnozí z vás jste, 
aby se přiblížili černému blátu a spárům negativního stavu. Tím jen dokazujete, že je 
možné se povznést nad všechnu bídnou a falešnou slávu světa, abyste v sobě zlomili 
slabou tyčku zla, která se ale tváří býti snad mocnější a silnější, nežli světlo. Skláníte 
hlavu před nečistotou, přivíráte oči před pískem a jdete pomalu proti silnému poryvu 
větru s tím účelem, aby boží plamínek, který skrýváte v sobě, byl donesen do cíle. 
Tehdy ho předáte vašemu nejlepšímu příteli - Bohu, se kterým společně rozfoukáte 
plamínek do silného plamene, jenž bude společně s dalšími miliardami vzestoupenými 
bytostmi plápolat v nebi na zemi, zatím v 5. dimenzi. 

Nebudete smutní, že se všechny děti boží hned nevydají na cestu do světla a lásky. 
Budete chápat, že každý má jiný čas probuzení a vzestupu. Není důležité, zda se někdo 
z vašeho okolí odvrací od Stvořitele a nepřijímá vaši pomoc. Jednou každý dorazí 
domů, ač to může trvat rok či tisíc let. Pokud předběhnete většinu dosud spících duší a 
vydáte se po rozdělení lidstva do 5. dimenze, váš znovu zažehnutý silný plamen bude 
rozfoukávat uhlíky, které dopadnou na Zemi a na ty, kteří zůstali a nenásledovali 
světlo. 

Díky vám tyto malé uhlíky od vás pomohou vzkřísit vyhaslou jiskřičku lásky k Pánu 
Ježíši Kristu v ovládaných lidech. V té době dojde k Jeho/Jejímu Druhému příchodu a k 
propojení a sloučení všech bytostí, které od té chvíle budou žít v novém cyklu času s 
plností pozitivního stavu. 

                       AUTOR: Michal R., 16. leden 2016
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5. Boží rodina se ukotvila v srdcích připravených 

 

V časech nelehkých se lidstvo posouvá dál, aby vzlétlo do nebe a vydalo se na cestu za 
Pánem Ježíšem Kristem, která nikdy neskončí. Boží rodina je fyzicky zde a otevírá 
všem upřímným hledačům a láskyplným duším srdce, aby snadněji našli světlo. S 
mnohými útlaky a úskalími pokračujeme dál až do zdárného konce. Mnoho z vás i nás 
se vtělilo do života lidského, aby ukázalo sebestředným bytostem, že je možné se 
oprostit od falše jejich života okamžitě - a najít cestu zpět do světla. 

A tak v současnosti byly dokončeny přípravy pro dokonalou misi jediného Boha, jehož 
pravé jméno je Pán Ježíš Kristus, aby se právě teď v tomto roce 2016 projevil Jeho/Její 
plán i fyzicky v Duchovním centru Boží rodiny, které se otevře na místě, odkud vzešla 
duchovní moudrost do celého světa, v Praze. Andělé a archandělé již v minulých letech, 
desetiletích a stoletích položili základy pro ty, kteří přišli po nich. 

Řád, sílu, harmonizaci, uzdravení a světlo dáváme těm, kteří si to přejí. Stali jsme se 
lidmi, abychom se přiblížili těm, kterým teď pomáháme. Nic nás nezlomí a nezastaví, 
protože přinášíme a spouštíme kotvu, jež je spojnicí na této planetě mezi zemí a 
nebem, pozitivním stavem. 

Jednou dorazí domů všichni, ale Boží rodina urychlovala, urychluje a bude urychlovat 
vzestup celého člověčenstva, zatím jeho menší části, která je již připravená. Boží rodina 
duchovně i fyzicky ukotvila v srdcích připravených a archandělé spustili svoje mocné 
meče, aby čestně bránili Bohyni v ženském těle, přímou inkarnaci Pána Ježíše Krista. 

