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Aryana Havah

Žmonijos ir Žemės ateitis 2009 – 2021 metais
Vertė Saulius Krulickas
Vertėjo įvadas
„Pasaulyje egzistuoja 50 milijonų pilnaverčių žmonių. Kaip baisu matyti, kad likusieji - aklieji, nežino, kad jie
yra akli. Jeigu Dievas padarė žmogų aklu, reiškia jis žinojo, kad šis žmogus brokuotas. Tokiam žmogui reikia
leisti gyventi jo normalų gyvenimą - dvasiniame skurde, nežinant kas bus rytoj, poryt, nieko nežinant.“
Nepamenu, kur tai perskaičiau, bet manau, kad šie žodžiai labai gera įžanga.
Išverčiau šią knygą, nes informacija pasirodė labai įdomi ir svarbi. Tiesiog atėjo laikas, kai tokio tipo
informaciją turi gauti kuo daugiau planetos gyventojų. Žmonių sąmoningumas iki 2012 metų turi pakilti ir tai
daroma suteikiant jiems žinias, kurios ilgą laiką buvo slepiamos, o dabar atėjo laikas jas atskleisti.
Autorei minint kai kuriuos įvykius vietomis keblu susigaudyti, apie kuriuos būtent metus kalbama. Nors tai
nėra ypatingai svarbu. Knyga parašyta 2009 metais ir kalbama daugiausia apie 2009-2012 metus.
Knygoje aprašomi kai kurie įvykiai, kurie jau turėjo būti įvykę, bet, kaip sakiau, žmonių sąmoningumas kyla ir
vis daugiau žmonių prabunda, tai tas, kas jau turėjo įvykti arba nusikėlė vėlesniam laikui, arba tiesiog
aplinkybės sušvelnėjo ir tai arba praėjo lengvesne, mažiau pastebima (skausminga) forma arba to iš viso
nebus. Kiekvienas prabudęs žmogus, kiekvienas žmogus, kurį mums pavyksta pažadinti, sušvelnina ateities
įvykius. Kuo daugiau žmonių supras, kas vyksta, tuo labiau gražės Žemės ateitis ir tuo mažiau kataklizmų
2012 metais žmonijai teks pergyventi. Net toks įvykis, kaip Maiklo Džeksono mirtis, bent trumpam suvienijo
žmones ir seniai pranašautas žemės drebėjimas, turėjęs visiškai sunaikinti Los Andželą ir San Franciską,
tiesiog neįvyko. (S.K.)

Mes turime paimti likimą į savo rankas ir parodyti tai savo veiksmais. Mūsų pagrindinė užduotis-prabusti ir
tapti aktyviais, kad galėtume prisiimti bendrakūrėjo rolę. Neverta melstis, maldauti, prašyti išgelbėti žmonių
gyvybes. Tik paimdami likimą į savo rankas ir pradėję veikti, mes atrasime savo vidinę jėgą. Naujoji Žemė,
kuri dabar gimsta, bus ypatinga. Pasižiūrėkime į jos ateitį.

Laiškas mano draugams ir skaitytojams.
Pirmiausia noriu padėkoti visiems, kurie man parašė ir mane palaikė. Pradžioje, kai tik pradėjau šį nelengvą
kelią, maniau, kad žmonės manęs nesupras ar tiesiog atmes tą informaciją, kurią aš aprašiau. Ir kaip aš
nustebau, kai supratau, kad viskas priimama ramiai ir džiaugsmingai.
Iš įvairių šaltinių pradėjo plaukti žinios, kad apie tai, ką aš aprašiau, jau buvo žinoma. Ir visi mes, kurie jau
prabudome ir norime permainų – čia, mes – viena, ir kas svarbiausia, įsitraukę į tai visa savo esybe.
Tepadeda mums Dievas visa tai sėkmingai įveikti.
Pirmiausia noriu atsiprašyti jūsų, savo skaitytojų ir draugų, kad rašau anonimiškai ir nepateikiu savo
kontaktinių duomenų atviram bendravimui. Manau, jūs mane suprasite. Pasaulis šiuo metu pilnas
„geradarių“, todėl einant šiuo keliu man saugiau būtų likti šešėlyje. Man nereikia nei scenos spindesio, nei
aplodismentų. Aš tik noriu, kad tai būtų įvertinta atsižvelgiant į informacijos pateikimą ir jos tikslumą. Mes,
tie, kurie užrašome perdavimus, tik maži kareivėliai didžiulėje Tėvo armijoje ir mūsų knygos nepriklauso
asmeniškai mums, bet visai žmonijai, Visatai. Mes gavome galimybę priimti šiuos perdavimus ir išdėstyti
savo knygose tam, kad apie juos sužinotų. Bet mes tik perdavėjai ir mūsų egzistavimas toks pat sąlyginis,
kaip ir egzistavimas mažo kačiuko. Todėl prašau siųsti savo geras mintis tam, kas šias žinias sukūrė ir
padarė jums prieinamas – Kūrėjui.
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Dar kartą iš visos širdies jums dėkoju ir tikiuosi, kad mes susitiksime po kelių metų tiesos, šviesos, gerovės
ir meilės pasaulyje.
Aryana Havah
Knygai parinkau tokį pavadinimą, kadangi joje kalbėsime apie perdavimus, kuriuos gavau ir kurie, kaip
manau, nurodo mūsų planetos ateitį. Noriu jus perspėti, kad šie perdavimai buvo gauti kaip vizijos ir jos
nebūtinai turi būti tiksliai tai, kas laukia mūsų planetos. Jie nurodo tiktai galimą žmonijos ir planetos
evoliuciją tarp 2009 ir 2021 metų. Bet mes puikiai žinome, kad mūsų ateitis nėra nustatyta ir viską galima
keisti. Mes – permainų vykdytojai, mes apdovanoti Kūrėjo sugebėjimais. Ir jei mūsų tikėjimas būtų bent
aguonos grūdo dydžio, tai mes galėtume judinti kalnus. Todėl prašau jus suprasti, kad žemiau aprašytus
faktus galima laikyti tiktai hipoteze, galimu keliu, pagal kurį vystysis aplinkybės gyvenantiems Žemėje šiuo
metu. Ši informacija gali pasirodyti šokiruojanti, bet aš jaučiu, kad ji mums duota arba tam, kad mus
paruoštų arba kad pažadintų iš šito blogo sapno. Aš esu pilnai užtikrinta, kad Žemei reikalinga pagalba.
Padėkime jai visi kartu, padovanodami tai, ką turime geriausio savyje - savo meilę ir užuojautą. Nuo šios
dienos pasakykime sau, kad būsime geresni, išmintingesni, kantresni, pilnesni šviesos. Nustokime kerštauti
ir supraskime, kad niekas nieko prieš mus neplanuoja ir kad mums nereikia ant nieko pykti ar jaustis
įskaudintiems. Mes čia tam, kad išmoktume savo pamokas, parodytume, kad esame žmonėmis ir
svarbiausia, kad suprastume, kad mes – Dievo vaikai.
Rojus greta, jis mumyse, mūsų širdyse. Mums tereikia noro įgyvendinti jį realybėje.
Tai buvo šaltas kovo vakaras. Įkyrus telefono skambutis nutraukė mano svajas. Pažiūrėjau, kas man
skambina tokiu vėlyvu laiku, bet telefonas numerio nerodė. Keista, tai man atsitinka gana retai.
Pakėliau ragelį. Švelnus moteriškas balsas atsiprašė, kad skambina iš užslaptinto numerio ir kad ji bet kokiu
atveju norėtų išsaugoti anonimiškumą. Nepažįstamoji norėjo su manimi pasimatyti, o aš, veikiama
paslaptingumo atmosferos, paskyriau pasimatymą jau kitą dieną.
Sutartu metu pas mane į kabinetą įėjo labai graži ir elegantiška, apie penkiasdešimties metų moteris.
Švelniai paryškintas veidas ir spindinčios žalios akys skleidė liūdesio vibracijas. Ji ištiesė man ranką,
tardama:
Mano vardas Ruksandra. Tai viskas, ką norėčiau, kad apie mane žinotumėt. Gavau jūsų numerį tik didžiulių
pastangų dėka. Mes turime bendrą draugą ir man teko gerokai pasukti galvą, kaip gauti jūsų numerį,
nesukeliant įtarimų. Aš perskaičiau jūsų knygą „Inuaki“ ir iš visos širdies panorau su jumis susipažinti. Jus
turite žinoti, kad viskas, ką jums pasakojo Deividas, yra tiesa. Aš visa tai žinojau, ir jau gana seniai, tik man
neužtenka drąsos kam nors apie tai pasakoti. Beje, ir dabar nelabai užtenka. Bet aš atėjau pas jus, kad
papasakočiau viską, ką žinau ir noriu paprašyti, kad jūs tą informaciją paskleistumėt, kad apie ją visi
sužinotų ir galėtų pasinaudoti jiems tinkamu būdu. Ši našta mane slegia - žinoti tokius dalykus ir nieko
nedaryti.

Bet juk tai ne našta, greičiau Dievo dovana – pastebiu aš.
Tai ne dovana, o prakeikimas. Mane žemino, išjuokė, mušė... už šias žinias. Bet dabar tai jau nesvarbu.
Svarbiausia, kad aš išdrįsau ateiti ir iš visų jėgų tikiuosi jūsų pagalbos. Noriu jums papasakoti viską, ką
žinau, visą savo gyvenimą, o jūs tai aprašysite. Tikiuosi tie, kas mane pažįsta, niekada šitos knygos
neperskaitys. Nenoriu, kad mane pažintų.
Mano socialinė padėtis ypatinga. Aš turiu šeimą, vaikų ir sudėtingo charakterio vyrą, kuris užima aukštas
pareigas. Be to, aš – gydytoja. Iš visos širdies prašau, skirkite man laiko. Tai bus žmonijos labui. Prašau,
patikėkite, aš sveika ir niekada neturėjau problemų su mąstymu, kas galėtų privesti prie kokių nors psichinių
sutrikimų. Viskas labai paprasta - aš tiesiog nusivylęs žmogus, kuris gauna vizijas, bet nežino, ką su jomis
daryti.

3
Aš sutinku. Galime pradėti tiesiog dabar, pasakiau aš. Kaip jūs norėtumėt, kad vyktų mūsų
bendravimas? Manau, jei tarp mūsų vyktų dialogas, aš galėčiau viską užsirašinėti ir nebijočiau,
kad ką nors praleisiu.
Puiku, tik pradžioje dar siūlyčiau atsisakyti mandagumo formų ir tiesiog pereiti prie- tu, kadangi jaučiu, kad
mes labai artimos dvasiškai ir energetiškai.

Gerai, Ruksandra. Pradėkime. Pirmiausiai norėčiau sužinoti, kada ir kaip tu supratai, kad gauni
perdavimus, vizijas?
Manau, kad aš gimiau su tuo. Bet maždaug būdama keturių metų pradėjau suprasti, kad vaizdai, kuriuos
matau, pildosi ateityje. Pavyzdžiui, kartą stovint šalia mamos į galvą atėjo vaizdas kaip ji verkia ir slepia
savo veidą po skarele. Po kelių dienų tėvas ją sumušė ir scena tiesiog atgijo prieš mano akis, kai ji verkė ir
bandė paslėpti sumušimų žymes.

Ar tavo tėvas buvo žiaurus žmogus?
Jis buvo blogas žmogus. Jis buvo daug vyresnis už mamą. Jis ją vedė tik tam, kad įtvirtintų savo statusą.
Būdamas atsidėjusiu komunistu, stengėsi padaryti karjerą politikoje. Tam, kad atitiktų partijos doktriną, jis
vedė paprastą mergaitę iš kaimo. Nežinau, ar mama jį mylėjo. Ji gyveno kaimelyje Fagarašo apylinkėje.
Tėvas važinėjo ten su reikalais, persekiodamas taip vadinamus „komunizmo priešus“. Ten jis ją pamatė ir
nusprendė, kad ji puikiai tinka kuklios ir paklusnios žmonos vaidmeniui. Aš neatsimenu savo senelio ir
senelės, bet jie davė sutikimą, nes jiems tai buvo garbė. Taip mama atsidūrė Bukarešte. Nežinau, ar ji buvo
bent kada nors laiminga. Pamenu, kaip ji drebėdavo, kai tėvas įeidavo pro duris ir kaip ji lakstydavo iš vieno
kambario į kitą padavinėdama jam valgį ir šlepetes. Tai tikriausiai vienintelis vaizdas, geriausiai nusakantis
mano mamą – ant kelių prieš jį, nuiminėjanti batus. Tėvas buvo pabaisa. Terorizuodavo mus puikiai
žinodamas, kaip tai daroma. Visą savo gyvenimą jis apsimetinėjo, kad kovoja už šeimos gerovę,
naudodamasis įvairiais šūkiais – mano žmonai nėra būtinybės dirbti, šeima – didžiausia vertybė, vaikai
užpildo gyvenimą, gera šeimininkė išlaiko visus namus ir taip toliau.

Sakei neprisimeni senelio ir močiutės. Kodėl?
Mamos tėvų neprisimenu, nes jie mirė, kai man buvo trys metai. Jų namas sudegė ir jų nepavyko išgelbėti.
O tėvo tėvų niekada nemačiau. Jis sakė, kad užaugo prieglaudoje. Bet gerokai vėliau sužinojau, kad tai
neteisybė. Kai buvau aštuoniolikos, pas mus atėjo graži, elegantiška, labai išsiskirianti moteris. Ji kalbėjosi
su tėvu. Vėliau aš sužinojau, kad tai buvo jo sesuo, kuri gyveno Izraelyje, kad jo mama žydė ir kad tėvas
išsigalvojo savo praeitį dėl geresnės ateities. Iš jos sužinojau, kad dar būdamas vaikas jis susidėjo su
valkatomis ir pabėgo iš namų.
Galiausiai jie apsiskelbė kovotojais už komunizmą. Ji pasakojo, kad jų šeima pasiturinti, jinai gydytoja ir
atvažiavo pasikalbėti, nes mirė jų mama. Aš nesugebėčiau nusakyti, koks buvo mano tėvo veidas, kai jis
atėjo namo ir ją pamatė. Aš išėjau į kitą kambarį ir nežinau, apie ką jie kalbėjosi. Pamenu tik jos papilkėjusį
veidą ir sukąstas lūpas, kai ji išeidinėjo. Prieš išvažiuodama teta mane pabučiavo ir palinkėjo niekada
netapti tokia kaip jis. Po to kai ji išėjo, manėme, kad tėvas mus užmuš. Bet jis net nieko nepasakė ir elgėsi
taip, lyg to susitikimo niekada nebuvo.

O jis tikrai tikėjo šeima ir savo namais?
Ne. Atvirkščiai. Jis mus išnaudojo. Išvesdavo mus į miestą tik sekmadieniais, pristatydavo savo
pažįstamiems ir vis sakydavo mamai, kad ji nepamirštų, iš kur kilusi ir kokį turi išsilavinimą. Jos pareigos
buvo tvarkytis, virti, lyginti ir aptarnauti vyrą. Jis sakydavo, kad moteris gyvena tik dėl vyro. Kad jis paėmė ją
iš gailesčio ir padarė miesto dama, kad ji turi didžiuotis turėdama tokį vyrą.
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Jis užėmė aukštas pareigas?
Tada aš dar to nesuvokiau, tik vėliau supratau, kad milicijoje jis užima aukštas pareigas, kurios vėliau jam
padėjo tapti ministru.

Tu vienintelė šeimoje?
Taip, mama daugiau negalėjo turėti vaikų. Iš karto po mano gimimo, kai mama grįžo namo, tėvas ją žiauriai
sumušė už tai, kad ji nepagimdė berniuko. Dėl to ji net kelias dienas pragulėjo ligoninėje.
Nežinau, ar tai buvo nevaisingumo priežastis, ar mano gimimas, o gal tiesiog Dievas nusprendė nekankinti
taip žiauriai dar vienos sielos, bet po to mama daugiau negalėjo pastoti. Vėliau kiekvieną kartą tėvas ją
mušdamas vis apie tai primindavo.

O jis gerdavo?
Ne, atvirkščiai. Jis nekentė alkoholikų. O mamai nebuvo leidžiama su niekuo kalbėtis. Ji kartais kalbėdavosi
su kaimyne, per tvorą, bet ir tai tik tada, kai tėvas būdavo išvažiavęs į komandiruotę. Net kai mes eidavom į
turgų, ji nepakeldavo žvilgsnio nuo žemės. Žmonės kalbėdavo, kad mes keisti, pasikėlę. Juk tam kvartale,
kur mes gyvenome, visi sveikindavosi, visi vienas kitą pažinojo. Tik ne mes. Man net neleisdavo žaisti su
kitais vaikais. Tokia buvo mano vaikystė. Kai man buvo keturi metai, kaip aš jau tau sakiau, aš kažkaip
pradėjau suprasti, kad galiu matyti ateitį. Nuo tada aš jai pradėjau pasakoti apie vaizdus, kurie ateina į mano
galvą. Turiu pripažinti, kad pradžioje maniau, kad tai normalu, kad visi žmonės tai sugeba. Bet mamos
reakcija, baimė, kad tik nesužinotų tėvas, privertė mane suprasti, kad aš kitokia, nenormali.

Gal galėtum pateikti pavyzdžių?
Taip. Kartą pamačiau, kaip tėvas grįžta namo ir mane tiesiog nusmelkė. Aš pamačiau vaizdus, kaip mano
tėvas nužudo žmogų. Nenoriu tavęs apkrauti savo sunkiais prisiminimais, tik pasakysiu, kad kai paaugau ir
tėvas vėl mušė mamą, prišokau prie jo ir išsakiau jam į akis viską, ką buvau mačiusi.
Pasakiau, kad jis nusikaltėlis, pabaisa, melagis ir šunsnukis, kad jis atėjo iš pragaro ir ten ir sugrįš. Tada jis
mane sudaužė iki sąmonės netekimo. Mėnesį pragulėjau lovoje. Man buvo sulaužyti šonkauliai ir ranka. Nuo
tada nustojau jam egzistuoti. Jis praeidavo pro mane kaip pro baldą ir niekada daugiau nesikalbėjo. Net kai
įstojau į medicinos institutą be blato, jis manęs nepasveikino.
Tik kartą pasakė kelis žodžius, kai pranešė, kad susipažinsiu su savo būsimu vyru, Vidaus reikalų
ministerijos aukšto pareigūno sūnumi. Ir kad kartu su jo tėvu jie nuspręs vestuvių datą.

Ir tu už jo ištekėjai?
Taip, aš ir dabar su juo. Mes – du svetimi žmonės. Bet aš negaliu jo niekuo kaltinti. Jį taip pat privertė tai
padaryti. Mes abu kalti dėl to, kas atsitiko. Turime du vaikus – berniuką ir mergaitę, esam gerai finansiškai
apsirūpinę, žinoma jo, o ne mano dėka. Važinėjam po visą pasaulį, bet nesam laimingi.

O tu nebandei tai pakeisti?
Ne. Kaip jau sakiau, aš – bailė. Aš apsimetinėju. Visur - namie, darbe, prieš draugus, vaikus, kartais net
prieš save pačią. Aš bijau visko, kas nauja, permainų, bijau būti laiminga. Bet mes juk kalbėjom apie mano
vizijas.

Kada ir kaip pas tave atsiranda vizijos?
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Tai nėra kaip nors nustatyta. Tiesiog kai aš apie nieką negalvoju, jos ateina į galvą. Darbe, namie, gaminant
valgį, automobilyje, parduotuvėje, bet kur. Kartais, kai aš prie ko nors liečiuosi, tada ateina vaizdai, susiję su
tuo žmogumi – jo rūpesčiai, problemos, ligos, mintys. Negaliu to kontroliuoti. Kartais tai būna kaip
blykstelėjimas, kartais – kaip trumpas filmas.