Stojíme v tomto čase růstu s vámi a vy s námi. Děkujeme všem spřízněným duším a 
spolupracovníkům z celého světa. Brzy se setkáme na všech úrovních. 

                       AUTOR: Michal R., 24. leden 2016



9 
 

6. Ubohost negativního stavu 

 

Negativní stav jsou drápy, které se zarývají do lidských duší a svazují je nevědomostí. 
Nelibozvučné zlo šíří zvuky disharmonie, které si můžete představit, jako když 
přejedete nehtem po tabuli a vám z toho naběhne husí kůže. Mnoho negativních lidí 
této planety věří ve falešnou pravdu a dávají energii vše-pomíjejícímu omylu, zvaný 
negativní stav, kterému brzy bude konec. 

Aktivátoři negativního stavu Pseudotvůrci si hrají na bohy a staví se na úroveň 
absolutního ducha Stvořitele Pána Ježíše Krista. Oni vědí, že na Něho/Ni nemohou 
vyzrát, ale svým nevědomým loutkám se zablokovanou myslí tvrdí pravý opak. Sami si 
nepřipouští tu skutečnost, že Bůh je před nimi vždy napřed. Pokud by to byli opravdoví 
bozi, zcela jistě by neměli vzhled zmutovaných ještěrů s těmi nejnižšími pudy, za které 
by se stydělo i zvíře. Mají ubohý vzhled a ještě ubožejší vlastnosti. Sami se vyvyšují nad 
Boha, ale neumějí se na tuto planetu Nula přemístit jinak, než schovaní pod povrchem 
planety Nibiru. Jejich dopravní prostředek není moc cool. A co teprve techniky a 
schopnosti ovládání? Musejí mít pečlivě rozmístěny kolem této planety miliony 
šedivých mimozemšťanů s obrovskýma očima, kteří neustále hlídají každého 
pozemšťana pomocí zvláštního počítačového pultu. Když jsou zalezlí ve svých kobkách 
na Měsíci, Marsu, Jupiteru i jinde, aby zadávali ovládací programy pro zapouzdřené 
bytosti, tak je to velmi ošemetné, protože jejich schopnosti ovládání jsou vskutku 
slabé. Schopnosti Pseudotvůrců a jejich poskoků byly omezeny po Prvním příchodu 
Pána Ježíše Krista na planetu Nula před přibližně 2000 lety, který/á jim odebral/a 
značnou moc. I přes jejich relativnost ale mohli vše v jejich dosahu udělat lépe. 
Dokonce i jejich zástupci na Nule jsou jen malí století dědové, co si hrají na pány a 
všemocné vládce světa (viz. Rothschild, Rockefeller, Morgan...) A co chystané čipování? 
Nemohli si vymyslet opět něco lepšího? O tom snad ani nemluvě. 

Vážně vám to stojí za to, abyste jim po celý svůj život nevědomě (či snad vědomě?) 
sloužili, dodávali energii a zcela zbytečně se připravovali o plnohodnotný život ve 
vyšších dimenzích, ráji a nebi? Chcete se vydat na stranu temna, která vás bude do 
konce tohoto cyklu času trápit, dusit, svazovat, abyste na úplném konci konečně 
prozřeli, že jste sloužili pomíjivému stavu a poznali až tehdy, že jediná pravá cesta 
věčného života je život v Lásce po boku věčně milujícího rodiče Pána Ježíše Krista? 
Nebo aby jste snad šli cestou duchovní smrti, pokud nebudete chtít konvertovat do 
pozitivního stavu ani se zcela otevřenou pamětí? Volba je na vás, ale mluvíme zejména 
na ty z vás, kteří se ve zlech vyžívají, že je ještě čas jít cestou dobra. Po rozdělení lidstva 
bude už pozdě. Pokud zůstanete zde, abyste se účastnili pseudovítězství negativního 
stavu, vysvobození přijde až při eliminaci tohoto stavu.  

Nebuďte zaslepeni vlastním životem, nahlédněte za oponu a ponořte se do vlastního 
ticha v rušném světě. Když pozvete do svého srdce Pána Ježíše Krista, váš život se 
nesrovnatelně zlepší. Jen On/Ona vás zná absolutně a dokonale, proto ví, co je pro vás 
v každou chvíli nejlepší. 

            AUTOR: Michal R., 1. březen 2016
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7. Nežijete nadarmo 

 

Narodili jste se proto, abyste odvedli veliký kus duchovní práce na sobě i na druhých. 
Na planetě Země/Nula plníte vědomě i nevědomě své jedinečné poslání. Nic se neděje 
náhodou a doslova všechno má svůj smysl a řád. Každý úhoz srdce, nádech a výdech, 
každý váš krok má svůj důvod a opodstatnění. Když se vaše duše vtělovala do lidského 
života, souhlasila, že zažije to, co zažít chce. Každý z vás je zde dobrovolně na základě 
svobodné vůle. 

Nebuďte rozmrzelí, že si nepamatujete tuto dohodu. Pokud si vyčítáte, že jste na 
dohodu nikdy neměli přistoupit, tak je to zbytečné, jelikož svoji planetární pouť, tak 
jak proběhne, jste velice pečlivě konzultovali se Stvořitelem Pánem Ježíšem Kristem. 
Vše je v naprostém pořádku, protože možnosti okolo vás nabízejí vše, co duše 
potřebuje. Na celý váš pozemský život dohlíží bytosti z pozitivního stavu a učí skrze 
vás prožitky, které samy neměly tu čest poznat z první ruky. 

Všechny prožitky a zážitky, ať jsou jakékoliv, vedou k cíli nejvyššího dobra. Odhoďte 
všechny naučené pocity, které vás naučil pobyt v tomto těle. Povzneste se nade vše, 
jako kdybyste celou planetu drželi v dlani. Jste zde pro to, aby se vaše nesmrtelná 
bytost naučila jedinečné a neopakovatelné lekce, které jsou přímo spojené s životem ve 
specifickém bodě, kde jsou v rovnovážném množství zastoupeny síly pozitivního i 
negativního stavu. Jen a jen zde můžete na vlastní kůži prožít styk s dobrem i zlem. 
Nikde jinde v nekonečném Multivesmíru se nenachází místo, kde jsou inkarnovány 
bytosti z obou směrů dočasné existence duality. 

Každý okamžik této doby má multivesmírný význam. Od vás se budou učit v dalších 
cyklech času bytosti, které neměly tu čest být přítomni v negativním stavu, natož v 
převratné době transformace, kdy zbývá už jen několik fyzických let k rozdělení 
lidstva. Přítomnost zla vedle dobra už nebude mít dlouhého trvání. Jste přímo 
vyznamenáni, že existujete právě teď. Máte výsadní právo, které má v současné době 
jen něco kolem 7,4 miliardy inkarnovaných lidí na světě. Proto využijte poslední léta 
před odchodem z duality co nejlépe. Nepolevujte na zvyšování svých vibrací, šířením 
Lásky a konáním pozitivních věcí. Za to, že jste na sebe vzali nelehký úděl, zvaný lidský 
život, budete odměněni nebeskou nádherou a životem v neustálém dostatku. Ten je ale 
přichystán jen pro připravené. Kdo nebude chtít přijmout život spravedlivý, bez 
nadřazenosti nad ostatními, vlastní volbou se vyloučí o nabízenou vstupenku do ráje. 

Proto buďte vděčni za dobré i zlé věci, protože bez těch zlých byste nemohli získat 
tolik zkušeností za jeden život, které jiní v pozitivním stavu získávají celé věky. 