Ar tai vaizdai apie praeitus ar būsimus įvykius?
Ir vieni, ir kiti. Su žmonėmis, kurių nepažįstu, niekaip negaliu to patikrinti. Bet su tais, kurie man artimi,
visada matau, įvyko tai ar ne.

Ar bandei kada jiems tai pasakoti?
Ne. Niekada. O kam? Kad jie pagalvotų, kad išsikrausčiau iš proto?

Ar kada nors matai didelio mąsto įvykius?
Būtent apie tai aš ir noriu tau papasakoti. 1987 metais vizijoje mačiau visą kruviną Čiaušesku ir žmones
lakstančius po Bukarešto gatves. Jaučiau, kad buvo naktis ir labai šalta. Nuo to vaizdo aš net drebėjau.
Nežinojau, ką tai reiškia iki 1989 metų. Ir aš ten buvau, per revoliuciją, žinoma, tik iš smalsumo. Stovėjau
ten kol sutemo, o tada kažkas pasakė, kad į žmones pradės šaudyti ir mes visi pradėjome bėgti. Man buvo
labai šalta ir aš visa drebėjau. Tai tik vienas pavyzdys. Esu mačius labai daug didelio mąsto vizijų, taip pat ir
asmeninių.

Ir jos išsipildo?
Dauguma taip. Tik anksčiau aš nesugebėdavau jų iššifruoti. Tik po kelių metų, kai praėjau neurolingvistinio
programavimo kursus ir kai palankiau hipnozinės progresijos ir regresijos kursus Amerikoje, pradėjau
sugebėti fokusuoti dėmesį ir prasiskverbti į vizijos esmę, kad galėčiau ją suprasti. Buvo labai sunku suprasti,
kur ir kada tai vyks. Dabar jau suprantu, kaip tai vyksta ir man išeina nustatyti įvykių seką laike. Netgi moku
susitelkti į įvykį ir išstudijuoti jį iki smulkiausių detalių.

Ar galėtum man ką nors papasakoti?
Pavyzdžiui, aš matau bėgančius gatve žmones, kuriuos vejasi policija. Labai daug ugnies ir dūmų. Girdžiu
šauksmus ir šūvius. Matau merginą ilgais rudais plaukais su džinsais ir mėlyna striuke, ji krenta ant žemės,
iš burnos pradeda tekėti kraujas. Aš klausiu, kur tai vyks ir galvoje atsiranda atsakymas – Prancūzijoje.
Klausiu: kada? Atsakymas – 2010 metais. Klausiu, kas vyks 2010 metais Prancūzijoje ir gaunu atsakymą –
sukilimas.

Ar gali matyti ir kitus žmones?
Jei užsimerkiu, matau visą vaizdą. Labai daug jaunimo. Tik keli vyresnio amžiaus žmonės. Matau, kaip
jaunuolis meta butelį, kiti už jo nugaros šaukia.

Kokia to sukilimo priežastis?
Nepasitenkinimas. Matau depresiją ir nepriteklių. Maždaug taip.

O balsas, kuris tau atsako, kas jis?
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Supranti, tai tik dėka tavo knygos. Tik kai aš perskaičiau „Inuaki“, aš paklausiau, kas su manimi kalba. Iki to
laiko man kažkaip net neateidavo tokia mintis. Maniau, kad tai mano siela ar pasąmonė. Bet kai tik
paklausiau, iš karto gavau paprastą atsakymą – Sela. Toks jos vardas. Sužinojau, kad tai taiki būtybė, kuri
visada mane lydi ir išeis tik su mano išėjimu. Aš paklausiau, kodėl ji su manimi ir ji atsakė, kad dėl manęs.
Sakė, kad buvau artima Pitijai, ir turėdama tokią pačią dovaną kaip ir dabar, padariau labai daug klaidų
dirbdama pagrinde sau ir savo gerovei, o ne dėl kitų.
Kadangi šioje inkarnacijoje to mano sugebėjimo užblokuoti negalėjo, buvo nuspręsta, kad Sela visada bus
su manimi. Gal tau tai pasirodys keista ir neįtikėtina, bet patikėk, aš kaip gydytoja tyriau save iš visų
įmanomų pozicijų ir galiu garantuoti, kad neturiu nieko bendro su šizofrenija ir nieko neišsigalvoju.

Paskutiniu metu patenku į tokias situacijas ir aplinkybes, kad aplamai nustojau tai vertinti ir
analizuoti.
Manau, kad tu dar gausi perdavimų ir iš kitų žmonių. Daug kas žino panašių dalykų, tik atsisako apie juos
kalbėti. Gal būt dėl to, kad jiems baisu. Žinai kaip kvailai jautiesi, kai iš tavęs juokiasi ir rodo pirštais.
Siaubinga yra, kai žinai ką nors apie žmogų ir bandai jam pasakyti, o jis juokiasi tau į akis. Patyriau tai su
savo geriausia drauge. Aš ja tikėjau, o ji mane išdavė.

Kaip supratau, tu gali išdėstyti įvykius chronologine tvarka.
Taip, ir būtent taip aš noriu tau viską papasakoti.

O pirma vizija susijusi su 2010 metais?
Ne, tai buvo tik pavyzdys. Norėčiau pradėti nuo 2008 metų. Tik ne šiandien. Ilgiau pasilikti negaliu. Kito
susitikimo metu pakalbėsim apie viską nuo pradžių.

Po savaitės Ruksandra pasirodė mano kabinete su didžiule puokšte gėlių.
Čia 54 rožės. Po žiedą kiekvieniems mano gyvenimo metams. Aš jas dovanoju tau. Tu - vienintelis žmogus,
kuriam aš papasakojau savo gyvenimą ir su šiomis gėlėmis noriu perduoti tau ir dalį savo pergyvenimų. Tu
psichologas ir žinai, kaip išsilaisvinti nuo šitų vibracijų. Po mūsų susitikimo aš pajutau tokį palengvėjimą,
kokio nesu pajutusi niekada gyvenime. Lyg visą laiką tampyčiaus naštą, kaip akmenį pririštą po kaklu. Ir tik
dabar, kai man jį nuėmė, aš supratau, kaip tai mane slėgė. Ačiū tau.

Tu juk supranti, kad svarbiausias žmogus, tai padaręs, esi tu pati? Bet kokiu atveju džiaugiuosi
galėjusi būti naudinga. Apie ką norėtum šiandien pasikalbėti?
Norėčiau pradėti nuo 2008 metų. Kai mes su vyru buvome Prancūzijoje, pamačiau viziją, kur aš guliu lovoje
ir girdžiu per žinias kalbant apie Niujorko biržos žlugimą. Aš paklausiau, kada tai bus, ir man atsakė, kad
spalio mėnesį.

Ar sakei apie tai vyrui?
Taip, tik kitu būdu. Jis netiki paranormaliais dalykais. Pasakiau jam, kad baldų parduotuvėje girdėjau
žmones kalbant apie tai, kad spalį žlugs birža. Jis žinoma iš to tik pasijuokė, bet dėl visa ko paskambino
keliems žmonėms, kurie, žinoma, patvirtino, kad tai absoliučiai neįmanoma. Gali įsivaizduoti, kaip visi buvo
šokiruoti, kai tai, ką aš pasakiau, atsitiko? Jie puolė skambinti mano vyrui, kad dar ką nors sužinotų, bet jau
buvo vėlu. Ir jie ir mes daug praradome. Jau nekalbant apie mūsų namą Floridoje, kuris dabar vertas tik
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pusę to, ką mes už jį mokėjome. Visus praeitus metus mačiau savo uošvio, kuris mirė 2009 metų vasarį,
mirtį. Visi jau laukė tokios baigties, nes jis sirgo vėžiu, bet aš aiškiai mačiau, kaip mums paskambina jo
seselė šeštadienio naktį. Man jo buvo gaila.
Jis buvo neblogas žmogus. Jis taip pat nelabai mylėjo savo vaikus, bet bent jau su jais užsiimdavo. Padarė
iš jų žmones, suteikė aukštą padėtį, prižiūrėjo, kad jie nedarytų klaidų, dalyvavo jų darbuose, patardavo.
Atleisk jam Dieve! Jam, bet ne mano tėvui. Mano tėvui atseikėk dešimteriopai. Aš nenorėjau eiti į savo tėvo
laidotuves. Jis taip pat mirė nuo vėžio, o mama visą laiką su juo kankinosi. Buvau pas jį nuėjusi tik vieną
kartą, kai jis gyveno paskutines savo dienas. Sukaupusi drąsos dar kartą išsakyti jam viską į akis. Pasakiau
jam, kad jo nekenčiu ir, kad tikiuosi, kad jis kankinsis iki savo paskutinio atodūsio bent jau tiek, kiek jis
kankino mus. Pasakiau, kad jam niekada neatleisiu ir net po mirties jį prakeiksiu.

Turi suprasti, kad tik taip jis mokėjo nugyventi savo gyvenimą. Tik tai jisai sugebėjo.
Tegul tą patį jam atsiunčia Dievas. Jeigu yra dieviškas teisingumas, tegul jis sumoka. Gerai, palikim tai. Kai
aš įsitikinau, kad mano vizija apie spalį buvo teisinga, aš labiau pradėjau koncentruotis į vizijas apie ateitį.
Taip man iš gabaliukų pavyko sudėlioti bendrą vaizdą. Turiu pabrėžti, kad visą laiką matau vandenį,
begalybę vandens, nuplaunančią nuo žemės paviršiaus miestus, pastatus ir žmones. Pradžioje nekreipiau į
tai per daug dėmesio, bet dabar tiksliai žinau, kad būtent tai ir atsitiks. Bet pradėkime nuo pradžių. Matau
dar vieną biržos žlugimą, kuris įvyks taip pat rudenį.

Bet juk ką tik viskas nusistovėjo. Sakoma, kad ekonomika pradeda atsigauti.
Tai netiesa. Birža žlugs. Šiuo metu tik laikinas pagerėjimas. Ji pradės po truputį braškėti vasarą, o rudenį
bus tiesiog katastrofa. Jei tiksliau, tai dar ateinančią (kitą) vasarą niekas neturės nei cento. Kritimas prasidės
Amerikoje ir vėliau apims visą pasaulį. Matau, kaip žmonės baigia gyvenimus savižudybėmis, matau
nevilties apimtas šeimas, subankrutavusius bankus. Matau, kad kitų metų gale doleris praras bet kokią
vertę. Jam pakeisti bus ieškoma kita valiuta.

O ką darys amerikiečiai?
Bus visiškas chaosas. Nusikaltimai, plėšimai, nepriteklius. Bus įvestas karo režimas. Bet iki to laiko
prasidės tikras karas, kad užmaskuoti ekonomikos žlugimą.

Amerikiečiai visą laiką su kuo nors kariauja, tai jie to per daug ir nepastebės.
Ne, tai bus karas, kuris apims visas pasaulio šalis. Viskas prasidės nuo Amerikos, Izraelio ir Irano, vėliau
prisijungs Kinija ir visos kitos pasaulio šalys. Tai bus trečias pasaulinis karas.

O kada jis prasidės?
Visada, kai aš klausiu, man ateina į galvą dvi datos – 2009 metų lapkritis ir 2010 metų vasaris. Aplamai tai
negaliu visiškai tiksliai pasakyti, kada prasidės patys įvykiai, bet tuo metu atsitiks kažkas, nuo ko viskas
prasidės. Prasidėjęs karas turėtų baigtis per metus laiko. Bet aš nemanau, kad bus panaudotas atominis
ginklas. Nors aš ir ieškojau panašių vaizdų, man jų rasti nepavyko. Matau tik ugnį, negyvus žmones, badą,
neviltį ir chaosą. Matau, kaip dega dalis Izraelio. Visa siela tikiuosi, kad tai neišsipildys, nes aš labai myliu tą
šalį. Jeruzalėje praėjo pakiliausi mano gyvenimo metai. Iš tiesų ten aš supratau, kad gyvenime turiu misiją,
nors ir pradėjau ją įgyvendinti daug vėliau ir tai tik pusiau.
Gal vis tik prisilaikykime įvykių sekos. Aš jau pamečiau pasakojimo galus. Pradėkime nuo 2009
metų vasaros.
Vasarą klimatas visoje planetoje bus chaotiškas. Visuose regionuose vyraus sausra, pereinanti į beveik
tropines liūtis. Rumunijoje matau tą patį, tik su uraganiniu lietumi. Žinau, kad tai skamba lyg meteorologinė
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suvestinė, bet man ateina vaizdai, kad Bukarešte žmones kamuos karštis, kulniukai lenda į išsilydžiusį
asfaltą, o juos seka vaizdai su uraganais, ant automobilių verčiami medžiai, kruša, stiprus vėjas ir nunešti
stogai. Sela sako, kad visame pasaulyje dėl sausros atsiras problemos su vandeniu. Labiausiai nukentės
Prancūzija, Ispanija, Italijos pietūs ir šiaurės Amerika. Rusiją nusiaubs nematyti tose vietose uraganai,
tornadai, nuo kurių labiausiai nukentės miestai. Link rudens nauja žemė turėtų iškilti iš vandens. Nežinau, ar
tai atsitiks dėl povandeninio ugnikalnio išsiveržimo, ar dėl žemės drebėjimo, bet vandenynas iškels į paviršių
naują sausumą.

O dėl ko manai vyksta visi šie klimato pokyčiai?
Man taip pat buvo įdomu žinoti, todėl aš paklausiau. Man paaiškino, kad Žemei artėjant prie galaktikos
centro didėja įtampa, kuri įtakoja visą saulės sistemą. Tai veda prie to, kad didėja Žemės ir kitų planetų
tankis, jos traukiasi, įtampa didėja ir tai savo ruožtu priveda prie dažnesnių ir stipresnių žemės drebėjimų,
padidėjusio vulkaninio aktyvumo ir gamtos kataklizmų. Sužinojau iš savo pažįstamų astronomų, kad Mėnulis
susitraukė keliais šimtais kvadratinių kilometrų, tiesiog sutankėjo jo masė. Sela taip pat sakė, kad Saulė
kenčia ir 2012 metais įvyks labai stipri saulės audra – milžiniškas kiekis elektromagnetinių iškrovų tiesiog
bombarduos Žemę, išvesdamos iš rikiuotės viską, ką mes vadiname technika ir prietaisais.

Taip, bet kodėl visa tai vyksta, kodėl dabar?
Sela sako, kad Žemė jau daug kartų yra per tai perėjusi. Žmonės, kaip mes, jau egzistavo anksčiau ir
technologiškai buvo labai toli pažengę. Ištisos civilizacijos buvo nušluotos nuo Žemės paviršiaus. Kai kurios
buvo gerokai labiau pažengusios nei mes. Buvo įvaldžiusios telepatiją ir telekinezę, galėjo matyti ateitį ir
vizijas, bet vis tik jiems neleido pasilikti. Kodėl? Nes jie visi pamiršo Dievą.
Jie pamiršo, kad jie ne kaip savarankiškos būtybės turi šias galimybes, bet kad šie sugebėjimai jiems buvo
suteikti kaip Dievo apraiška žemėje. Jų užduotis buvo įgyvendinti rojų čia. Aš nekalbu apie Biblinį rojų, bet
apie tą rojų, kuriame žmogus tampa Dievu, o Dievas - žmogumi.
Bet juk nėra jokių tiesioginių įrodymų, kad tos civilizacijos egzistavo. Kažką įtaria. Kalba apie Lemūriją,
Atlantidą... bet nėra nieko akivaizdžiai tai įrodančio.

Tu nori pasakyti, kad tiki, kad mes kilome iš beždžionės?
Ne, bet tai bando įrodyti mokslas.
Tai juk visiškas absurdas. Nei primatų organuose, nei jų kraujyje neranda nieko panašaus į mus. Iki šiol
nerasta trūkstama dalis, kuri patvirtintų Darvino teoriją.

Bet aš ir toliau manau, kad neegzistuoja tiesioginių įrodymų, kad tos labiau pažengusios
civilizacijos egzistavo.
Siūlyčiau tau aplankyti Žmogaus muziejų Paryžiuje. Neskaitant daugelio kitų daiktų, ten yra garsieji Lussako
akmenys, kuriems 15 tūkstančių metų ir ant kurių pavaizduoti žmonės apsirengę lygiai taip kaip mes, su
šiuolaikiniais batais ir su tokiom pat šukuosenom.

Aš ten niekada nebuvau. Bet jei tokie įrodymai egzistuoja, kodėl apie juos niekas nekalba ir jų
nestudijuoja?
Apie tai nekalba lygiai taip, kaip nekalba ir apie neolito laikų gyvenvietę Gazelėje, kurioje rado lenteles su
tokiais pat rašmenimis, kokius mes naudojame dabar. Jeigu šiuo metu įvyktų globalinė katastrofa, sakykime,
kaip biblinis tvanas, kuriame žuvo devyniasdešimt procentų gyventojų, gyvūnijos ir augalijos, kuri sunaikintų
miestus ir technikos pasiekimus, o išgyventų tik vienetai žmonių, kurie pasislėptų uolose ir kalnuose, ką
pasakytų jų palikuonys po, sakykim, 50 000 metų?

9
Jie pasakytų, kad jų protėviai buvo primityvūs, žemo intelekto, nes gyveno uolose ir nemokėjo pasistatyti
namų. Nes visi mūsų automobiliai, namai, kompiuteriai ir palydovai per tą laiką pavirstų į dulkes ir neliktų nei
mažiausio įrodymo apie mokslą, kosmoso užkariavimą ar civilizuotumą. Be to, niekas nekalba apie mūsų
šalies atradimus. Čia rasta gyvenvietė daug senesnė nei iki šiol oficialiai patvirtinta mokslininkų. Kodėl
niekas nekalba apie rastus milžiniškus griaučius, atrodančius kaip žmogaus?

Tai kodėl tada niekas to netiria, jei yra visi įrodymai? Ar kas nors specialiai tai slepia, kam tai
naudinga?
Žinai, dėka savo visuomeninės padėties aš dažnai susitinku su tais, kurie priklauso taip vadinamam okultinio
pasaulio elitui. Iki perskaitant „Inuaki“, aš niekaip negalėdavau suprasti, kodėl jie tokie pikti, abejingi, godūs
ir žiaurūs. Kodėl juose dominuoja visi blogiausi bruožai, kokius tik yra sukūręs Dievas ir kodėl visi pinigai
priklauso jiems. Galiu pateikti tau pavyzdį. Apie 1998 metus kartu su vyru buvome Austrijoje. Jis ten buvo
verslo reikalais, po ko vyko banketas. Ten dalyvavau ir aš. Jo metu besikalbantys nusprendė, kad galutinis
veiksmų planas bus toks: atidaryti gamyklą, privesti ją iki bankroto, atleisti žmones, išparduoti turtą kad
atgauti investuotus pinigus, o paskui išparduoti žemes gaunant maksimalų pelną. Kai išgirdau tą pokalbį, aš
pratrūkau. Paklausiau, kaip jie taip gali, kas bus su tūkstančiais darbininkų, jų šeimomis ir vaikais. Juk tai
vienintelė gamykla, kuri bus atidaryta tame regione. Jų atsakymas: „O koks tavo reikalas? Tu ką,
Švenčiausia Marija, o mes ir nežinojom... Tegu dvesia iš bado! Tegul eina tie elgetos po velnių! Kuo jų
mažiau, tuo geriau... jiems reikėjo revoliucijos, demokratijos... mes jiems tai ir duosime. Duona mūsų
rankose. Ir tai tik pradžia!” Iš manęs tyčiojosi visą likusį vakarą, kol neįsikišo vyras. Tai tik vienas iš
pavyzdžių, galėčiau pateikti jų nors ir dešimt.
Bet juk ne visi vienodi. Turiu draugų, kurie, nors ir užima aukštas pareigas, niekada nepamiršta savo kilmės
ir stengiasi padaryti ką nors gero.