                        AUTOR: Michal R., 1. duben 2016
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8. Pravda o falešném přistání na Měsíci 

  

Vysoce postavení činitelé čínského kosmického programu nedávno prohlásili, 
že Spojené státy nikdy na Měsíci nepřistály, protože jejich lunární vozítko nenašlo v 
oblastech misí Apollo žádné viditelné stopy po přistání. Stejné tvrdí už dlouhou dobu i 
ruská strana, ačkoliv tato tvrzení nevycházejí na světlo obvyklými, do očí bijícími 
cestami. Americká NASA po celá desetiletí od prvních přistání až do současnosti 
uvolňovala snímky z orbitu, kde každému představuje očividné důkazy o existenci 
rampy po modulu Apolla 11, jež přistálo v oblasti zvané Moře klidu. Zároveň lze spatřit 
stopy astronautů i měřících zařízení, která tam zanechali. Tyto orbitální fotografie, 
stejně jako věci ohledně všech přistání misí Apollo, jsou však naprostá lež a fikce. Ony 
snímky jsou jen falešně vytvořenými obrázky pomocí počítačových programů a 
záznamy přímo z povrchu byly pořízeny v tajných hollywoodských ateliérech (zejm. 
tajná pouštní základna Oblast 51, Nevada) pod vedením filmového režiséra Stanleyho 
Kubricka, jenž elitám upsal svou duši výměnou za obrovské množství peněz, slávu a 
poskytnutí všech prostředků pro jeho další tvorbu. Byl zasvěcen do toho největšího 
stupně zasvěcení tohoto podvodu, který spáchala stínová vláda roku 1969 na všech 
pozemšťanech. Pár dní před svou smrtí sdělil Kubrick veřejnosti alespoň část pravdy, 
kdy v rozhovoru řekl:  „Americká přistání na Měsíci byla podvod a já jsem byl ten, kdo 
to natočil,“ načež byl o několik dní zavražděn tajnými službami. 

Jak vůbec mohlo být vše tak dobře zamaskováno a nedostalo se na povrch oficiálními 
cestami? Každý totiž věděl jen část pravdy, nikdo nevěděl vše. Za nitky tahalo jen pár 
vyvolených, kteří použili pro vykonání svých snah osobnosti na veřejných postech, ať 
už šlo o výše zmiňovaného režiséra, ale též ředitele NASA a všechny ostatní 
zaměstnance v řídícím středisku v Houstonu a Kennedyho vesmírném středisku na 
Floridě. Tisíce lidí z této vesmírné agentury a všichni další, kdo měli přímou souvislost 
s vesmírným programem 60. let 20. století, se v drtivé většině nevědomky podíleli na 
jednom z největších a nejrafinovanějších podvodů v historii člověčenstva. Tito lidé za 
počítačovými pulty ve středisku neměli sebemenší tušení o tom, co se skrývá za 
závojem, jenž je obestíral. Vědci a přední osobnosti pracující pro negativní stav se 
snažili vyvrátit tuto „konspirační“ teorii, odvolávajíce se na fakt, že by tohle vše nešlo 
ututlat, protože je jednoduše nemožné, aby tolik lidí drželo jazyk za zuby. Tento 
paradox mlčení je vysvětlen výše, jelikož pouze pár lidí na vysokých postech vědělo 
alespoň část pravdy a jen několik málo jedinců na těch zcela nejvyšších místech, skryti 
za mlžným oparem tohoto světa, mělo zdání úplně o všem, přičemž řídili a korigovali 
toto předem nachystané divadlo. Nikdo z rádoby uznávaných osobností nemá 
sebemenší tušení, jak funguje důmyslný systém na řízení a ovládání obyvatel elitami 
tak, aby to nikdo nepoznal, a pokud by se na to kdokoliv snažil přijít, nikdy by nemohl 
zjistit a uveřejnit něco, co by zbortilo jejich po tisíce let budovanou práci. Ani nápad a 
rozhodnutí tehdejšího prezidenta Richarda Nixona o falšování nebylo jeho vlastním 
činem, nýbrž k tomu byl vyzván těmito loutkovodiči. 