Ir jiems pavyksta?
Dažniausiai taip. Svarbu, kokiu žmogumi tu esi... blogus darbus daryti lengva, sunkiausiai daromi geri.

Jeigu egzistuoja tokie žmonės, kodėl niekas nieko nedaro, kodėl valstybėse vyksta gėrybių
grobstymas?
Kiek aš matau, didžiausi pinigai uždirbami valstybinėse įmonėse. Daugiausiai jų išgrobstoma su vyriausybių
palaiminimu. Niekas netrukdo tai daryti ir jiems vis mažai. Jiems reikia vis daugiau, o jų vaikai dar blogesni.
Ar manai, kad po kelių kartų kas nors paklaus, iš kur pas juos tie turtai? Jie bus visų gerbiami verslininkai.

Kaip manai, kokie žmonės labiausiai praturtėjo paskutiniu metu?
Daugiausia tai buvę komunistai ir jų vaikai. Jie vadovaujasi taisykle: nauji laikai, o mes – ten pat. Žinoma,
buvo žmonių, kurie turėjo verslo gyslelę, bet tokių labai mažai.

Koks tokių žmonių tikslas?
Nežinau, daug kartų savęs to klausiau. Kaip supratau, žmones tiesiog reikia laikyti priespaudoje, kuom nors
užimti, kad jie neturėtų laiko mąstyti. Reikia duoti jiems darbo ir priversti patikėti, kad pakilti socialiniu
laipteliu aukščiau galima tik per pinigus, turtus, pasididžiavimą, snobizmą, agresiją ir melą. Tada aš
perskaičiau tavo knygą ir man daug kas paaiškėjo. Aš įsitikinus, kad tai visi tie Annunakiai, gyvenantys tarp
mūsų. Ir net jei jie nepanašūs į tokius iš išorės, tai siela pas juos tikrai nuo velnio. Todėl aš netgi noriu, kad
visa tai, ką aš matau, iš tikrųjų įvyktų. Net jei dėka to aš prarasiu visus turtus ir padėtį. Aš bent jau turėsiu
galimybę pradėti viską iš pradžių ir susigrąžinti sau savo sielą.
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Jeigu kas nors išgyvens!
Išgyvens labai daug žmonių, ir aš būsiu tarp jų. Tu taip pat. Bet mes apsistojome ties 2009 metais.
Tai bus didžiulių permainų metai. Visuomenė pradės keistis kolektyvinės sąmonės lygmenyje. Vis daugiau ir
daugiau žmonių prabus, klausdami, kur link mes einame. To pakaks. Tai bus permainos mąstyme. Žmones
bus vis sunkiau ir sunkiau apgauti. Dėka to, kad mes artėjame prie galaktikos centro, mums sustiprės
intuicija ir mes daug ką pradėsime suprasti subtiliajame lygmenyje. Mus pavergusiųjų misija artėja prie
pabaigos. Daugiau mūsų negalės apgaudinėti.

O ar mes patys suprasime, kad mums pradėjo veikti intuicija?
Mus pradės pasiekti informacija subtiliajame lygmenyje. Gal būt mintyse gausime atsakymus į neišsakytus
klausimus, įvairūs vaizdai, sapnai. Man susidarė įspūdis, kad pirmasis ženklas, kad pasikeitė sąmonės
būsena, yra nemiga. Aš esu gydytoja, ir pagal mano pastebėjimus, vis daugiau ir daugiau žmonių kenčia
nuo miego sutrikimų, kurie negali būti išspręsti naudojant tabletes. Mano nuomone, labai negerai yra spręsti
nemigos problemą vaistų pagalba. Jie tik pakenks. Žmogus vietoje to, kad leistų pasikeisti vibracijoms, jas
blokuoja ir lieka ten pat. Jis negali judėti pirmyn.

O ką mums tokiu atveju daryti?
Medituoti. Manau, kad bendravimas su savimi, savo vidumi, padeda daug geriau nei tabletės. Sela sako,
kad norint pasiekti naujų vibracijų būseną, reikia pereiti per tam tikrus pokyčius, kurie dažnai būna
skausmingi. Net jei yra problemų su sveikata, kardinalių pokyčių mūsų gyvenime, nepataisomų nuostolių,
konfliktų be matomos išeities, nenusiminkite. Visa tai ženklai, kad mes einame permainų keliu, kad atėjo
laikas atsisakyti senųjų paradigmų. Mes turime suprasti, kad šie ženklai yra duoti mums, kad atkreipti mūsų
dėmesį, kad kažkas, ką mes darome, manome, kaip suvokiame pasaulį yra klaidinga, ir tai turi pasikeisti.
Visata negali rasti geresnio būdo parodyti mums tai, bet gali trukdyti, sustabdyti mus.

Tai gal ir gerai, tik kad nedaugelis sugeba suvokti tai, kas vyksta, kad tai perspėjimas. Žmonės
dažniausiai mato, kad nelaimės liejasi jiems ant galvų, bet nesupranta kodėl.
Būtų viskas paprasčiau, jei Visata tau galėtų paskambinti arba atsiųsti laišką su paaiškinimu. Bet taip jau
yra. Dar matau daugėjant vėžio atvejų. Tai taip pat susiję su vibracijų pokyčiais, kurie vyksta Visatoje. Ir
Saulė pasikeitė. Taip sako Sela. Mums reikėtų pasistengti nebūti saulėje be apsaugos. Bent jau iki 2013
metų galo. O 2012 metais, kaip jau sakiau, bus Saulės aktyvumo pikas. Mus atakuos energetinės ir
elektromagnetinės bangos. Tai įtakos ne tik Saulė, bet ir Žemės artėjimas prie galaktikos centro. Dar šiais
metais bus pastebėta, kad nauja, mums nepažįstama energija, ateinanti iš galaktikos centro, užpildo žemės
atmosferą. Tai padidins lavos aktyvumą, kuris savo ruožtu išprovokuos anomalijas magnetiniame žemės
lauke. Visa tai prives prie galvos skausmų, depresijos, netikėtų mirčių kaip tarp žmonių, taip ir tarp paukščių
ir gyvūnų.

Taip, bet sakei, kad prieš tai, kitais metais, dar mums teks pereiti karą.
Šie metai bus lemtingi. Priklausomai nuo to, kokius sprendimus priims vyriausybės, tokia ir bus ateitis.

O kada jie priims tuos sprendimus?
Kai klausiu, man atsako, kad lapkritį bus lemiamas momentas. Deja, tai priklauso ne nuo mūsų, o pagrinde
nuo Amerikos. Kiek aš matau, pagrindinė kova užvirs būtent ten. Jie – tie, kurie nuspręs pasaulio likimą.

O kodėl jie? Kodėl tai neliečia mūsų?
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Jie – tie, kas sprendžia. Juk jie dominuoja pasaulio ekonomikoje. Tiesiog taip yra, tenkina tai mus ar ne.
Visos pasaulio šalys užprogramuotos, kad sektų Amerikos mintis ir jų gyvenimo būdą. Iš ten ateina pinigai,
jie aktyviai dalyvauja nustatant planetos likimą. Mes visi su tuo taikėmės, dabar gausime tai, ką
pasodinome.

Sakyk, jei tu klausi, kas bus Amerikoje 2010 metais, ką tau atsako?
Karas, badas, bedarbystė, baimė, savižudybės, nusikaltimai.

Nelabai patrauklus vaizdas.
Matau žmones, praradusius viltį, verkiančius vaikus, matau daug mirusių ir ilgas eiles. Dešimtis tūkstančių
žmonių, prašančių pagalbos.

O Europa 2010?
Badas, sausra, sukilimai, bedarbystė.

O Rumunija?
Rumuniją matau kažkaip ramesnę. Pas mus taip pat padidės nedarbas, labai trūks pinigų visoje šalyje, bet
aš nematau bado. Galbūt todėl, kad mes auginame daug maisto produktų ir nepraradome ryšio su žeme. Ir
vis tik matau, kad labiausiai nukentės Amerika. Kaip jau minėjau, doleris praras bet kokią vertę.

Bet juk tai tik laikinai. Ras kitą valiutą.
Tai turės įtakos visai planetai. Pasauliniu lygiu. Prekybos mainai bus nutraukti, ir tai prives prie bado.
Daugelis šalių priklauso nuo importo.

Taip, bet juk ras kažką, kas gali būti panaudota vietoj pinigų.
Jei nori, galima rasti. Bet tie, kurie valdo pasaulį, nori panaudoti tai tam, kad įvesti virtualius pinigus. Viskas
yra suplanuota. Nesvarbu, kiek žmonių mirs, tai - šalutinis poveikis.

Gal galėtum paaiškinti plačiau?
Faktas, kad Žemė dabar pereina didžiulį kaitos laikotarpį, kuris ateina iš Dievo. Faktas, kad mes
transformuojamės, gauname galimybę pradėti viską iš naujo, ir tai ateina iš Dieviškosios Matricos. Tie, kurie
vadovauja mums, žino apie tai jau seniai. Jie pasiruošę ir laukia. Jie pasistengs tai išnaudoti savo labui.
Todėl jie meluos apie viską. Jie leis, kad tai įvyktų. Būtų badas, karas, neviltis, ir tada jie ateis kaip gelbėtojai
su vieninga virtualia valiuta, su implantuojamom mikroschemom, su universalia draudimo sistema, su
argumentais ir pasisakymais apie tai, kad viskas įvyko dėl žmonių kaltės ir dėl globalinio atšilimo ir per
didelio vartotojiškumo. Tokiu būdu jie ir toliau kontroliuos planetos resursus, pinigus, vandenį, orą,
gyvenimus, mokslą – viską. Ar tu nematai, kad tai visiškas mulkinimas? Jie valdo ir kontroliuoja viską jau ir
dabar. Tik kelios šeimos valdo visus požeminius turtus ir nežiūrint į tai sakoma, kad mes kalti. Kad mes, tai
ne jie. Tai puiki taktika manipuliuoti. Kuo dažniau mums apie tai sako, tuo labiau mums darosi gėda, kol galų
gale ta našta pasirodys mums per sunki. Mums bus gėda ir už save, ir už mūsų protėvius. Ir tada jie ateis su
tuo stebuklingu išsigelbėjimo planu. Mes jį priimsime nemąstydami, įsitikinę, kad viską darome teisingai,
darome tai dėl savęs ir savo vaikų ateities. Kokios ateities? Ateities, kurioje būsime vergais?
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Tai tiesa. Bet žinai ko aš nesuprantu? Deividas sakė, kad jie daugiau neatitiks Žemės vibracijų
ir turės išeiti.
Daugelis jų mirs, bet taip pat labai daug ir liks. Liks jų pasekėjai, turintys Annunakių kraujo. Jie sutiko su
kraujomaiša, kad ir toliau galėtų kontroliuoti situaciją. Aš tai supratau tik perskaičiusi knygą „Inuaki“.

Bet jie juk negali visi būti blogi.
Manau, kad jie visi blogi. Netgi manau, kad jų šeimose išgyvena būtent tie, kurie turi daugiausiai neigiamų
bruožų. Juk genetiniai pakeitimai jau seniai ne naujiena. Taip kad aš nematau kliūčių jiems sukurti savo
pasekėjus pagal savo išvaizdą ir panašumą, kurie užpildytų žemės vibracijas savo energija.

O tu gali jausti ar matyti tuos, kurie turi Annunakių kraujo?
Jei aš klausiu, man pasako. Tik aš to nežinojau, kol neperskaičiau knygos. Taip kad mano patyrimas toje
sferoje gana ribotas. Dabar kaip tik bandau į tai susikoncentruoti.

O tu turi jų kraujo?
Aš neklausiau ir nenoriu. Aš negalėčiau su tavimi bendrauti, jei atsakymas būtų teigiamas. Kas susiję su
mano šeima, noriu kuo mažiau žinoti apie tokius dalykus.

Jei mes apsistotume tik ties šiais metais, ką galėtum man papasakoti?
Šiais metais vadovaujantys asmenys pripažins, kad vyksta geomagnetinės anomalijos. Tai reškia, kad
planetoje atsirado ženklų apie artėjantį polių pasikeitimą.

Deividas taip pat tai minėjo.
Žinau, kad tai tiesa. Kaip jau sakiau, tai pripažįsta, bet įvyks tai tik 2012 metais.

O kas vyks šiemet, sąryšyje su artėjančiomis permainomis?
Man sako, kad pirmiausia tai paveiks paukščius, jūros žinduolius ir lėktuvus. Vabzdžiai pasidarys labai
agresyvūs ir keistai elgsis. Artėjant rudeniui visa tai stiprės. Visus šiuos metus daugės incidentų, susijusių
su NSO. Kiek aš matau, daugiausiai objektų bus matoma Pietų Amerikoje ir šiaurės Europoje.

Tai reiškia, kad mes ne vieni. Tai gerai.
Sela sako, kad daugelis iš šių objektų nežemiškos kilmės ir kad jie atskrido stebėti.

Ką reiškia daugelis? O kiti?
Kiti – kažkas kita.
Kas?
Net nežinau, ką pasakyti. Bet jei aš klausiu ir susikoncentruoju į tą informaciją, matau žmones kaip mes,
apsirengusius baltais kostiumais ir su kaukėmis ant veidų, kurie susirinko aplink apvalų skraidantį objektą.
Klausiu, kur tai, ir man sako – Nevadoje. Klausiu, tai – NSO, ir man sako – žemiečiai. Koks jų tikslas?
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Sąmyšis, disbalansas, baimė. Viskas, ką galiu pasakyti. Aš bandau prasibrauti giliau, bet daugiau nieko
negaunu.

O tikrieji NSO? Kas su jais?
Jie atskrido stebėti mūsų. Problema tik ta, kad aš matau du skirtingus jų tipus. Vieni, jaučiu, mūsų draugai, o
kiti agresyvūs. Jei bandau gilintis labiau, kažkas mane stabdo. Man sakoma, kad 2011 metais mes
sužinosime apie tai labai daug, o iki tol tai ne mano rūpestis.
Aplamai gal ir gerai, kad man taip sako.

Kodėl gerai?
Aš žiūriu nepatikliai į visa tai, kas susiję su tom skraidančiom lėkštėm. Tai yra aš jaučiu jų buvimą, bet vis
tiek jomis netikiu. Aš, žinoma, manau, kad ten Visatos platybėse egzistuoja kažkokios protingos būtybės,
bet kad jos gali atskristi pas mus, mano protas tiesiog atsisako priimti. Viskas labai paprasta, mano ribotas
protas negali priimti minties, kad tai yra įmanoma.

Bet juk kai kurie žmonės gali pateikti įrodymus, taip pat egzistuoja įvairios knygos, įrodančios
nežemiškų civilizacijų buvimą. Yra netgi straipsniai žurnaluose ir nuotraukos.
Ir kas iš to? Aš negaliu savęs įtikinti. Tiesiog tokia aš esu.

O jei tu susikoncentruotum į tai, kada visą tai atsiskleis?
Man sako – atsargiai, jus apgaus! Daugiau nieko. Bet aš nujaučiu didelį pavojų, lyg mums kažkas grėstų.

Ar manai, kad jie bandys mus užpulti?
Aš negaliu atsakyti į šį klausimą. Tik matau, kad jie yra dviejų tipų – geri ir blogi.

Aš prašau tavęs, net jeigu tu netiki, paklausk Selos ką visa tai reiškia?
Sela sako, kad vieni iš jų mus puls – tie, kurie susiję su dabartine tvarka, bet kiti mums labai daug padės,
ypatingai po 2012 metų. Ir vis tik aš negaliu tuo patikėti.

Deja, mūsų žemiškas supratimas yra labai ribotas. Labai dažnai mes patys apribojame save
savo įsitikinimais.
Tai tiesa, bet aš tos ribos peržengti nesugebu.

Gerai, tai jeigu dabar reikėtų apibendrinti 2009 metus, ką galėtum pasakyti?
Tai - didelių pokyčių visose srityse metai: ekonominės, socialinės, kultūrinės. Matau, kad šiais metais bus
nuspręstas žmonijos likimas. Matau ekonomiką ties žlugimo riba. Badas, maištas, ligos, gamtos kataklizmai
visame pasaulyje. Galų gale visa tai sustiprės metų gale, kai, galimas daiktas, prasidės karas. Deja, aš
manau, kad būtent tai mūsų ir laukia. Bet žinai, Rumunija kažkokiu būdu bus nuo viso to apsaugota. Mūsų
tas karas nepasieks. Kažkokiu stebuklingu būdu mus nuo to apsaugos. Žinoma, mes taip pat turėsime
iškęsti nemažai, kas susiję su ekonomika, pas mus taip pat bus problemų, bet kitos rūšies.
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Gal galėtum plačiau?
Kaip matau, Rumunijoje bus ramybės laikotarpis. Bet taip pat matau susijaudinusius, nuliūdusius žmones,
matau sausrą, audras, karštį, šalčius, matau pyktį ir konfliktus. Bet nematau masinių sugriovimų, liepsnų,
nužudytų žmonių. Man sako, kad karas apsups mus iš visų pusių ir vis tik mes jame nedalyvausime. Lyg
mūsų šalis būtų uždengta milžinišku varpu iš teigiamos energijos, kuri mus saugos. Šiandienai tiek.<BR>
Pasimatysim kitą kartą.

Šiandien norėčiau pratęsti pokalbį apie 2010 metus.
Gerai.
2010 metais žmonija stebuklingu būdu pradės suprasti tam tikras tiesas. Tiesa bus atskleista, o tie kas mus
valdo – demaskuoti. Pradžioje tik nedaugelis patikės, bet artėjant prie metų galo jų bus vis daugiau. Jau
rugpjūtį – rugsėjį pasigirs balsai iš įvairių planetos vietų, atskleisdami įvairiausias paslaptis, bet apogėjų tai
pasieks dar tik po metų. Be to, 2010 bus kataklizmų metai. Klimatas pakis tiek, kad iš įvairių žemės vietų
reikės visiškai evakuoti žmones. Kai kur bus taip šalta, kad žmonės turės palikti savo namus. Visoje
planetoje bus sausra ir maisto trūkumas. Pratrūks nauja epidemija, bet pradiniame etape, be aukų. Žmonės
visiškai priklausys nuo valstybės pagalbos. Maistas, vaistai, būtiniausi daiktai labai pabrangs.

Ir nieko negalima padaryti, kad to išvengti?
Aš nematau kaip. Aš nežinau, ar visi valstybių vadovai žino tai, kas atsitiks, bet tie kas žino, kam jiems
kištis? Sau jie viską puikiausiai susitvarkę.

Rumunijoje bus taip pat blogai?
Ne. Matau, kad pas mus viskas bus gerai. Ta prasme gerai lyginant su likusiu pasauliu. Kai aš klausiu, kur
bus blogai, atsako, kad šalyse, kurios susijusios su Amerikos doleriu. O pas mus ne. Netgi atvirkščiai, jeigu
aš susikoncentruoju į tai, kas pas mus bus 2010 metais, tai matau taikius vaizdus. Matau tik sausrą ir
audras, susirūpinimą, liūdesį, bet nematau karo ir nevilties. O kai klausiu apie Ameriką 2010 metais, tai
matau badą, ilgas eiles, žmones, apimtus panikos, bedarbystę, audras, nusikaltimus ir sukilimus, bet
svarbiausiai begalines eiles automobilių, vykstančių į kalnus ar kitas vietoves.