Spojené státy americké měly již od konce 40. let minulého století k dispozici vysoce 
vyspělé vesmírné technologie mimozemského původu pro cesty mimo tuto planetu. 
Antigravitační lodě (tzv. létající talíře) byly vládnoucími složkami využívány pro cesty 
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nejen na Měsíc, ale i na jiné planety po celé galaxii. Děje se tomu tak samozřejmě 
dodnes. Vláda USA má s negativními mimozemskými rasami (šediváci, reptiliáni a 
další.) tajnou dohodu, dle níž mohou tyto rasy svévolně unášet pozemšťany i zvířata a 
provádět na nich svoje pokusy. Výměnou za to byly technologie nevídaných rozměrů. 
Situace únosů UFO se v globálním měřítku zlepšila od konce 90. let, jelikož negativní 
rasy byly Vesmírnými lidmi z Plejád vyčleněny na okraj sluneční soustavy a prostor 
kolem Země je jim povoleno narušovat jen výjimečně za účelem poučení celku. Kolem 
planety se střídají dvě flotily pozitivních mimozemšťanů: od dubna do října flotila 
Ptaahova, od října do dubna flotila Aštarova. Tato situace bude trvat do doby, než 
dojde k fyzickému rozdělení lidstva a převibrování jeho pozitivní části do vyšších 
dimenzí. Až poté bude negativním mimozemšťanům dovoleno opět se vrátit, tentokrát 
v plné šíři, kdy dojde i k příchodu stvořitelů lidské rasy a vládců tohoto antivesmíru, 
ještěřích bytostí nejvíce vzdálených od Zdroje všeho života, kteří se sem blíží s 
planetou Nibiru. 

Jak vůbec probíhal samotný proces mise na Měsíc? Když byly připraveny všechny věci 
pro veřejnost, jako je např. sestavení rakety Saturn V a modulu Eagle a astronauti byli 
spolu s personálem na zemi vycvičeni pro nadcházející velký okamžik, kdy lidská noha 
konečně vstoupí na povrch cizího tělesa vzdáleného více než 380 000 km, mohla 
započít nepostřehnutelná blamáž pro všechny přihlížející. Astronauti Armstrong, 
Aldrin a Collins byli několik let předem vybráni pro to, aby reprezentovali tento velký 
milník kosmického programu a mohli se stát nastrčenými figurkami pro Apollo 11. 
Hned na samém počátku jejich kariéry byli seznámeni se situací a pod podepsaným 
slibem přísné mlčenlivosti se mohli zúčastnit toho, co nebylo dopřáno nikomu z řad 
„obyčejných“ lidí. Všichni tři byli na Měsíc vzati antigravitační lodí, kterou se tam 
dostali během několika vteřin, a to ještě před červencem 1969. Podívali se na 
přivrácenou a odvrácenou stranu tohoto tělesa, kde našli obrovská nadzemní i 
podzemní města, vojenská zařízení a jakési kolonie sloužící k různým účelům. Měli 
možnost spatřit i bizarně vypadající zařízení, které lze přirovnat k anténám, jež 
ovládají a programují mysli lidí na Zemi na bázi vysoce jemných vln. Tyto expedice se 
udály hned několikrát, vždy to byla vícečlenná skupina skládající se z vojenských 
velitelů, vědců, inženýrů a dalších vyvolených jedinců vázaných tajemstvím. 
Podpovrchové řídící místnosti šediváků však Armstrong a spol. už neviděli, protože i 
oni nemohli poznat celou část pravdy. Proč ale elity vzaly astronauty na Měsíc tímto 
způsobem a ukázali jim toho tolik? Proč se nespokojili s tím, že jim nebude odhaleno 
vůbec nic? Dělo se tak z mnoha důvodů, jedním z těch hlavních byla jakási „odměna“ za 
tento pakt spolupráce, poslušnosti, uhlazenosti a mlčenlivosti. Jak si lépe pojistit 
astronauty na svou stranu, nežli tímto efektivním způsobem? 