Kalnus? Kodėl?
Manau pas juos bus problemų su potvyniais, pradedant jau šiais metais. Aš jau tau sakiau, kad dar maža
būdama mačiau vandenį, kalnus vandens ir užtvindytus miestus. Kiek matau, kažkas panašaus ten ir
atsitiks.

O Europa nukentės nuo vandens?
Taip, bet mažesniu mastu. Europoje problema su vandeniu iškils 2013 metais. Šiais ir kitais metais
problemos su vandeniu bus tik pakrantėse. Aš matau vaizdus, kad vanduo pakyla keliais metrais, bet nieko
katastrofiško. Čia bus sausros ir audros. Ir maistas taps problema. O po metų Europa susidurs su
seisminėm problemom ir vulkaniniu aktyvumu, bet ir tai dar neprives prie katastrofų. Daug blogiau bus
Japonijoje ir Kinijoje.
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O Rumunijoje bus rimtų žemės drebėjimų?
Kiek matau, taip. Sela sako, kad jau turėjo būti, bet to pavyko išvengti.

Tai gerai! Tai reiškia, kad ateitį galima keisti!
Dabar aš matau, kad drebėjimai bus kitais metais, bet nematau nei daug aukų, nei didelių sugriovimų.
Matau sugriuvusius pastatus ir išsigandusius žmones, bet aukų bus gerokai mažiau nei 1977 metais. Dar
egzistuoja žemės drebėjimo galimybė šiais metais rugsėjį-spalį, bet aš nesu dėl to tikra. Man ateina į galvą
tas laikotarpis, bet aš nematau vaizdų. Todėl manau, kad to gali ir nebūti.

Gal būt mums pavyks kažką padaryti, kad to išvengtume.
Manau, pakaktų atsibusti. Aš visada tikėjau tuo, kad mes galime keisti savo likimą.

Aš taip pat tikiu, kad mes dalyvaujame ateities kūrime. Manau, mes galime pakeisti savo kelią,
jei visi prabusime ir susijungsime su Matrica.
Esu kai ką panašaus patyrusi. Kartą mačiau vaizdus, kurie po metų pasikeitė. Tai reiškia, kad kažkas,
kažkur įsikišo ir pakeitė likimą. Nežiūrint į tai, ateinantys metai atneš daug problemų visame Žemės
paviršiuje. Kaip suprantu, tai sukelia elektromagnetinės bangos, kurios ateina iš kosmoso ir kurių mes
negalime valdyti. Šis puolimas sukels žmonėms migreną, galvos skausmus, sustiprės nuovargis, mes
sapnuosime labai ryškius sapnus arba, atvirkščiai, kentėsime nuo nemigos. O aplamai jausis apatija ir
žemas tonusas. Prie viso to prisidės bankų sistemos griūtis ir masinė bedarbystė. Globaliu mastu.

Sakydama, bankų sistemos griuvimas, turi omeny dolerio kritimą?
Pradžioje, taip. Bet vėliau tai peraugs į bendrą problemą. Pirmiausiai šiais metais kris Amerikos komercinė
rinka, tai tęsis ir kitais metais, o viduryje 2011 tai pasklis po visą Žemę. Pats blogiausias laikotarpis susijęs
su pinigais bus 2011 metai. Mes tai taip pat pajusime jau nuo kitų metų vidurio, bet 2011 bus blogiausia. Tu
juk supranti, kad jeigu žlugs doleris, panika apims visas rinkas ir net jei mes tame nedalyvausime, tai palies
ir mus. Bet kokiu atveju pinigų rinkoje vyks keisti, nenormalūs reiškiniai ir tai tęsis ateinančius dvejus metus.

O konkrečiai kada tai prasidės?
2009 metų spalį-lapkritį. Pradžioje atrodys, kad viskas kontroliuojama, bet tai bus tik iliuzija. Chaosas
prasidės maždaug kitų metų pavasarį. Kaip jau sakiau, prasidės visko brangimas. Jeigu klausiu, kuo mes
mokėsime 2011 metais, man atsako, kad natūraliais mainais, auksu, sidabru, produktais ir darbu.

Tai baisu! Aš tiesiog negaliu patikėti! Mes juk priklausomi nuo maisto, komunikacijų,
medikamentų.
Sela sako, kad kitų metų pradžioje Žemėje atsiras nauja energijos rūšis, kokios mes net negalėjom
įsivaizduoti iki šio momento. Ji bus ištobulinta ir po kelių metų jau galėsime ja naudotis.
Tai bus harmoninga energija, kuri neterš Žemės.

Tai reiškia yra ir gerų žinių!
Labai daug, tik po 2014 metų.
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Jeigu tau reikėtų apsakyti 2010 metus keliais žodžiais, kaip tai skambėtų?
Metai nevilties, bado, žemės drebėjimų, karų, asmeninių prabudimų, atradimų ir pasiaukojimų.

Kaip suprantu, tai skirta mums pažadinti.
Aš įsitikinusi, kad tai pagrindinis tikslas, bet taip pat žinau, kad kiekvienas žmogus supras tai savaip.
Nežinau, ar bus daug tokių, kurie supras esmę to, kas vyksta.

Tu nustebtum pamačiusi, kiek žmonių intuityviai žino, kad mes stovime pokyčių kelyje, ir kad
šis kelias mus veda arčiau Dievo.
Aš aiškiai matau, kad šis kelias mus veda į naują pradžią, geresnę visais požiūriais. Gal pradžioje mes
pasimesime, mums bus baisu, bet jei mes tikėsime, jei panorėsime, kad pasaulis, kuriame mes gyvename,
pasikeistų, mes turėsime imtis ateities kūrėjo vaidmens. To reikia mums ir mūsų palikuonims.
Vėliau 2011 metais žmonės demaskuos tuos, kurie valdė juos tūkstantmečiais. Lyg storiausias sluoksnis
rūko pakils ir pabudimas prasidės pasaulio mastu. Be to, matau ezoterinių organizacijų judėjimą. Pasaulyje
pasirodys naujas dvasinis lyderis, kuris kalbės ir kas svarbiausia, jo klausysis ir supras. Dar vienas lyderis
pasirodys Rusijoje o tada dar vienas Rumunijoje.

Tai reiškia gims?
Ne. Tiesiog pradės kalbėti.

Tai bus vyras?
Taip, bet organizacijai, kuriai jis priklauso, vadovauja moteris.

Ar tu matai kaip jis atrodo, koks jo vardas?
Aš negaliu jo matyti, man neleidžiama. Tik matau, kaip aplink jį renkasi žmonės ir klauso jo kalbų apie
laisvę, žmogaus teises. Jei aš klausiu jo vardo, man sakoma, kad aš negaliu to žinoti.
Matomai tam, kad jį apsaugoti.

Ar matai dar ką nors daugiau apie jį?
Matau, kaip vis daugiau ir daugiau žmonių plūsta pas jį. Daugelis atvyksta iš užsienio, kad jį pažintų. Ateityje
pamatysi, kad vis daugiau žmonių norės persikelti pas mus.

Kodėl?
Nes Rumunija užima ypatingą vietą Tėvo planuose ir žmonės intuityviai tai jaučia. Gal būt jie turi savo planą,
o gal juos reikės išgelbėti.

Rumuniją išsaugos?
Mes taip pat nukentėsim, tik ne taip stipriai, kaip kitos šalys.
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O tas vyras, kurį tu matai, ar jis bus mūsų naujas vadas?
Sela sako, kad ne. Jis nenorės juo būti. Greičiau jis bus dvasiniu mokytoju, kuris pasirodys tada, kai
pasaulis atsidurs ant bedugnės krašto.

Ką reiškia ant bedugnės krašto?
Dabartinė ekonominė sistema neegzistuos. Gyventojams trūks maisto, vaistų ir patogumų. Visas pramonės
sektorius išnyks. Visuomenė pasikeis. Šie pokyčiai pasieks savo piką 2011 metais. Šių metų pabaigoje
pasaulis ekonominiu požiūriu atrodys kitaip.

Geriau?
Ne, blogiau. Net pasaulio valdovai bus apimti nevilties. Jų turtai pradings. Žmonės sukils prieš juos. Jie
bandys slėptis, bet juos sugaus ir parodys visam pasauliui. Tais metais bus suvestos sąskaitos. Bet žmonija
bus alkana, ligota ir nevilty.

Kaip atrodys klimatas 2011?
Toliau tęsis kataklizmai, kurie prasidės 2009 metų gale. Tai bus susiję su vandeniu, ir vis stiprės, kol pasieks
ekologinės katastrofos lygį. Matau, kaip didėja vandenynų temperatūra. Matau negyvas žuvis ir jūros
žinduolius. Paukščiai skraido nesiorientuodami virš milžiniškų bangų. Jei klausiu, kas vyksta, man sako, kad
vanduo šiltas ir nuodingas, taip, lyg jame trūktų deguonies. Jūros gėrybės nustos egzistuoti. Žinai, mačiau
mirštantį delfiną ir pabandžiau sužinoti, kas jam atsitiko, tuo pačiu metu pajutau, lyg visą mano kūną
nudegino ir man pradėjo trūkti oro, plaučius lyg kas būtų suspaudęs. Paklausiau, kokia to priežastis, ir man
pasakė, kad Saulė serga. Tu supranti, kokias baisias pasekmes tai turės? Tie, kas priklauso nuo tokio tipo
maisto, neturės kuo maitintis. Žvejyba nustos egzistavusi. Padidės anglies dvideginio lygis. Žuvys žus, o jų
irstančių kūnų kvapo bus neįmanoma ištverti. Tais pačiais metais pastebės, kad pasikeitė povandeninės
srovės, kas įtakos stiprų kontinentinio klimato pasikeitimą. Matau vietas, išdegintas sausros. Europą
kankinamą audrų ir lietaus. Žmones, šiltai apsirengusius vasarą. Anglijoje bus milžiniški potvyniai. Šiaurės
ašigalyje neliko ledo, o iš vandenyno pakilo nauja sausuma. Tais metais epidemija, kuri, kaip minėjau
prasidės 2010 metais, ištuštins Žemę. Žus šimtai tūkstančių žmonių.

O ką darys vyriausybės?
Kaip jau sakiau, žmonės prabus. Jie ieškos atsakymų ir atras naujas tiesas. Tie, kas mus valdo, bandys
keistis, bet, kiek aš matau, be didesnių rezultatų. Žmonės supras, kad juos apgaudinėjo ir jais manipuliavo.
Jie norės išsirinkti naują valdžią, o pasauliniu lygiu tai atrodys kaip sukilimas. Jis prasidės tyliai, bet vėliau
apims visą Žemę. Neramumai tęsis apie tris metus ir bus sukurta nauja tvarka. Vyriausybė bus
demokratiška ir viena, bet apie tai aš papasakosiu vėliau.
Tai 2011 metai bus ...?
Kolektyvinės sąmonės prabudimo, transformacijos, tiesos ir man ateina į galvą, nors aš ir labai nenoriu to
sakyti – mirties.
Gal mirtis naujos tvarkos atžvilgiu. Mirtis seno ir gimimas naujo?
Tikiuosi. Žinai, nujaučiu, kad tai, kas įvyks tais metais, įtakos mus dar labai ilgai. Lyg būtų paklotas naujas
pagrindas tam, kas tęsis šimtus metų.
Kas bus 2012 metais?
Pirmiausiai tai galingi Saulės energijos pliūpsniai, kurie sugadins visą elektrinę įrangą ir elektros paskirstymo
sistemą.
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Tai mes grįšime į pirmykštę bendruomenę?
Ne, tuo metu jau mes galėsime naudotis nauja energija. Manau, kad tokia Tėvo plano dalis. Jis verčia mus
imtis priemonių, reaguoti savo pačių gerovei. Nors tos energijos dar ir nepavyks paskleisti po visą pasaulį,
bet visi sužinos apie jos egzistavimą. Tais metais viskas, kas vadinosi ekonomika, politika, visuomenė, bus
sunaikinta ir pakeista. Atsiras naujas supratimas. Žmonės galės pajusti naują suvokimo lygį ir tai įvyks dėka
Žemės artėjimo prie galaktikos centro.

Kas per suvokimas? Kaip jis pasireikš?
Mes tapsime vieningi. Suprasime, kad esame dalis visos visumos. Mes ir saulės sistema, ir už jos ribų,
galima tęsti iki visos Visatos. Kartu su pakilusiomis vibracijomis mums taps prieinama nauja informacija ir
mes galėsime pasijungti prie Dieviškosios Matricos. Pirmiausiai šie pokyčiai įvyks viduje, o vėliau ir fiziniame
lygmenyje.

Ką reiškia fiziniame lygmenyje?
Žmogus, susijungęs su Dievu, yra Gražus Žmogus. Pasižiūrėk į žmones aplink save, pažiūrėk į tuos, kurie
myli Dievą, pažiūrėk į jų akis, laikyseną, kokie jie harmoningi. Žinai, aš pažinojau tėvą Arsenijų Boką. Ar esi
mačiusi jo veidą, vidinį pasaulį, šviesą, kurią jisai skleidė?

Tu su juo esi kalbėjus?
Taip, šiek tiek. Man buvo baisu. Aš bijojau, kad jis pastebės mano sugebėjimus. Mes buvome ne vieni. Jis
paglostė man galvą, ir pasakė: „Mielas vaike, sunkią misiją tu sau išrinkai“. Dabar jau vėlu ir man labai gaila,
kad aš jo nesusiradau vėliau ir nepaklausiau, kokia tai misija. Jis buvo šventasis ir manau, kad dabar stebi
visus iš viršaus. Jis buvo šviesa ir nukreipė tūkstančius žmonių į išsigelbėjimą. Man įdomu, ar žinojo jis, kas
atsitiks, link ko mes einame?
Žinoma. Jis visa tai žinojo. Jis kalbėjo apie tai daug kartų. Galbūt ne tiesiogiai, bet apie laikus, kurie ateis.
Kadangi tai paprasti žmonės, jų niekas nesiklauso. O bažnyčia niekada nebuvo suinteresuota, kad tokius
žmones išgirstų. Tai realybė, kurioje mes gyvename. Aš prie to pripratusi. Ar tu nepastebėjai, kad
neegzistuoja niekas, kas neatitinka visuomenės ir politikos nustatytų postulatų. Mes privalome tikėti tuo, ką
mums sako, daryti tai, ką jie nori, kad mes darytume, reaguoti pagal nustatytas taisykles ir galvoti mums
uždėtų apribojimų ribose. Viskas. Tai – mūsų paskirtis Žemėje.
Taip buvo. Bet pasaulis tikrai pasikeis. Mes per daug ilgai gyvenome tamsoje. Greitai mes būsime patys sau
šeimininkai. Kai baigsis Žemės ir žmonijos transformacija, mes suprasim, kad mes jau kitokie. Mes lyg
atgimsim iš naujo.

Ar gali dar ką nors pasakyti apie 2012 metus?
Šiais metais žmonėms bus labai blogai. Vėlgi dėl galaktikos spaudimo. Mes aštriai pereidinėsim nuo vienos
kraštutinės būsenos į kitą, nuo beprotybės prie ekstazės, nuo per didelio tikėjimo prie baimės. Turiu
pasakyti, kad tas milžiniškas spaudimas turės įtakos ir Žemei. Ji lyg suspausta didžiuliais spaustuvais, nuo
ko viduje visa verda ir kunkuliuoja. Todėl paviršiuje tai pasireikš ugnikalnių išsiveržimu, žemės drebėjimais,
chaotiškomis audromis ir nepaaiškinamais kataklizmais. Visa tai vainikuos polių pasikeitimas.

Kada tai įvyks?
2012 metų gale – 2013 pradžioje.
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Kaip tai atrodys?
Tai bus visiška katastrofa. Žemė purtysis nuo uraganų, žemės drebėjimų. Kruša ir lietus nuplaus krantus ir
taip žūstančius nuo bangų smūgių. Nauja žemė pasirodys iš vandenyno, bet didžiausia sausuma iškils
Australijoje. Milžiniškos teritorijos panirs po vandeniu.

O Rumunijoje?
Pas mus taip pat bus problemų dėl vandens. Mes prarasime dalį teritorijos dėl permainų Žemės paviršiuje.
Taip pat Rusija praras dalį šiaurės. Matau dideles problemas Maskvoje. Italija, Anglija, šiaurės Europa
nukentės stipriausiai. Taip pat ir dalis Prancūzijos.

Kiek laiko tęsis tos audros ir žemės drebėjimai?
Tris mėnesius. Visą tą laiką mes kentėsime nuo gamtos kataklizmų.

Tai reiškia tris mėnesius, be pertraukos, tęsis žemės drebėjimai, uraganai ir ugnikalnių
išsiveržimai?
Taip, su trumpom pertraukom. Tik tai nevyks visur vienu metu. Vis kitose vietose. Žmonės ieškos kur
pasislėpti, bet taip ir neras. Net kalnuose. Tai, kas turi atsitikti, atsitiks, nepriklausomai nuo to, kur mes
bėgsime ar kur pasislėpsime. Turiu perspėti, kad jau nuo šių metų reikia vengti būti saulėje, o 2011 metais
tai tiesiog draudžiama. Saulė, kuri anksčiau buvo mūsų draugu, trumpam laikui pavirs mūsų priešu. Nors
tuo metu jau niekas ir neis degintis į pliažus, mes turėsime kitų problemų.

Kokių problemų?
Dėl žemės drebėjimų ir uraganų bus sunku rasti geriamo vandens. Taip pat trūks maisto. Žmonės naudosis
valstybiniais rezervais. Vaistus išdavinės labai ribodami kiekį. O sunkiausia bus, nes labai trūks ir elektros
energijos. Tik prašau tavęs, nežiūrėk į tai kaip į kažką negero. Mes juk dėl savo komforto alinom Žemę,
gręžiojom joje skyles, šiukšlinom ją ir kankinom, mes nustojom būti žmonėmis. Gal būt atėjo laikas sumokėti
už mūsų veiksmus. Po visų permainų mes tapsime kitokiais, tapsime žmonėmis.

Tai visa, kas blogiausia, mūsų laukia 2012-2013 metais?
Taip. Tada įvyks patys didžiausi pasikeitimai. Po jų pasaulio žemėlapis atrodys kitaip.

Kaip?
Kaip jau sakiau, šiaurės Europa atsidurs po vandeniu, dalis Rusijos - taip pat. Anglija ir Japonija išsaugos tik
pusę savo sausumos. Australija taps du kartus didesnė, nes iš vandenyno pakils nauja žemė. Italija praras
dalį žemės pietuose. Ispanija praras didžiąją dalį pakrančių, Prancūzija - taip pat. Monakas nustos
egzistavęs. Šiaurės Amerikos viduje atsiras jūra, o pakrantes užlies vanduo, Kanada praras dalį šiaurės ir
Pietų Amerika dalį žemių, bet šalia jos iš vandenyno iškils didelės salos. Mažiausiai nukentės Afrika, gal būt
todėl, kad tai buvo ir taip vargingiausias kontinentas. Ji taps pasaulio oaze, bet tai nereiškia, kad ji liks tokio
pat dydžio. Turėtų likti nepaliesta apie 70 procentų jos teritorijos. Šiaurės ašigalis pažaliuos, o pietiniame
matau, kaip iškyla nauji kalnai. Visų kontinentų pakrantės nugrims po vandeniu. Vanduo įeis į sausumą,
pakeisdamas jos kontūrus. Tiek aš matau geografinių pasikeitimų. Visa tai lydės kurtinantis triukšmas,
vandens šniokštimas ir riaumojimas, švilpiantis vėjas. Šios nelaimės ženkliai sumažins gyventojų skaičių. Po
viso šito žmonės taps kitokiais.
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Kokiais?
Geresniais, žmogiškesniais, pilnais tikėjimo.

Bet juk tai iš baimės!
Gal būt, bet išgyvens tie, kurių širdyse bus meilės. Tik žmonės, to verti, galės judėti toliau.

Gal ir gerai, per daug ilgai mes gyvenome apsupti netobulumo.
Aš jaučiu, kad tai – mūsų galimybė. Galbūt mes prarasime daug ir daugelį, galbūt mūsų gyvenimai
kardinaliai pasikeis, galbūt mes net žūsime, bet laikas, kuris ateina, vis tiek yra mūsų galimybių ir pasiekimų
laikas. Galų gale, ten viršuje, kažkas stojo į mūsų pusę ir nusprendė, kad daugiau taip tęstis negali. Aš tikiu
geresne žmonijos ateitimi. Mes geranoriškos būtybės, kurios gali būti geresnės, dosnesnės, širdingesnės.
Kodėl daugelis pikti, žiaurūs, pilni neapykantos ir godumo?
Kas mus tokiais padarė? Kas pakeitė mūsų sąmonę tiek, kad mes pasyviai priimame visus baisumus,
nusikaltimus ir kančias? Kodėl mes nekenčiam gyvūnų? Mačiau kaime žmones, sėdinčius prie nukrautų
stalų, o jų šalia pririštas šuo vos gyvas iš alkio žiūrėjo į juos liūdnomis akimis, bet jam niekas nenumetė net
gabaliuko maisto. Ar jiems pritrūktų maisto, jei jie pamaitintų vargšą gyvūną? Kas mums trukdo paglostyti
arklį? Kas atsitiks, jei mes iš širdies pasveikinsime savo bendradarbį su sėkme? Žiūriu į tai ir suprantu, kad
mes nenormalūs. Mes nutolom nuo Dievo ir mūsų jau niekas nedžiugina. Mes galbūt nusišypsom nusipirkę
naują automobilį ar namą, bet mes visai pamiršome, kaip vertinti gyvenimą aplamai. Koks tikslas egzistuoti
šiuolaikinei visuomenei? Ar mes judam į priekį?

Ir aš manau, kad permainos būtinos. Ilgiau taip tęstis negali. Tik aš įsivaizdavau tai kaip lėtas
permainas pasąmonės lygmeny. Maniau, kad žmonija prabus pati ir supras, kad eina neteisingu
keliu. Tai, ką pasakoji man tu, atrodo per daug radikaliai.
O nemanai, kad mums ir taip buvo per daug atleidžiama? Gal Dievui įkyrėjom mes ir mūsų išpuikimas?

Sakyk, o tu kada nors klausei, kas iš žmonių liks žemėje?
Sela sako, kad liks tie, kas buvo čia nuo pat pradžių ir dar tie, kas supras permainas, išmoks pakeisti savo
mąstymą ir svarbiausia - tie žmonės, kurių sielose neužgeso Dieviškoji ugnis.

Ką reiškia, tie kas buvo čia nuo pat pradžių?
Visi tie, kas buvo čia, kai vyko kūrimas. Visi kas perėjo Žemės evoliuciją nuo jos pradžios iki šio momento.
Jie visi tai pradėjo, jie tai ir užbaigs. Ir jie pradės viską nuo pradžių.

Prašau, papasakok plačiau.
Sela sako, kad pradžioje buvo sielos, kurios apgyvendino planetą. Jos ėjo teisingu keliu per daugelį savo
inkarnacijų, kiti atvirkščiai, pasirinko neteisingą kelią. Daugelis iš jų pažeidė planetos pusiausvyrą, ištisos
kartos. Dabar jiems teks sumokėti, kadangi jie daugiau neturės galimybės pakilti, išgyventi kitą būties lygį.
Tie, kas pasirinko teisingą kelią, eis toliau, išsivaduos.
Kaip supratau, Žemė dabar galėtų būti kitokia?
Žemė buvo eksperimentas. Viskas buvo palikta žmogaus valiai. Jau daug kartų pasitvirtino, kad žmonės
pasirenka neteisingą kelią ir tada įsikišdavo taip vadinama „Dievo Rūstybė“ ir nušluodavo viską nuo žemės
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paviršiaus, palikdama mums galimybę pradėti viską nuo pradžių. Tik niekada Dievas nesunaikino mūsų kaip
rūšies. Jis visada palikdavo mums galimybę permąstyti savo požiūrį ir pasikeisti. Dabar vyksta tas pats, tik
priedo dar Žemė įvykdys kvantinį šuolį, kas reiškia, kad mes pereisime į kitą vibracijų lygį. Tai bus, lyg mes
staiga pradėtume girdėti ultragarsą. Nežinau kodėl, tik žinau, kad šį kartą viršuje nutarė įvykdyti kvantinį
šuolį, išsaugant mūsų fizinius kūnus. Iki šiol mes pajusdavome aukštesnių planų egzistavimą tik meditacijos
metu, miegant, hipnozės būsenoje ir taip toliau. Nuo 2013 metų tai taps realybe, mes gyvensime ten būdami
savo kūne.

Skamba jaudinančiai. Būtų gerai, jei viskas taip ir būtų.
Taip ir bus. Tik su mūsų pakilimu mes gausime dar ir kitokių dovanų. Iš tiesų, mes iš naujo atskleisime savo
sugebėjimus. Mes buvome sukurti pagal Dievo išvaizdą ir panašumą, ir tai suteikia mums galimybę būti kaip
Jis. Mes galime kurti!

Ir naikinti!
Taip, tiesa. Tik Dievas nenaikina, jis transformuoja. Mirtis reiškia atgimimą. Tvanas iš tiesų buvo nauja
pradžia. Atlantida paskendo tam, kad duoti jos gyventojams galimybę pradėti viską nuo pradžių. Civilizacijos
pradingdavo tam, kad užleistų vietą kitoms kartoms. Viskas, kas, atrodo kad išnyko, tik perėjo į tobulesnę
formą. Tik žmogus žudo ir naikina, neturėdamas sugebėjimo atkurti, atgaivinti. Todėl aš tikrai tikiu, kad
viskas, kas mums dabar duota, yra tam, kad mes galėtume atgimti, patobulėti.

Gal grįžkime prie 2013 metų.
Tai bus patys svarbiausi metai Žemės istorijoje. Bet apie tai mes pasikalbėsime kitą kartą. Aš tik noriu
pridėti, kad, nepaisant sunaikinimo, stichinių nelaimių ir mirties per visą Žemės paviršių, laikotarpis, per kurį
magnetinis laukas keis savo poliškumą, bus didingas dangaus šou. Šiaurės pašvaistė bus matoma per visą
pasaulį. Man į galvą ateina tokie gražūs vaizdai, kad aš net nerandu žodžių jiems apsakyti. Tai lyg dangus
mums atvertų duris, kad galėtume pamatyti rojų... gaila tik, kad tuo metu Žemėje bus pragaras!

Sakei, kad šiandien pakalbėsime apie 2013 metus.
Jau sakiau, kad tie metai bus patys svarbiausi metai mūsų planetos istorijoje. Tai bus sukrėtimų metai. Gale
2012 - pradžioje 2013 metų Žemės paviršius pasikeis drastiškai ir negrįžtamai. Pasaulio žemėlapis pasikeis,
išnyks dalis sausumos ir atsiras naujos. Vanduo užtvindys kontinentų vidų, pakeisdamas jų formą.

Taip sakydama, ką matai?
Pavyzdžiui, jei susikoncentruoju į 2012 metus, matau vandenį, daug vandens, užtvindančio miestus. Matau,
kaip milžiniškos bangos pasiglemžia Niujorką. Matau, kaip griūva pastatai, didžiuliai pakrančių ruožai tiesiog
mano akyse atskyla nuo sausumos ir pradingsta giliai po vandeniu. Bandau pamatyti žmones, bet gaunu
atsakymą, kad visi dar prieš kelis mėnesius evakuoti dėl tornadų ir uraganų. Jei susikoncentruoju į Londoną
2012 metų gruodį, matau pastatus, apsemtus vandens. Tas pats Prancūzijoje ir Ispanijoje. Ir dar jaučiu, kad
visur šalta, labai šalta.

O Rumunijoje?
Matau tamsų, juodą dangų, lyg per didžiausią audrą. Ore jaučiamas sunkus dūmų ir dulkių kvapas. Aš einu
per Bukareštą. Žemė dreba lyg per žemės drebėjimą. Mergaitė šviesiais garbanotais plaukais verkia
įsikabinusi į medį. Aš ją paimu į rankas ir bėgu. Vaizdas dingsta. Paskui matau save žmonių būryje. Mes už
miesto ribos. Panašu, kad šalia lėktuvų pakilimo takas. Labai daug žmonių, ir ateina dar. Statome palapines,
tarp mūsų vaikšto žmogus, kuris sako, kad jis gydytojas. Aš vis dar laikau rankose mergaitę. Galvoju apie
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savo vaikus ir gaunu atsakymą, kad su jais viskas gerai, jie mūsų namuose Sinajuje. Vyras? Jo nebėra.
Rumunija? Kiek liko iš Rumunijos? 50 procentų. Tokie vaizdai. Lyg kine.

Kai klausi, tau visada atsako?
Taip, bet jei man negalima žinoti, tai vaizdas pasirodo tik akimirksniui ir toliau man pasako, kad aš neturiu
priėjimo prie tos informacijos.

Aš galvoju, kas būtų, jei tu liktum Sinajuje 2012-2013 metais, žinodama apie tai, kas atsitiks?
Tau vizijose sako, kad tavo vaikams viskas gerai, nes jie liko ten.
Tai reikštų, kad aš negalėčiau išgelbėti mergaitės, kuri atsirado mano pasąmonėje. Manau, kad mano
tikslas jai padėti. Ką ji darytų be manęs? Aš niekada nebandžiau pakeisti savo ateities. Aš dažnai gaunu
perspėjimus apie ateitį ir visada kiek įmanoma stengiuos išvengti padaryti kažką negero, bet niekada
nebandau išsisukti nuo pačio įvykio.

Kodėl?
Nežinau. Kažkas manyje sako, kad tai, kas turi atsitikti, vis tiek atsitiks. Būtų neteisinga bandyti apgauti
likimą.

Sakei, kad iš Rumunijos liks tik 50 procentų. Turėjai omeny žmones?
Ne, kalbėjau apie materialinius nuostolius.

O kokius matai žmones tuo metu, čia?
Jie lyg priartėję prie Dievo. Matau žmonių grupes, kurios meldžiasi. Kiti padeda vieni kitiems. Matau
besidalijančius drabužiais ir maistu ir miegančius kartu.

O grobimai, nusikaltimai, vagystės?
Nieko tokio nematau. Man sako, kad žmonės kitokie. Jie susivieniję. Sela sako, kad bandymų grobstyti bus,
bet kiti tai greitai numalšins. Žmonės pradės suprasti, kad tai negerai.

Tai reiškia pradings visi, kas linkę daryti bloga?
Taip aš matau. Išeis būtent tie žmonės, kurie turi polinkį į tai. Likusieji arba šiaip geri, arba turi galimybę
pasikeisti. Taip bus visur. Žemė pasikeis, ji pereis į naują vibracijų lygį. Jeigu kažkas to neatitinka, kaip jis
gali likti?
Kai kurie gali tai praeiti sukandę dantis, prisiversdami.

Ir kiek jie taip ištemps? Dieną, dvi, paskui jie vis tiek neatlaikys ir patys panorės išeiti. Su
blogais taip ir bus.
Panika ir chaosas truks neilgai. Žmonės čia žinojo apie permainas ir joms pasiruošė. Tie, kas pasiruošė,
galės padėti tiems, kas netikėjo. Tik labai nedaug namų išliks nepaliestų. Daugiausia matau visus,
gyvenančius palapinėse ir statomų laikinų prieglaudų iš medienos. Taip pat labai daug žmonių slepiasi
uolose ir didžiuliuose paviljonuose.
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O kada viskas susitvarkys?
Niekada daugiau nebus taip, kaip dabar. 2013 metais žmonės atsibus be tvarkos, be visuomenės, be
komunikacijų, be medicinos pagalbos ir taip toliau. Viską reikės kurti iš naujo. Ir taip visame pasaulyje.
Žmonės rinksis kartu ir ieškos vieni kitų.
2013 metų gegužę visos permainos Žemės paviršiuje baigsis, poliai nusistovės, vanduo pradės slūgti.
Atsiras naujos žmonių gyvenvietės. Pradžioje ant kalvų ir kalnuose. Vėliau išplis plačiau. Dauguma didelių
miestų bus pradingę arba netinkami gyvenimui. Kad juos sutvarkyti, reikės milžiniškų pastangų, bet niekas
neskubės to daryti.

Ką darys žmonės pasauliniu lygiu?
Pradžioje bandys kažkaip susiorganizuoti. Pagal senus įpročius bandys įvesti tvarką, išsirinkti valdžią,
suformuoti visuomenę, įstatymus, socialinę tvarką. Tik jie labai greitai supras, kad jie pasikeitė ir jiems tai
visiškai nereikalinga. Nors ir ne iš karto, bet jų vidus pasikeis. Tie kas liks, pastebės, kad jiems daugiau
nereikalingi vaistai ir beveik nereikia maisto. Kad jie tapo ramesni, kantresni ir taikesni. Matau trisdešimtmetį
vyrą, kuris nustebęs apžiūrinėja savo akinius ir negali suprasti, kaip be jų gali matyti. Tais metais permainos
tik prasidės. Mums prireiks dar apie 50 metų, kad visi įgautų naujus sugebėjimus. Vieni pokyčius praeis
greičiau, kiti lėčiau, priklausomai nuo jų nusiteikimo.
Sela sako, kad tai greičiau ne nusiteikimas, bet sugebėjimas priimti tai, kas nauja, neįprasta, persiformuoti.
Gana daug žmonių gailėsis praeities, taip kad jų transformacija vyks lėčiau.

O jei kažkam nepavyks pasikeisti?
Jiems teks išeiti.

Ar mes nugalėsim mirtį?
Ne. Gyvenimo trukmė pailgės, bet ne iš karto. Maždaug po 2021 metų, žmonija galės gyventi maždaug iki
150 metų.

Tai reiškia septyniasdešimtmečiai bus pačiame jėgų žydėjime.
Tonusas, jėgos, mintys, protas, taip. Bet mums ir toliau reikės palikti planetą tada, kada mums lemta.

Ar įmanoma, kad žmogus gyventų amžinai?
Sela sako, kad ne. Bet gyvenimo trukmė vis labiau ilgės.

Galų gale bent kažkas gero.
Visos permainos, kataklizmai, mirtys – viskas, kas ateis, tik į gera. Viską matau tik iš teigiamos pusės.
Pradžioje tai atrodys kaip žiauri bausmė, bet vėliau pamatysim, kad laimėjom šviesią ateitį.

Taip, bet mums reikės grįžti į pirmykštę bendruomenę ir vėl išradinėti ratą.
Nemanau, kad bus taip. Visi moksliniai išradimai egzistuos ir ateityje. Ir geri, ir blogi. Tik mes pradėsime
skirti gerą nuo blogo. Juk supranti, kad išgyvens ir daug mokslininkų, išradėjų, gydytojų, mokytojų,
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statybininkų, mechanikų, įvairių profesijų žmonių. Visi sudalyvaus naujo pasaulio kūrime. Tik tai jau bus
kitoks pasaulis, pilnas gėrio, lygybės, tiesos.

Tik žinai, ko aš nesuprantu? Jei mes gyvensime sąmoningai, tai kam tada aplamai reikalinga
mirtis?
Kaip aš matau, vieta, į kurią eina sielos, nėra ta pati, kur gyvensime mes. Žinoma, su praplėsta sąmone mes
galėsime ten pažvelgti, bet mes ten negyvensime. Sielų pasaulis tai kažkas šventa, kažkas kita.

Reiškia, po 2013 metų mes jau gyvensime kitame pasaulyje?
2013 tik prasidės to pasaulio kūrimas, tai tęsis labai ilgai. Metų gale žmonės atsitokės ir suvoks, kad reikia
pradėti viską nuo pradžių.

O mus kas nors ves?
Pradžioje bus lyderių kiekvienoje žmonių grupėje. Po 2014 metų tai jau bus pasauliniu mastu. Nusistovės
nauja tvarka. Atsiras vyriausybė, sudaryta iš dvasinių lyderių, su aiškia ezoterine pakraipa. Su laiku jų
skaičius nusistovės ties 400 plius vienas valdytojas – prižiūrėtojas.

Kodėl 400?
Sela sako, kad tai skaičius gyvenviečių, kurios ateity egzistuos.

Tai reiškia šalių?
Taip, bet jos vadinsis kitaip. Tai bus kažkas panašaus į bendruomenines gyvenvietes.

Tai reiškia, kad mus ir toliau valdys keli žmonės, tai juk tai tas pats, kas buvo.
Ne, tai bus labai tobulos sielos. Daugumos jų kol kas dar net nėra Žemėje. Jos ateis vėliau.

Jos gims?
Ne, jos perims jau suaugusius kūnus.

Apie tai pasakojo ir Deividas.
Ir aš tai matau. Žemėje, kad mus vestų, įsikūnys visa galybė galaktikos būtybių.

O kada jos ateis?
Matau, kad pradedant 2011 metais, bet daugiausiai 2013.

O kaip jas išrinks?
Demokratiniu keliu.
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Taip pat, kaip ir dabar?
Jiems teks įrodyti savo sugebėjimus. Kaip dabar daugiau nebus. Žmonių daugiau nepavyks apgauti.
Pradės dirbti ir tobulėti intuicija, mes instinktyviai suvoksime realybę.

Aš tik nesuprantu, kaip mes 2013 metais gyvensime? Ką žmonės valgys?
Tai nusistovės savaime. Pradžioje bus naudojami maisto resursai tų, kurie žinojo ir pasiruošė, taip pat
valstybiniai resursai. Vėliau ten, kur leis gamtinės sąlygos, bus pradėta dirbti žemę. Gyvenviečių nebus ten,
kur gamtinės sąlygos bus nepalankios.

O kaip mes apdirbsim žemę? Su arklu ir arkliais?
Pradžioje taip. Kaip pavyks. O pradedant 2014 metais žmonėms bus suteikta nauja nemokama energijos
forma, apie kurią aš tau jau sakiau. Jos pagalba mes gausime maistą, šilumą, šviesą, kurą.

Kas tai per energija?
Švari, neišsenkanti energija. Matau kažkokius įrengimus, bet nežinau kas tai.

O kas ją atras?
Kažkas Europoje. Kiek žinau, jis jau dirba ta linkme.

O kaip 2014 metais atrodys namai?
Pradedant 2013 metais žmonės pradės statyti namus kitaip. Namai bus vieno arba dviejų aukštų, bet bus
atsisakyta kvadratinių formų. Visus namus statys apvalius ir naudos tik natūralias medžiagas, kurios nebus
kenksmingos aplinkai.

O Bukareštas, jį perstatys?
Taip, bet jis jau nebus panašus į dabartinį miestą. Vienintelis pastatas, kurį atstatys pilnai, bus Liaudies
Namai. Aplamai jis nestipriai nukentės. O vadinsis jis Dieviškaisiais Liaudies Namais ir bus viso pasaulio
dvasiniu centru.