Tak byl vytvořen most spolupráce a vše běželo na plné obrátky. Nastal 16. červenec 
1969 a svět sledoval start rakety Saturn V z Kennedyho vesmírného střediska na Mysu 
Canaveral. Každý si byl jist, že ve velitelském modulu sedí ona slavná trojice 
astronautů, letící vstříc snům dobývat kosmické dálky. Nic nebylo dále od pravdy, 
protože v tu dobu se v raketě nenacházeli. V televizních záběrech můžeme vidět, jak v 
těžkopádných skafandrech nastupují do autobusu a odjíždějí ke startovací rampě. Tak 
se tomu opravdu stalo, ale vše se odklonilo od plánované dráhy poté, co Armstrong, 
Aldrin a Collins vyjeli výtahem k Saturnu V, do něhož měli nastoupit. Tehdy do něj však 
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už neusedli, ale byli pověřeným personálem podle předem nacvičeného plánu 
odvedeni zpátky, sjeli (tentokrát již bez přítomnosti kamer) výtahem zpět na zemi, kde 
se po únikové cestě vzdálili odpalovací rampě. Jejich cílem byla blíže nespecifikovaná 
podzemní základna nejdřív na Floridě, kde se na chvíli skryli, odkud se pak po několika 
hodinách přesunuli do jedné ze základen v pouštních oblastech. Hlasy z rozhovorů 
mezi centrem a Apollo 11 před samotným startem ani těsně po něm nepatřily nikomu 
z nich. Zařízení na změnu hlasu, jakožto i nepříliš kvalitní zvukový záznam se postaral 
o to, aby nikdo nic nepoznal. Když nastal start, na palubě živá posádka nebyla. Systém 
dálkového řízení rakety byl nastaven tak, aby Zemi obíhala několik hodin a nevydávala 
se směrem z orbitu planety. Po uplynutí daného času měl být prázdný velitelský modul 
odpojen od strojové sekce a naveden do atmosféry, jak se tomu stalo. Posléze přistál na 
padácích v odlehlé části Tichého oceánu, kde byl vyzvednut a přemístěn do USA. 

Stanley Kubrick se svým úzkým okruhem filmařů pod přísným dohledem tajných 
služeb o pár dní později, 20. července 1969, očekával okamžik, až budou v televizích po 
celém světě puštěny jeho záběry z ateliérů, jež natočil o několik týdnů předem. Byly 
označeny jako živé vysílání z Měsíce, kdy bylo docíleno nevídaných a úchvatných 
záběrů, u kterých až po bedlivém prozkoumání lze s jistotou dojít k závěru, že jde o 
podvrh. Jejich odhalení nebylo pro mnohé však vůbec těžké, poněvadž mnozí si ihned 
všimli třepetající se vlajky ve větru. Dále pak zde hrají roli různoběžné stíny ze světla 
reflektorů (údajný sluneční svit), neodpovídající pohyb při zmenšené gravitaci 
astronautů, žádné rozvíření jemného prachu kolem modulu Eagle a projekce na pozadí, 
při níž je umožněna projekce scény za herce tak, aby to v kameře budilo dojem, že se 
pohybují přímo v prostředí simulovaném projekcí na pozadí scény, což je obdoba 
dnešního zeleného plátna, při kterém můžete ležet na lehátku ve vašem pokoji, 
přestože se za vámi na plátně zobrazuje výjev pláže. Analýza struktury pořízených 
záznamů misí Apollo objevila předěl mezi falešným pozadím s měsíčním pohořím a 
fyzicky hmatatelný povrch s pískem, na němž se herci pohybovali. Když si tedy pustíte 
jakýkoliv záznam z těchto misí, pamatujte, že se díváte na záznamy z tajných ateliérů a 
výkony neznámých herců, jejichž tvář se skrývá v helmě skafandru. 