Kodėl? Kuo mes tai nusipelnėm?
Čia atvyko pirmieji planetos gyventojai, nuo čia turi prasidėti Nauja Era. Apie tai egzistuoja įrašai.
Ar žinai, kad Sundar Singh pranašavo tą patį?

Nieko apie jį negirdėjau. Nežinau, kas jis toks.
Tai šventasis iš Indijos. Jis gimė 1889 metais Rampūre, Pandžabo regione, o mirė 1933 metais. Jis
išgarsėjo po to, kai apkeliavo visas krikščioniškas šalis. Būdamas mūsų šalyje, jis paskelbė keletą
pranašysčių. Tos pranašystės, skleidžiamos komunistiniais laikais, sukėlė labai daug triukšmo. Kai kurios
organizacijos dar ir dabar bando skelbti, kad tos pranašystės niekada neegzistavo, o pats pranašas tik
išsigalvojimas.
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Kodėl?
Galbūt todėl, kad jie bijo dvasinio atgimimo, mūsų priartėjimo prie Dievo, to, kad mes prabusime, suprasim,
kas iš tikrųjų vyksta.

O apie ką kalbama tose pranašystėse?
Galim pabandyti pažiūrėti internete.

Sundaro Singho Pranašystės.
Jūsų neturėtų stebinti mano kreipimasis į jus, kadangi aš tai darau tam, kad jūs neleistumėte savęs apgaudinėti per
tą gerai sustyguotą velnišką žaidimą. Rumunijai skirta Dieviška dvasinio atgimimo misija. Jos esybėje atsiskleis tiesa,
pavyzdys, kuriuo paseks visa žmonija. Aš privalau visoms tautoms atskleisti šiuos pranašavimus, kadangi įvairūs
ženklai rodo artėjančias milžiniškas permainas, kurios įvyks netolimoj ateity. Tam mane įkvėpė Šventoji Jėzaus
gimdytoja. Kaip aš jaučiu, Rumuniją saugo būtent Dievo motina ir taip pat pakylėtosios dangaus jėgos, o kartu ir
daugelis dangaus šventųjų.
Labai greitai beveik visi žmonijos atstovai atvers akis ir padės realizuoti Dievo nustatytą tvarką, atsiduos Dievo
valiai to trokšdami labiau, nei bet kada. Tada pasibaigs žmogaus apraiškos, kurios iškreipia dieviškąją valią. Blogio
plitimas bus sustabdytas, kai Dievo apraiškos pasieks mus ir apklos Žemę, išvesdamos Dievo vardu į šviesą žmoniją,
padėdamos jai prisiliesti prie išminties ir patobulinti save.
Dabar skelbiu šias pranašystes. Jei aš būčiau rumunas, manau būčiau apkaltintas savo šalies išaukštinimu. Bet aš –
indas, nušvitęs Jėzaus Kristaus valia, įsitvirtinęs krikščionių tikėjime. Todėl aš galiu atvirai sakyti, kad tiktai vykdau
Dievo valią. Ateinančiais metais ir mėnesiais, jūsų šalis degs, klimatas pasikeis, žemės drebėjimai sugriaus daugelį iš
jūsų pastatų, stiprios audros ir vėjai sunaikins jūsų žmonių, kurie rėmėsi jūsų taip vadinamu mokslu, pasipūtimą.
Žmonių protas, tarnavimo rojui vardu, sugebės atskleisti pačius didžiausius nusikaltimus, vykstančius Žemėje, o Žemė
prisipildys pačių baisiausių ligų, kurios naikins blogus ir iškrypusius žmones. Tais permainų laikais daugelyje pasaulio
vietų ketvirtadalis žmonijos pradings akimirksniu, o vėliau antru bandymu, dar ketvirtadalis siaubą išgyvenusių žmonių
žus, o likusieji tiek kūnu, tiek siela veršis į Dievą, visi – nuo mažiausio vaiko iki žiauriausio tirono, kada nors
egzistavusio pasaulyje. Tik neieškokite šių įvykių savo kalendoriuose, kadangi tos permainos užklups jus netikėtai,
jeigu jūs ir toliau būsite nepalenkiami ir užsispyrusiai tolsite nuo tikėjimo Dievu.
Daugelis žmonių, gyvenančių Azijos šalyse, plūs į krikščionišką tikėjimą, daugelis laukinių tautų perims
krikščionybę, o Biblija suvienys visas tautas, nepriklausomai nuo kalbos, nuo Šiaurės iki Pietų Ašigalių. Jūs suprasite,
kad šios permainos artėja, kai Anglija praras savo valdžią, o Prancūzija bus asimiliuota ją supančių tautų. Valstybinės
valdžios dings, o vietoje jų bus nauja jėga, vadinama Žemės Valstybių Federacija su vienu vadovu ir bendra valiuta,
vienu valdžios organu ir armija, kuri bus mobilizuojama oru ir saugos tvarką visose Žemės vietose.
Tuo metu Rusija taps labiausiai atsidavusi krikščioniškumui šalis. Daugelis salų pradings nuo Žemės paviršiaus, o
žemės drebėjimai užgrius žmones visu savo baisumu. Bažnyčios susivienys ir paruoš visą pasaulį dvasinėm
permainom, kurios ateis į Žemę. Tada pasirodys ir antikristus, kuris, kaip aš suprantu, bus visi, kurie sukils prieš tikrą
dvasingumą ir kurie palaikys tamsiąsias jėgas ir melą, apgaulėmis įvesdami žmones į letarginę vergiją. Daug bus
įvairių kovų be ginklo, kad sunaikinti tikėjimą į Dievą. Visa tai ir dar daug kas, kuo dabar gal ir nepatikėsite, atsitiks
Dievo valia. Nuo ugnies ir kraujo praliejimo bausmės, kuri praeis per visą pasaulį, bus apsaugota tik Rumunija ir
Palestina. Nepalies tai ir Vatikano, bet jo valdžia ir įtaka pradings visiems laikams. Rumunija pereis daugelį
pasikeitimų, kuriems pasibaigus taps šviesos nešėja bei dvasingumo pavyzdžiu pasauliui, o Bukareštas taps vienas iš
svarbiausių šio fakelo nešimo centrų. Ši dvasinio gėrio sostinė bus beveik visiškai perstatyta. Naujos statybos rato
forma išsidėstys 7 kilometrų spinduliu. Visos tautos laikys šį miestą „Naująja Jeruzale“. Net jei mano žodžiai jus
nustebins, pasakysiu, kad viskas, kas vyks ateityje, atspindės visagalio Dievo, o ne žmonių valią. Visos žemės tautos
dalyvaus bendrame darbe, turės lygias teises į šį naują dvasinį centrą, kuris bus teisingai laikomas biblinės Naujosios
Jeruzalės apraiška. Visos šalys ir visos tautos turės vienodas teises, kas yra būtina sąlyga malonės prielaidai Viešpaties
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akivaizdoje. Ateityje Rumunija pereis daugybę vidinių nesutarimų ir išorinių permainų, parodys garbingumo pavyzdį
tarptautinėje aplinkoje ir apvaizdos malone beveik nenukentės nuo tarptautinio karo, pasiskelbdama kraštutinai
dvasinga ir neutralia šalimi. Ji taps nepriekaištingu Dievo meilės ir išminties branduoliu. Galiausiai visi priešai
nusilenks prieš šios šalies sprendimus ir pilni susitaikymo pripažins jos dvasinę misiją, kuri bus įrodyta su Dievo
galybės pagalba. Tada visi pamatys dangaus ženklą, nes besiplečiančio karo metu ją supanti ugnis ir sugriovimai jos
nepalies. Ji stovės kaip žalioji rojaus oazė, nykioje dykumoje, sukurtoje žmogaus ir naudotoje blogiui jų velniškų protu
sukurtoje paskutinėje kovoje, apie kurią žmonės net negalėjo pagalvoti. Žiaurių ir griaunančių karų bei neišvengiamų
planetos permainų pasėkoje neliks nei pralaimėjusių, nei nugalėtojų. Liks tik tai trys žmonių rūšys: mirę, sužeisti ar
suluošinti ir išgyvenę.
Tada, sužeistųjų ir suluošintų skaičius bus toks didžiulis, kad nebus net kalbos apie pralaimėjimą arba pergalę, nes
pasekmės bus tokios sunkios, kad išlikusių žmonių gyvybei iškils grėsmė. Nusikalstamumas, raupsai, cholera ir kitos
baisios ligos, šiuo metu dar net nežinomos, užgrius Žemę ir labiausiai blogus žmones. Laukiniai žvėrys puls miestus,
kaimus ir gyventojus. Daug permainų pereis per Žemę. Nelaimės bus tokios viską aprėpiančios ir užgrius taip staiga,
kad žmonės niekaip nespės joms pasiruošti. Po šių katastrofų, kančių ir išbandymų likę ir išgyvenę pradės visa siela
ieškoti kelio į Dievo malonę, į tai, ką jie ignoravo tiek daug laiko. Tada visi patikės, kad neegzistuoja tiesos religija,
suvoks, kad tik Tiesos žinojimas išlaisvina ir prisijungs prie Absoliutaus Dieviškumo, tapdami Vienu. Tik tada žmonės
supras, kad jie yra iš Dievo. Kad Viešpats yra gyvas, amžinas, visagalis ir visažinis ir yra kiekviename žmoguje. Visa
tai, ką sakau, išsipildys ir daugelis iš jūsų pamatys tai, kai ateis kančių ir išbandymų laikas. Viską, ką aš prognozuoju,
vėliau patvirtinsite patys, nors ir kaip dabar priešintumėtės išlikdami savo netikėjime.
Tada ateis laikas, kai pasirodys tie šviesūs, talentingi, apdovanoti ypatinga dieviškąja malone žmonės, apie
kuriuos kalbėta apie 2000 metų. Tuo metu Rumunija pavirs rojaus sodu ir liks tokia per amžius, spinduliuodama
Dieviškąją palaimą, meilę, išmintį ir laimę. Kaip induistas, jaučiu, kad Viešpats norėjo išrinkti iš visų tautų labiausiai
nuolankią, labiausiai varganą, tą, kurią labiausiai išnaudojo, plėšė ir terorizavo. Ši tauta įkūnija savyje geriausias
žmonijos savybes, tokias kaip meilė, užuojauta, nuolankumas, todėl ji taps pavyzdžiu visoms tautoms susijungiant su
Dieviškuoju mąstymu ir tikėjimu.
Tikrą dvasinio krikščioniškumo tikėjimą Azijoje paskleisti skirta Rusijos tautai, nors ši tauta ir neturės labai
didelės įtakos ateinantiems laikams. O Dievo rykštės vaidmenį atliks kinai. Ši geltonoji rasė, kartu su japonais, nubaus
kitas tautas ten, kur bausmė bus būtina.
Po žiauraus karinio konflikto pabaigos, visų armijų ir ginklų bus atsisakyta, nes prasidės naujas karas - dvasinis.
Tai bus karas be fizinių ginklų, dvasinio tobulumo mūšis, už tikrą tikėjimą Dievu.
Ir nors iš pirmo žvilgsnio neginkluota, tačiau ši kova bus šimtą kartų pavojingesnė ir sudėtingesnė, nei paprastas
karas.
Tais naujais laikais tie, kas paseks dvasinio tobulėjimo keliu, bus tūkstančius kartų laimingesni, gyvendami
tikėjime Dievu.
Bukarešte, kurį simboliškai pavadins „Naująja Jeruzale“, kuri taps visos žmonijos meno kūriniu, pastatys pačią
didžiausią šventyklą, kurią pavadins „Aukščiausiuoju Dieviškumo Centru“. Jame įsikurs visų tautų dvasiniai atstovai,
kurie sudarys Išmintingiausių Mentorių Broliją. Bus sukurti ir mažesni centrai, viso 101, iš kurių nepaprasti
išmintingieji perdavinės Žemės gyventojams teorines ir praktines žinias nuo Viešpaties Dievo. Išmintingi šios
šventyklos tarnautojai bus tobuli dvasiškai ir puikiai atrodantys fiziškai. Jie bus angeliškai harmoningi ir proporcingi.
Viso nušvitusių mokytojų su angeliškais kūnais bus 400. Kiti, kurie vadovaus centram, taip pat išsiskiriantys
dvasingumu ir angeliška išvaizda, sudarys 101.
Toje vienintelėje Žemės vietoje bus galima sutikti pačius šviesiausius ir išmintingiausius, kurie įsikūnys tam tikru
metu ir perdavinės žinias jų trokštantiems, atskleisdami Dieviškąsias paslaptis. Visi, kurie ateis į šią vietą, supras, kad
jie Dievo vaikai. Laimingi bus visi tie, kas eis per Rumunijos žemę kvėpuodami jos oru. Visą šalį užplūs piligrimai,
trokštantys pažinti Dieviškumą. Šis Aukščiausias Dieviškumo Centras laisvai sutalpins du milijonus žmonių. Darbai
tęsis 10 metų, nors Dieviškąjį centrą baigs per penkis, dar 5 metus bus tvarkomas miestas ir jo apylinkės.
Aplink miestą derlingoje žemėje nusidrieks nuostabūs sodai, kuriuose, be daržovių, bus prisodinti ir aukščiausios
kokybės vaismedžiai, kad nieko netrūktų tos vietos gyventojams. Tais metais derlius bus nepaprastai gausus.
Daugybė kelių palengvins judėjimą, o įvairūs mechanizmai padės gyvenantiems ir atvykstantiems. Daugybė oro
mašinų tarnaus tam miestui ir visas naujausias technologijas sutiksite būtent čia.
Per Rumuniją nuties kanalą, kuris sujungs Dneprą su naujai atstatytu Bukareštu, per kurį galės plaukti net patys
didžiausi laivai. Visa tai įvyks pagal Dieviškąjį planą. Žemdirbystė, sodininkystė, bitininkystė ir vyno gamyba bus
vieni garbingiausių užsiėmimų, nes gyvūnų žudymas pasibaigs ir žmonės maitinsis tik vaisiais ir daržovėmis, pienu,
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sūriu ir kiaušiniais užgerdami švariu vynu. Bitininkystė bus garbingiausia profesija, nes ateity žmonės deramai įvertins
medų, o Dievui aukos tik aukščiausios kokybės vašką ir alyvuogių aliejų.
Žmonėms praeis poreikis tabakui, kavai ir kitiems kenksmingiems produktams. Rūkoriai, girtuokliai, paleistuviai,
nusikaltėliai ir tinginiai patys, gera valia atsisakys nuo šių velniškų užsiėmimų ir šie įpročiai su laiku išnyks visiškai.
Kiekvienas šios šalies gyventojas, Dievo išrinktas pavyzdžiu, užsidirbs duonai sąžiningai dirbdamas pagal savo
sugebėjimus, pagal paskirtį, duotą jam dar gimstant.
Išnaudojimo, teroro, apgavysčių ir priespaudos laikai šioje šalyje pasibaigs. Daugelis šios šalies gyventojų bus
apdovanoti išmintim ir sugebėjimu daryti stebuklus. Viskuo bus apdovanota išrinktoji šalis, kurios misija - dvasinis
pasaulio atgimimas. Dėka infrastruktūros žemėje, ore ir vandeny, Rumunija taps viena iš labiausiai klestinčių ir
turtingiausių pasaulio šalių gyvendama taikingai su savo kaimynėmis. Su laiku visos aplinkui esančios šalys susijungs,
sukurdamos vieną Valstybinę Federaciją.
Viskas, apie ką aš dabar pasakojau, būtinai įvyks, nes tai - tiesa. Ir patys jūs įsitikinsite, kai pranašauta išsipildys.
Ateity pilna meilės rusų tauta ateis į pagalbą Rumunijos tautai, vykdant jos misiją planetoje. Tik iki to laiko per Žemę
praeis badas, nepriteklius, duonos trūkumas, stiprūs žemės drebėjimai, kurie pareikalaus daugybės aukų ir visoje
planetoje žmonės žus po griuvėsiais, ir tai labai ilgai primins apie tautas, kurios pradingo nuo Žemės paviršiaus. Karas,
panika ir visokio tipo nesusipratimai sunaikins stiprias šalis, tokias kaip Rusija, mažų šalių, kurios ją sudaro,
džiaugsmui. Ateistai pradės domėtis Šventaisiais raštais, bandydami suvokti dvasingumo mokslą ir atrasti tai, kas
paslėpta žmoguje. Daugelyje planetos regionų trūks maisto, ir kad šios permainos praeitų greičiau ir lengviau, aš
kviečiu jus, Žemės gyventojus, Dievo įkvėpimu, susivienykite!
Susitaikykite, atleiskite vieni kitiems ir panaudokite visas likusias jėgas, kad prisiliestumėt prie laisvės ir amžinos
laimės. Padarykite visa tai čia ir dabar, šiame gyvenime, neatidėliodami dvasinio tobulėjimo kitiems įsikūnijimams.
Atkakliai darydamas viską, kas įmanoma, kiekvienas gali išsigelbėti.
Tam, kad pastatyti naują pasaulį, sukurkite patys save iš meilės, šviesos ir Šventosios Dvasios, darydami teisingus
darbus. Tokiu būdu dvasia jūsų pasirodys jūsų širdyse ir išvarys melą, egoizmą ir aistrą naikinti. Nes tai išaugo iki
begalybės ir veda žmogų į susinaikinimą.
Žmonės, paprasti savo širdyse, pilni meilės Dievui, pereis dvasinio vystymosi kelią daug greičiau, jeigu kreips
mažiau dėmesio į materialinę gerovę. Neturtingi troškimais bus apdovanoti malonėmis. Begalo laimingi bus tie, kas
gyvena Viešpaties Dvasia. Paprasti ir geri turi neginčijamą dvasinį pranašumą. Daug paslapčių turi žmogaus siela ir
nesužinos jų tas, kas neužsiima savęs pažinimu. Žmogus negali atrasti ir suprasti Kūrėjo, jeigu neatskleis savyje
glūdinčių savo esybės paslapčių. Tam, kad pasiekti tobulumą, kiekvienas turi sekti savęs pažinimo keliu. Visa sukaupta
materialinė gerovė pradingsta kartu su žmogaus mirtimi, tuo tarpu kai sukaupta dvasinė patirtis, pamokos ir
pergyvenimai lieka žmogaus sieloje amžiams. Nepalaužiamas tikėjimas Aukščiausiuoju yra dvasios nemirtingumo
paslaptis. Per tvirtą tikėjimą žmogus gali prisiliesti prie Dieviškosios laimės.
Jėzus sako: “Jei jūsų tikėjimas būtų bent kaip aguonos grūdas, jūs galėtumėt judinti kalnus”. Šiuose žodžiuose
slepiasi tikėjimo jėgos paslaptis.
Tiesa ir tai, kad ateityje nedaugelis bus tikintys. Bet tie, kas netikės, jau nuo pradžių bus mirę, nes gyvens tiktai
kūnu, praradę ryšį su Aukščiausiuoju. Tvirtas tikėjime, net jei gyvena kūniškai, žino, kad jam įmanomi visi stebuklai.
Atsijungdamas nuo materialumo ir tapdamas visagaliu per dvasingą gyvenimą, atras ir Viešpatį Dievą. Dėka
atsidavusio tikėjimo, visagalės dangaus jėgos ateina į pagalbą ir todėl jo vidinis gyvenimas darosi vis labiau ir labiau
laimingas.
Per išrinktą Rumunijos tautą Viešpats kalbės su visais pasaulio gyventojais ir per ją padės visiems, gyvenantiems
Žemėje, pakilti link Dieviškosios tobulybės. Kiekviena žmogaus siela labai svarbi Dangaus Tėvui, kadangi joje,
dvasios formoje, švyti Dieviškoji kibirkštis.
Jeigu žmogus tvirtai tikės, kad visos jo jėgos ir stiprybė ateina iš Dievo, tada atsivers jam pilnai jo Dieviškoji
Esybė.
Viskas, ką sakau jums – tiesa ir ateityje ši Dievo išrinkta šalis taps planetos dvasinio atgimimo fakelu. Begalė
stebuklų įvyks šioje šalyje, kad išrinktieji suprastų savo likimą, o netikintys kaip galima greičiau įtikėtų.
Rumunijos liaudis bus laidininkas Dieviškajai išminčiai. Ji bus svetinga tauta, pilna meilės, kuri pasireikš be jokio
veidmainiškumo. Ir bus derlingos visos jos žemės, kad visi piligrimai, kurie ateis, būtų aprūpinti viskuo, ko jiems
reikės.
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Raudonojo Kryžiaus centras įsikurs Bukarešte, kadangi šios tautos atradimai medicinos ir sveikatos srityje bus
tiesiog neįtikėtini ir išves šią šalį į pirmą vietą pasaulyje. Taip pat bus įkurti visiškai nauji filantropijos institutai, kokių
dar nematė pasaulis. Jų tikslas bus pažadinti paslėptas žmogaus jėgas ir vykdyti Dieviškąją paskirtį.
Tik žydų tauta atkakliai priešinsis augančiai Rumunijos liaudies, žinančios Dieviškąsias paslaptis, įtakai. Bet galų
gale, kovos eigoje, jie supras, kad tiesa, skelbiama Rumunijos liaudies, sutampa su Dievo, ir nekovos daugiau prieš
Dieviškumą.
Biblija kalba savo sekėjams: „Štai, aš padarysiu, kad iš velnio garbintojų, kurie sako apie save, kad jie Žydai, bet
nėra iš tiesų tokie, o meluoja - štai, aš padarysiu taip, kad jie ateis ir nusilenks prie tavo kojų ir sužinos, kad aš pamilau
tave.”
Tie, kas neša savyje Šventą Dvasią ir Šventieji iš įvairių pasaulio vietų, patvirtins Tiesą, skleidžiamą Rumunijos
liaudies, ir palaikys ją visomis savo jėgomis.
Bet prieš pasiekiant tai, šalyje bus daug sukrėtimų, kurie taps išbandymu visiems gyventojams. Ši išrinkta tauta
pereis tris didžiules nelaimes, o šiuos išbandymus vainikuos planetos masto katastrofa, kurią iššauks žemės drebėjimai,
grasindami visai žmonijai. Tada tie, kurie turtingi, praras viską, ką turi.
Indijos liaudis bus laiminga, galėdama padėti Rumunijos liaudžiai jos pasaulinėje misijoje. Dėka draugiškų
santykių, kurie susiklostys tarp visų pasaulio šalių, Rumunija tik per stebuklą išvengs ją apsupusio karo.
Tais laikais Šiaurės ir Centrinė Amerika taps panašios į didžiules kapines. Tai atsitiks išvakarėse pavergimo planų,
kurie privestų prie viso pasaulio valdymo. Vienintelė jėga, kuri atsisakys praktiškai įgyvendinti nuostabią ateitį, bus
Anglija. Tik jos nuomonės niekas neklausys, nes greitu laiku ji valdys tik savo salas. O visos jai priklausančios
kolonijos bus išlaisvintos.
Net jei nustebino jus tai, ką aš pasakiau, tegul nebus jums netikėtumas tai, kas įvyks. Nes kiekvienas gaus tai, ko
nusipelnė, o rezultate triumfuos Tiesa ir dvasinė šviesa.
Pasklis visur tiesos garsas, o labiausiai Rumunijos žemėje, naujojoje Jeruzalėje, kur užvirs aštri kova.

Labai įdomu. Kai skaičiau, vidiniu žvilgsniu mačiau tai, kas rašoma, bet ne visi vaizdai man atrodė taip, kaip
parašyta. Jis sako, kad Vatikanas praras savo valdžią, o aš matau, kad jis visiškai nustos egzistavęs.
Matau, kaip nauja religija persismelkia į žmonių sielas, bet ne kaip viena iš senųjų. Ir man nepatinka, kaip
skamba Naujoji Jeruzalė. Viskam yra savo vieta ir paskirtis. Mes liksime Rumunija, o Jeruzalė liks Jeruzale.

Manau, čia jis panaudojo metaforas. Perdavimai buvo skirti 1940 metų žmonėms, todėl reikėjo
parinkti specialius, tam laikotarpiui tinkamus terminus, kad žmonės suprastų.
Bet kokiu atveju ir Raudonasis Kryžius neturės būstinės Bukarešte, nes jis paprasčiausiai neegzistuos. Taip
pat manau, kad mes daugiau nedeginsime žvakučių Dievui, nes kiekvienas turėsime tiesioginį ryšį su
šaltiniu.

Gal mums nereikėtų žiūrėti į tai labai priekabiai?
Aš ir nenoriu kabinėtis, tik mačiau įvykius kiek kitaip ir pagalvojau, kad reikėtų tau papasakoti. Taip pat
nematau tų apskritų gyvenviečių, apie kurias jisai kalba. Nemanau, kad mes vis dar priklausysime nuo
Biblijos ir kad žydų tauta bus prieš mus. Atvirkščiai, jie ieškos mūsų palaikymo.
Daugiau viskas lyg ir sutampa. Dar matau visiškai sugriautą Ameriką. Kai tu skaitei apie Amerikos planus
užvaldyti pasaulį, man atėjo vaizdas daugybės žmonių, vyrų ir moterų, kurie dalyvavo susirinkime... Kai
klausiu, kas tai, man atsako – JIE. Matau, kaip jie juokiasi, jų gera nuotaika, jie pasitikintys savimi. Jie labai
elegantiški, drabužiai ir papuošalai dizainerių. Negaliu gerai jų įžiūrėti, kažkas man maišo, bet aš jaučiu jų
kvapą. Tai sudėtingas, sunkus lavonienos kvapas ir, nesijuok, bet jie kvepia doleriais. Nežinau, ar tu
pastebėjai, kad doleriai turi ypatingą kvapą.
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Gali man pasakyti, kas jie tokie?
Jie – tie, kurie mus valdo. Viso pasaulio didieji.

Dėl ko jie susirinko?
Man sako, kad jie susirinko aptarti paskutines smulkmenas, kaip privesti pasaulį prie ekonominio žlugimo.

Koks to tikslas?
Perimti kuo daugiau turto.

Bet jie juk jau valdo pasaulį!
Čia, kaip suprantu, kalba eina apie visišką pasaulio kontrolę. Jie nori, kad viskas, kas turi bent kokią vertę –
auksas, nafta, žemė, namai, - priklausytų jiems. Jie nori padaryti mus visiškais jų vergais.

Bet mes juk jau vergai. Visos mūsų vyriausybės jau seniai mus pardavusios. Ar tu matai, kada
bus tas susirinkimas?
Man sako, kad jis jau buvo. 2008 metais.

Gali daugiau ką papasakoti?
Vaizdai pradingo. Aš vėl matau Niujorką. Visa jo pakrantė atsidūrusi po vandeniu. Manau, mums reikėtų
baigti. Jaučiuosi išsekusi. Kitą kartą daugiau peržiūrėsim Sundaro Singho pranašysčių.

Aš labiau norėčiau, kad tu papasakotum tai, ką tu matai, o vėliau mes sulygintume. Aš bijau,
kad jos tau nepadarytų įtakos.
Nemanau, kad tai mane paveiktų, bet galėsim padaryti kaip tu sakai.
Šiandien norėčiau pakalbėti apie tai, kas seks po 2013 metų. Kaip jau sakiau, žmonės pradės burtis kartu.
Prasidės visko atstatymai. Kai 2014 metais bus įvesta nauja energijos rūšis, viskas nusistovės. Dėka tos
energijos bus atkurtas susisiekimas. Atsiras naujos bendruomenės, ir nors pradžioje atrodys, kad visi
išsimėtę atskirai, netrukus visi pradės jungtis ir po kelių metų atsiras dideli miestai, kiek panašūs į senovines
tvirtoves. Ten bus mokyklos, darželiai, susitikimų aikštė, turgus. 2014 metais atsiras poreikis sukurti naują
vyriausybę. Bet tai bus įgyvendinta tik 2016.

Kodėl taip vėlai?
Tik tada pavyks pilnai suburti žmones. Iki to laiko gyvenantiems atskirose bendruomenėse bus sunku priimti
naują tvarką ir jiems bus baisu.

Tai 2014 – 2016 metais nusistovės naujos visuomenės tipas?
Taip, tada mes suprasim, kad tai kas buvo, jau negrįš. Bus pakloti pamatai naujai, subalansuotai visuomenei
su patobulinta socialine ir mokslo sistema, kuri leis realizuoti vaikų, o ne visuomenės interesus.
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Švietimo sistema orientuota į vaikų norus? Tai tikrai skamba kaip utopija. Noriu išgyventi, kad
tai pamatyčiau.
Turi suprasti, kad tai labai svarbu. Vaikai – ateitis. Jie padeda mums judėti į priekį, evoliucionuoti.

Nežinau kodėl, bet iki dabar buvo daroma viskas, kad jie degraduotų. Išaugo robotų karta, kuri
visiškai nejuda ir nebūna gamtoje. Jie daugiau laiko praleidžia prie kompiuterio, nei su savo
tėvais. Mokykla jiems nedaro įtakos. Man susidarė toks vaizdas, kad daugelis iš jų net
protingesni už savo mokytojus.
Taip yra todėl, kad švietimo sistema remiasi pasenusiu modeliu, o mokytojai, savo ruožtu, buvo taip
paruošti. Mes privalome suprasti vaikus. Ar mes dabar galėtume sėdėti suole po 8 valandas per dieną ir taip
dvylika metų klausantis to, kas neįdomu ir pasenę? Mokytojai, žinoma, nėra dėl to kalti. Jie privalo paklusti
sistemai. Daugelis mokytojų sako, kad mokymo sistema pasenusi, bet jie nieko negali padaryti.

O mus verčia vesti savo vaikus į mokyklą ir mes neturime kito pasirinkimo.
Ši problema išsispręs, kai tik ateis naujoji visuomenė.

Vis tik norėčiau, kad mes labiau apsistotume ties Rumunija 2013 metais. Kaip tuo metu
atrodys mūsų miestai?
Pradžioje jie ištuštės, gyventojai juos apleis. Bus daug sugriautų pastatų, bet žmonės vėl pradės juos
apgyvendinti.

Kurie miestai nukentės labiausiai?
Tai, ką aš matau, labiau bendras vaizdas. Vietovės šalia vandens nukentės labiausiai. Visur kitur matau
griuvėsius ir dulkes, labai daug dulkių.

O žmonės?
Jie išsigandę, bet, kaip matau, daugelis iš jų žinojo apie tai, kas nutiks. Jų tai neužklupo netikėtai. Bet kokiu
atveju mažiausiai nukentės kaimo vietovės. Nors žinoma, ir ten bus sugriovimų ir nuostolių.
Man ateina ramybės jausmas, taip kad manau, viskas bus gerai.

Ar bus badas, kovos dėl maisto?
Ne, mes nebadausime. Muštynių dėl maisto taip pat nematau. Viskas bus ramu.

Tai reiškia, kad nebus žudymų, nusikaltimų, plėšimų?
2013 metais - ne. Ir vėliau nebus.
Dar matau vietas ir gatves, kurios pradingsta po žeme. Vanduo užlieja didelius plotus, bet nematau didelių
žmonių gyvybių praradimų. Galbūt jų ir bus, bet ne tiek daug, kaip kitose pasaulio vietose. Kai praeis visi
pokyčiai, pas mus pasikeis klimatas. Jis taps šiltas ir malonus. Mes galėsime auginti kitokius vaisius ir
daržoves. Derliumi dalinsimės su kitais. Bet iki to dar keturi metai.
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O kada tiksliai prasidės visi tie kataklizmai?
Jaučiu, kaip pradeda drebėti žemė. Aš žiūriu pro langą ir matau, kad nors mieste diena ir šviesu, staiga
dangus aptemsta. Aš namuose viena, bet man nebaisu. Mano vyras išėjęs į susitikimą. Matau, kad mūsų
kambarys atrodo kitaip, sienos apsilupinėjusios, suskilusios, liustra sudužusi.

Kelinti tai metai?
2012.

O mėnuo?
Gruodžio pradžia.

Ką dar galėtum papasakoti?
Aš rami. Žinau, kad tai, kas bus vėliau, fiziškai manęs paveikti negali. Bandau apsirengti, bet man sunkiai
sekasi, nes visas namas siūbuoja. Išeinu į gatvę ir bėgu. Aplink mane krenta nuolaužos. Jausmas, lyg
miestas būtų sprogdinamas iš oro. Matau bėgančius žmones, kurie nežino, kur bėgti. Dešinėje griūna
pastatas, apipildamas mane dulkėmis. Moteris griebia mane už rankos ir klausia, kur bėgti? Pasakau, kad
bėgtų toliau nuo pastatų, kur niekas negalės jos užgriūti. Tiek aš matau.

O automobiliai, gelbėtojai, policininkai?
Nematau nei vieno judančio automobilio. Jie visi stovi gatvėse, bet panašu, kad juos jau seniai metė.
Aplamai nuo 2012 metų matau vis mažiau važiuojančių automobilių. Sela sako, kad bus labai taupomas
kuras. Saulės energijos iškrova sugadins beveik visų automobilių elektros sistemas, o gatvės ir greitkeliai
bus netinkami važinėjimui.

Bet juk su laiku viskas stabilizuosis?
Taip, dėka naujai atrastos energijos. Ją bus galima naudoti ir kaip kurą. Po 2016 metų atsiras naujo tipo
transporto priemonės.

Kaip jos atrodys?
Pradžioje jos bus panašios į senus automobilius, bet po kelių metų viskas pasikeis iš esmės. Matau, kad jos
daugiau neturės ratų ir judės oro pagalba, maždaug 10 centimetrų virš žemės.

Ar matai dar ką nors?
Matau save bėgančią. Žinau, kad turiu surasti mergaitę. Man nebaisu. Artėja baisus triukšmas. Žinau, kad
kažkur atsivers praraja, bet nesusigaudau kur. Sela sako, kad nusiraminčiau, kad tai bus paskutinis Žemės
paviršiaus pokytis, po to viskas nurims. Vaizdas dingsta.

Pakalbėkim dabar apie metus, būsiančius po 2013.
Pasaulinio lygio persitvarkymas prasidės tik 2014 metais. Bus nelengva. Žmonėms daug ko trūks –
statybinių medžiagų, transporto priemonių, geriamo vandens.
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Kiek laiko tai tęsis?
Nežinau. Manau, gana ilgai. Jeigu susikoncentruoju į 2021 metus, tai matau žmonių gyvenvietes,
nusitęsusias per visą Žemę. Matau ramius žmones, apdirbtus laukus, apšviestus pastatus, tik kitokius nei
šiuolaikiniai, taip pat automobilius, apie kuriuos jau sakiau.

O po 2021 metų?
Tai man labai įdomu, bet po tų metų aš daugiau nieko nematau. Aš kažką jaučiu, bet jokie vaizdai man
neateina.

Kodėl?
Aš klausiau, bet taip ir negavau atsakymo. Galiu tiktai įtarti, kad manęs tada jau nebus. Matomai tuo metu
mano misija šioje Žemėje jau bus baigta. Bent jau taip man atrodo.

Tai reiškia, kaip aš suprantu, laikotarpis po 2014 metų bus geras visame pasaulyje – prasidės
statybos, persitvarkymas, o pradedant 2021 metais mes vėl gyvensime civilizuotai. Turėsime
elektrą, namus, automobilius.
2018 metais nauja energijos rūšis taps prieinama visiems ir išplis po visą pasaulį. Ji bus visur. Tai bus
sugrįžimas į civilizaciją, tiksliau tai bus naujos, tikros civilizacijos era.

Sakyk, o mano draugai išgyvens 2012 metus? Jie manęs daug kartų klausė, bet aš nežinojau ką
jiems atsakyti.
Matau, kad taip. Jie bus tam paruošti. 2012 metais matau juos name. Jie ten liks gana ilgai. Tai kaimo
vietovėje. Tik jie ten ne vieni. Su jais daug kitų žmonių ir vaikų. Tik jų problema tame, kad jie turi pradėti
veikti, per daug ilgai jie ėjo kitiems iš paskos.

O 2021 metais?
Matau juos mieste. Sela sako, kad jie užsiims suderinimu.

Kas tai yra?
Aš manau, kad tai energetinis gydymas. Tuo metu atsiras ypatingi atstatomieji centrai, kurie naudos vonias,
akmenis, šviesą, vaistažolių garus, vibracijas ir masažus. Susidaro toks įspūdis, kad sveikata bus
suprantama kaip dvasinis dalykas, o į gydymus bus įtraukta labai daug dalykų, iš kurių šiuo metu yra
juokiamasi. Žmonės atsisakys gydymo vaistais ir cheminėmis priemonėmis. Taip pat tuo metu nustos valgyti
mėsą.

Taip greitai?
Tai atsitiks ne žmonių, bet naujos Žemės vibracijos dėka.
Gaunasi, kad jau po šešių metų mes sugebėsime pradėti viską iš naujo. Ar tau neatrodo visa tai
per greitai? Mums juk prireikė dešimčių, šimtų metų, kad pasiekti tai, kur mes esame dabar.
Mums niekas neištrins iš atminties tų mokslo pasiekimų, kuriuos mes žinome. Prie to prisidės dar ir naujos
žinios, be to mums padės.

34

Kas padės?
Būtybės iš kitur.

Iš kur kitur?
Mes vėl liečiame temą, kuri man nepatinka. Sela sako, kad išsivysčiusios nežemiškos civilizacijos ateis
mums į pagalbą, suteikdamos naujas žinias, duodamos ir paskleisdamos naujas sistemas ir įrengimus.

O tu matai jų kosminius laivus?
Aš jau tau sakiau, aš juos matau, bet aš jais netikiu.

O tu klausei, iš kur pas tave tas priėmimo blokas?
Ne, aš nenoriu žinoti, man ir taip gerai.

O tos nežemiškos civilizacijos užmegs su mumis ryšį dar iki tų įvykių?
Kiek aš matau, iki tų įvykių su mumis užmegs kontaktą tie, kuriems to daryti nereikėtų. Tik po 2013 metų
mes užmegsime ryšį su geraisiais. Iki to laiko matau juos tik kaip pasyvius stebėtojus. Sela sako, kad jie
dažnai įsikišdavo į žmonijos istoriją, kad pakeistų negatyvius įvykius, bet šiuo metu jiems tai uždrausta.

Gaila tik, kad mes nežinome, kada ir kaip jie mums padėdavo.
Mes - ne. Bet kiti žino ir labai gerai. Jie netgi turi įrodymus. Bet kam apie tai skelbti žmonėms?

Ar gali nuvykti į tą metą, kai su mumis užmegs kontaktą?
Bandau. Matau vyrą ir moterį, kurie su jais kalbasi. Matau energetinės formos mėlyną šviesą, panašią į
vandenį. Ji nusileidžia iš kosminio erdvėlaivio. Bet aš negaliu susikaupti. Man tai kaip pigus juokingas filmas.