Celý čas letu Apolla 11, jenž se ve skutečnosti ani neudál, byli Armstrong, Aldrin a 
Collins v podzemní základně, odkud se již mohli přímo podílet na této fikci, když se 
osobně vysílačkou spojovali se střediskem v Houstonu a jeli podle předem 
připraveného scénáře. Každé slovo bylo vytištěno na papíře, ze kterého četli a 
předříkávali středisku a světu to, co bylo připraveno důkladně předem. Stačilo už jen 
vše zahrát do puntíku a neudělat jedinou zásadní chybu. Tu neudělali, ovšem brzy po 
skončení divadla se začala pravda linout na povrch. Když došla mise na svůj konec, byl 
vyčleněn ještě jeden modul, jenž přistál ve vodách oceánu, tentokrát již za účasti 
kamer a všeobecného ohlasu. V něm už seděla trojice hrdinů, kteří na Měsíci sice v jiný 
čas byli, ale ne tak těžkopádnou, nebezpečnou a nemožnou cestou, kde palubní počítač 
chatrné bárky Apolla 11 měl výkon jako kalkulačka. Do modulu se z podzemní 
základny přemístili opět za pomoci sofistikovaných technologických metod, aby jejich 
přistání na moře vypadalo tak, že se skutečně vrátili po osmi dnech z kosmu. Na dotazy 
novinářů směli odpovídat jen výjimečně a stroze, nesměli zacházet příliš do detailů a 
měli za povinnost držet se naučených odpovědí. Neil Armstrong dokázal udržet toto 
velké tajemství v hlavě až do své smrti roku 2012. Ostatní jeho kolegové i z jiných misí 
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v průběhu desetiletí však v rozhovorech poskytli alespoň část pravdy, kdy mluvili o 
UFO, mimozemských bytostech a podivných útvarech na Měsíci, což je ale jen pouhá 
špička ledovce. Kdyby řekli něco souvislého a podstatného, byli by okamžitě fyzicky 
zlikvidováni. Nikdo se nikdy neměl dozvědět, že USA na zemském souputníkovi byly, 
ale nikoliv díky raketě Saturn V, nýbrž pomocí antigravitačních lodí od negativních 
mimozemských ras. Málokdo si uvědomuje, že by bylo nemožné dopravit se tam tak 
chatrným a nedokonalým lidským dopravním prostředkem, jak se všem prezentuje. Od 
roku 1972, kdy tyto mise skončily, létají elity a další jejich poskoci na Lunu 
samozřejmě dál, a to jak pomocí „létajících talířů“, tak i umělými hvězdnými branami. 

Výměnou za spolupráci se stínovou vládou na tomto podvodu byla pro vesmírné piloty 
nesmrtelná sláva a peníze, jenže to všechno je pomíjivé a věčné je pouze nesmrtelné 
vědomí duše. A právě za tu pomíjivou slávu ve fyzickém životě se dobrovolně prodali 
do rukou otrokářů, díky kterým je lidstvo udržováno v iluzi a nepravdě od počátku 
věků. Jen ta část pozemšťanů, jež má snahu procitnout a dozvědět se vlastním úsilím 
pravdu a vyciťuje intuicí, dokáže přijímat informace s vysokým stupněm pravdy. Tím 
se postupně bortí naučená představa tohoto pečlivě budovaného matrixu a získává se 
větší nadhled na dění kolem, přičemž se jedinec postupně zbavuje ovládání a roste tak 
na cestě životem k vyšším celkům. Pravda a pravá podstata věcí vždy vyjde na světlo, 
kde se s ní jednou seznámí všichni, kdo mají oči otevřené a jsou ochotni naslouchat. 

            AUTOR: Arch Anděl Rafael, 28. prosinec 2016 
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