Ar matai, kaip jie mums padės?
Sela sako, kad jie atskleis mums informaciją ir techniką. Su jų pagalba mes galėsime greitai atstatyti
infrastruktūrą. Pavyzdžiui, jie mums duos informaciją, kaip sukonstruoti milžiniškus šiltnamius. Tai
neįtikėtina. Iš vienos pusės tokie patys kaip mūsų, o iš kitos - visai kitaip.

Ar dar ką matai?
Aš jau norėčiau baigti. Jaučiuosi ne visiškai gerai.
Matomai todėl, kad vaizdai prieštarauja tavo realybės suvokimui.

Šiandien norėčiau tavęs paprašyti kai ko ypatingo.
Žinoma.
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Noriu, kad tu man padėtum pasikalbėti su Sela.
Kaip?

Aš uždavinėsiu tau klausimus, o tu pasakosi man, kokios mintys tau ateina.
Pasistengsiu.

Noriu paklausti Selos, ar ateitis yra nustatyta?
Kuria prasme?

Ar galima pakeisti ateitį?
Taip, kai kuriais atvejais įvykdavo radikalūs pasikeitimai.

Reiškia, kad ateities įvykiai būdavo atšaukiami arba pasikeisdavo į kitus?
Taip, nevykdavo, pakisdavo į kažką kitą arba atvirkščiai – pagreitėdavo.

Ateitį, apie kurią mes kalbėjome.... mes, žemiečiai, galim kaip nors pakeisti?
Tai, kas įvyks per artimiausius dvejus metus, buvo nuspręsta labai seniai. Aš nematau galimybės ką nors
pakeisti.

Tai reiškia, ateitis dvejiems metams į priekį yra nustatyta?
Taip.

O po tų dviejų metų mes galime ką nors pakeisti būsimuose įvykiuose?
Matau galimybę 2011 metais, bet tai labai stipriai priklausys nuo gyventojų visos Žemės mastu. Bet aš
nematau, kad ta linkme būtų kas nors padaryta.

O ką mums reikėtų padaryti?
2011 metai bus didieji tiesos atskleidimo ir suvokimo metai. Tada žmonėms reikės suprasti, kad tai, kaip jie
mąstė ir galvojo, buvo neteisinga. Kad išrinkta valdžia manipuliuodavo gyventojais, kad seną sistemą reikia
sugriauti iš pagrindų, bet, svarbiausia, jie turi suprasti, kad apie Tiesą reikia kalbėti. Jeigu žmonės
nesikabins į praeitį, dogmas ir principus, jei atvers savo širdis, tada – taip, aš matau, kad ateityje gali įvykti
pagerėjimas.

Ką turi omeny, kai sakai, kad apie Tiesą reikia kalbėti?
Tiesa visose jos išraiškose atstovauja Dievo žodį. Mes negalim pasikeisti, kol meluojam ar kitu būdu
iškreipiam realybę. Keisdami, pritaikydami Tiesą laikmečiui, kuriame mes gyvename, neatstovaujame
Tiesos. Mes ją iškreipiame vaikydamiesi naudos ir meluodami.
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Gal galėtum paaiškinti?
Mes negalime jokiu būdu kenkti kitoms sieloms. Negalima meluoti, apgaudinėti, kankinti, žudyti arba naudoti
savo naudai kitų meilę ir tikėjimą. Mes turime daryti viską, kad padėti artimui, palaikyti juos, vesti ir
svarbiausia – mylėti. Tik tada, kai mūsų veiksmai remiasi meile, galime kalbėti, kad elgiamės pagal
Aukščiausiojo Įstatymus. Laikai, kurie ateis, duoti mums tam, kad mes tai suvoktume ir vėl priartėtume prie
Dievo. Deja, per amžius mes nuo jo tolome, ir todėl pasiekėme tai, kur dabar ir esame.

O konkrečiai, ką mes galime padaryti 2011 metais, kad padėtume patys sau?
Reikėtų, kad pasaulinis sukilimas pakeistų dabartinę tvarką ir įstatymus, pagal kuriuos mus valdo. Žmonės
turi sukurti vyriausybes, kurių pagrindinis tikslas būtų tarnavimas žmonėms pagal Dieviškuosius Įstatymus.
Reikėtų padalinti turtus ir resursus visiems vienodai, kad mūsų broliai daugiau nekentėtų iš bado ir troškulio.

Esi sakiusi, kad šiuo metu vyksta kolektyvinės sąmonės prabudimas. Gal tai mums padėtų?
Taip, tai galėtų mums padėti, bet viskas vyksta per daug lėtai. Žmonės juda į priekį iš inercijos, o ne iš gerų
paskatų.

Bet juk tai ne vien mūsų, gyvenančių šiuo metu Žemėje, kaltė. Mes perėmėm šią naštą iš mūsų
protėvių; valdantieji, buvę ir esantys, padarė viską, kas įmanoma ir toliau tai daro, kad
išlaikytų mus kvailus ir pavergtus. Religija ir net mūsų tėvai daro tą patį. Taip kad priežasčių
tam kaip ir pakanka.
Atleisk, bet aš neprisimenu, kad mūsų karta būtų padariusi ką nors įsimenančio. Geriausias to pavyzdys aš
pati. Aš jau seniai visa tai žinau ir matau, bet man baisu apie tai kam nors prasitarti, baisu, kad iš manęs
juoksis. Manai, 2013 metais apie mane kas nors žinos? O jei ir žinos, ar tai svarbu?

Bet juk tu padarei gerą darbą. Tu nusprendei kalbėti, nors ir netiesiogiai.
Būtent netiesiogiai, nes jei žmonės iš ko nors juoksis ir tyčiosis, kad tik tai nebūčiau aš.

O manęs tai nejaudina.
Tave asmeniškai nelabai kas ir pažįsta.

Taip ir norėčiau, kad liktų. Svarbu tik tai, kad žinios pasiektų žmones. O kas jas perduoda neturi reikšmės. Aš save matau tik kaip rašytoją.
Istorijos perdavimuose rašytojų įtaka labai didelė.

Kalbant apie 2011 metus, jeigu mes imsimės priemonių, ar mums pavyks išvengti to, kas mūsų
laukia 2012 metais?
Tam tikra prasme, taip. Bet turi suprasti, kad Žemės paviršiaus pasikeitimai vis tiek įvyks, nes juos įtakos
priartėjimas prie galaktikos centro. To sustabdyti neįmanoma. Kas 13000 metų Žemė pasiekia šią būseną.
Kiek aš žinau, net Nostradamas išpranašavo, kad šis priartėjimas sukels pasaulinius kataklizmus, bet,
kartoju, tai nėra tikslas sunaikinti žmoniją, tai yra tikslas ją pakeisti.
Ne visas Nostradamo pranašystes pavyksta iki galo iššifruoti.
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Žinau, kad egzistuoja knyga, kurioje Nostradamas nupasakojęs paskutines Žemės dienas. Ten yra piešinys,
kuriame žmogus pusiau gyvatė grimzta į smėlį. Tu niekada nepagalvojai, kad Antikristus iš tikrųjų gali būti
Annunakių rasės simbolis? Kad ta paskutinė kova gali būti tarp žmonių ir reptilijų?

Tai tiesa. Taip aš iš tiesų nesu mąsčiusi.
Ten juk yra piešinys, kur Žemė lygiuojasi su galaktikos centru, kas įvyks visai netrukus. Nostradamas taip
pat sakė, kad po tam tikrų įvykių žmonija atrodys kitaip. Tai mūsų šansas.

Būtų gerai, jei žmonės pasikeistų.
Jie pasikeis. Pradžioje tų, kurie tai supras, bus nedaug. Bet kai žmonės suvoks, kad kiti, esantys mūsų
tarpe, turi ypatingų sugebėjimų, ir jie pabandys tai atrasti. Žmonės galės daryti neįtikėtinus dalykus. Tai bus
tai, ką mes šiuo metu vadiname paranormalu. Be to, ar žinai, kad paranormalu reiškia tai, kas nenormalu, tai
kas išeina už „normalu“ rėmo ribų?

Žmonės su tokiais gabumais visada buvo laikomi keistuoliais, į juos rodydavo pirštais. Tai
vykdavo, nes dauguma būdavo kitokie. Kaip sakoma, taisykles nustato dauguma. Bet, kaip
suprantu, visa tai pasikeis.
Taip. 2021 metais žmonės jau galės naudotis dauguma savo sugebėjimų, kurie šiuo metu dar tik pradeda
vystytis. Tai radikaliai pakeis pasaulėžiūrą. Bus pakloti pamatai naujam mokslui, teisingam ir logiškam,
atsiras naujos profesijos, vaikams bus dėstoma Tiesa ir kiekvienas visuomenėje turės savo vietą, kurioje
galės geriausiai save realizuoti ir panaudoti visus savo gabumus. Medicina bus grindžiama kitais principais
ir informacija, bus įvertinta astronomija.

Ta prasme?
Ar tu nežinai, kad mūsų protėviai atlikdavo savo kasdieninę veiklą, remdamiesi astronomija?
Be astrologų patarimo, jie nei sėdavo, nei derlių nuimdavo, nėra susituokę, nei laidoję mirusių. Apie šias
žinias yra labai daug įrodymų. Piramidės pastatytos suderinus pagal žvaigždes, bažnyčios taip pat. Apie
tuos dalykus žinojo.

Taip, bet dabar niekas į tai nekreipia dėmesio. Ar galėtume mes dar ką nors padaryti, kad
išvengtume kataklizmų?
Man ateina į galvą tai, ką anksčiau man yra sakiusi Sela. Tuo metu, kai aš maudžiaus Dubajuje. Tik
nežinau, ar tai galėtų paveikti tokiu mastu.

Kas būtent?
Ji sakė, kad būdama vandenyje, padovanočiau Žemei visą savo meilę. Pagalvojus, kad ji būtų sveika,
subalansuota, tobula. Panorėti, kad visas blogis, pyktis, susierzinimas ir neapykanta, kuriais mes ją
atakavom karta iš kartos, pranyktų ir, kad pradedant nuo šio momento, ji pradėtų keistis į naują Žemę.

O kodėl vandenyje?
Sela sako, kad vanduo greičiausias ir geriausias laidininkas ir kad taip reikia daryti net su tuo vandeniu, kurį
mes vartojame.
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Taip, manau Sela teisi, vanduo juk visur, ir paviršiuje, ir Žemės viduje, ir danguje, ir mumyse, ir visame, kas
mus supa. Aš noriu dar kai ko paklausti. Ar egzistuoja tokia tikimybė, kad kas nors sąmoningai sukūrė
astraliniame lygmenyje klaidingą koncepciją, kurioje yra visi šie vaizdai?

Ta prasme?
Pavyzdžiui, sakykim, tie, kurie mus valdo, suprato, kad mes keičiamės, kad įgauname tam tikrus
sugebėjimus. Jie pagalvojo, kad geriausias būdas žmones nuo to atitolinti, bus sukurti energetinį lauką, kaip
virtualią realybę, pripildant ją netikrais vaizdais, tokiais kaip kataklizmai, mirtys, karai. Tada mums duoda
priėjimą prie tos informacijos tam, kad mes panorėtume, kad tai neįvyktų. Turint omeny, kad mes, žmonės,
sukurti pagal Dievą, turime dieviškus sugebėjimus pakeisti ar atšaukti tam tikrus įvykius.

Tu bandai pasakyti, kad jei mes panorėsime, kad to nebūtų, tai ir neįvyks?
Noriu pasakyti, kad jei mes galvosime, kad tai, kas ateina, yra virš mūsų sugebėjimo ištverti ir kad mes
nenorime, kad dabartinė visuomenė baigtųsi taip tragiškai, kad mes geriau gyvensime taip ir toliau, nei
pereisim karą ir badą, tada tos mintys suveiks pasąmonės lygmeny užblokuodamos tikrąją realybę. Kam
evoliucionuoti, jei mes nenorime nieko keisti?

Apie šią hipotezę nieko negaliu pasakyti. Aš tai matau, jaučiu, pergyvenu. Man tai yra realu.
Suprantu, apie ką tu kalbi, bet negaliu to nei patvirtinti, nei paneigti. Kodėl tu taip manai?
Jau keli metai mes vis gauname informaciją apie artėjančią apokalipsę. Atsirado lyg kokia katastrofų manija,
kuri jaučiama visoje visuomenėje. Aš vis dar nežinau, ar tai ateina iš Dievo, ar tai iškreipia kažkas, kas
nenori, kad mes pasikeistume. Deividas taip pat apie tai kalbėjo. Bet tai, ką jis pasakojo, neatrodė tokio
didelio mąsto, tiek niokojančių padarinių, tiek fiziškai, tiek materialiai.

Gal būt jis apie tuos dalykus mąstė kiek kitaip. Ar tu nori, kad pasaulis, kuriame gyvename,
toks ir liktų?
Ne. Aš noriu, kad mes gyventume teisingai, subalansuotai, teisingame pasaulyje. Pasaulyje, kur mūsų
veiksmai bus grindžiami meile ir pagarba. Bet tai nereiškia, kad aš turiu susitaikyti su tokiu radikaliu
perėjimu. Manau, kad mums reikėtų melstis, kad tai, apie ką tu kalbi, atvestų mus į geresnius laikus, į
evoliuciją, bet ribose to, ką mes galime ištverti. Nemanau, kad mums reikėtų save programuoti apokaliptinio
tipo permainoms. Aš nesakau, kad netikiu tuo, apie ką tu kalbi. Tiesiog matau tai kaip perspėjimą ir nenoriu,
kad tie, kas tai perskaitys, priimtų tai kaip kažką konkretaus, nepakeičiamo, nustatyto. Ateitis juk pastoviai
keičiasi.
Tik, kaip aš jau sakiau, ateitis, kuri mūsų laukia, duota mums kaip pagalba, o ne kaip bausmė. Mes, žinoma,
galime labai stipriai susikoncentruoti į norą, kad tai nevyktų. Tik nežinau, ar tai bus gerai žmonijai. Gal būt
mes taip užblokuosime galimybę evoliucionuoti. Be to, dar egzistuoja taip vadinama propagandos mašina.
Manau, kad mus valdantys seniai apie tai žino. Kaip įrodymas to yra slėptuvės ir didžiuliai požeminiai
kompleksai, pastatyti paskutiniu metu. Ar teko girdėti apie didžiulę požeminę saugyklą Svalbarde? Iš
patikimo šaltinio sužinojau, kad ten investuota milžiniška pinigų suma ir kad prie jos statybos prisidėjo visų
šalių vyriausybės. Kokia šių statybų prasmė? Ar jie pasiruošė tam, kas mūsų laukia? Bet jie juk mus
įtikinėja, kad ateityje nebus jokių pasikeitimų.

Bet juk jie taip pat nukentės.
Taip, bet jie juk viskam pasiruošę. Kai Žemėje prasidės katastrofos, jie ten pasislėps ir lauks. Jie ten
sukaupę atsargų daugeliui metų. O tada, kai viskas baigsis, jie išeis į paviršių kaip didieji gelbėtojai. O ką
mes darysime? Mes būsime išsigandę, sunaikinti, alkani, ligoti ir priimsime juos su viltim, kad jie mums
padės.
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Nemanau, kad tai bus įmanoma. Jeigu tai, kas bus, bus žmonijos naudai, tai manau, kad Dievas
tikrai padarys ką nors, kad mes taptume protingesni.
Aš net nežinau, kas geriau. Tik noriu, kad 2013 metai atneštų mums naują pradžią, naują pasaulį. Kaip tai
bus įgyvendinta, nuspręs tiktai Dievas. O mano tikslas buvo tiktai perduoti žmonėms tai, ką aš matau.
Galbūt daugelis mane pasmerks, išsijuoks, pradės moksliškai įrodinėti, kad tai neįmanoma. Aš nepyksiu ir
nepradėsiu įrodinėti savo tiesos. Tik noriu, kad kiekvienas tai suvoktų ir pradėtų veikti harmonijoje su savo
siela ir darytų tai, kas jam atrodo teisinga. Man mano siela pasakė, kad aš turiu kalbėti.
Aš ilgai mąsčiau, ar reikia spausdinti šitą knygą ir kokioje formoje tai padarius. Nežinau, ar žmonės
pasiruošę tam, kad gautų tokias žinias, ar neprasidės panika. Iš kitos pusės, jei nepaskleisčiau šitos
informacijos, tai būtų nuodėmė, nes aš nuslėpčiau Tiesą ir tada tarp mus valdančių ir manęs neliktų jokio
skirtumo. Atsakymą gavau iš jūsų, mano brangūs skaitytojai. Jūsų žinutės, mintys, pranešimai, kuriuos jūs
man siuntėte, padėjo man apsispręsti. Su džiaugsmu supratau, kad viskas, kas aprašyta knygoje „Inuaki“,
buvo apmąstyta, pergalvota ir nieko nepriimta tiesiog pažodžiui. Todėl manau, kad mano skaitytojai
priklauso tai žmonių grupei, kuri žino, ko ieško, sugeba mąstyti ir pasitikrinti gaunamą informaciją ir ją priimti
tik tokiais kiekiais, kiek jiems reikia. Taigi, aš vėl noriu atkreipti jūsų dėmesį į tai, kad šios vizijos dalis
galimos ateities, bet kad ta ateitis, nors mes labai norėtume, kad būtų kitaip, yra nenuspėjama ir
neprognozuojama. Žinoma, visais laikais buvo pasiuntinių, kurie, rezonuodami su Dievo Sąmone, galėjo
gauti, suprasti ir perteikti tam tikrus pranešimus, kurie dažnai tapdavo realybe. Tik nereikia pamiršti tai, kad
mes esame ateitis, taip kaip mūsų protėviai kūrė mūsų dabartinę realybę. Ir todėl mums reikia suprasti, kad
mūsų veiksmai, mintys, pergyvenimai, tai, ką mes jaučiame šiuo metu, gali įvykius pakreipti kita linkme. Aš
tikiu, kad Visata su savo begaline išmintimi nepaliks mūsų vienų ir nebaus, bet duos žmonijai visą įmanomą
pagalbą ir atves į laikus, kai mes tapsime Žmonėmis, taikiai.
Manau, kad man buvo duota didžiulė privilegija ir atsakomybė pažvelgti į ateitį ir sužinoti, kas mūsų laukia
artimiausiais metais. Galbūt viso to tikslas parodyti mums, kur mes turime eiti, o galbūt paruošti tam, kas
mūsų laukia. O gal ta ateitis tokia, nes mes patys ją tokią sukūrėme iš nežinojimo ir dabar turime pabandyti
ką nors pakeisti. Pasistenkime nuo šio momento tapti Žmonėmis, nešančiais meilę ir Dieviškąją Tiesą.
Galbūt skleisdami užuojautą, meilę, kovodami už tiesą, mes laimėsim sau teisę patekti į šį naują pasaulį be
praradimų. Visi mes turime teisę į rojų, nors mūsų veiksmai dažnai verti pasmerkimo, atvedė mus į pragarą.
Iš visos širdies linkiu, kad vizijos apie kataklizmus neišsipildytų, kad permainos įvyktų ramiai ir Žemėje
įsivyrautų ramybė. Todėl prašau priimti šią knygą kaip išgalvotą dviejų sielų, kurios per savo išpuikimą,
abejingumą, pyktį, aroganciją, tikėjimo trūkumą buvo ant susinaikinimo ribos.

Kai jau knyga buvo paruošta leidimui, man vėl paskambino Ruksandra ir paprašė kuo greičiau
su ja susitikti.
Aš norėjau susitikti, nes pamaniau, kad turiu tau perduoti naujas žinias, kurias pradėjau gauti. Prieš kelias
dienas pajutau, kad kažkas negerai su Žeme. Man pasirodė, lyg ji karščiuotų. Aš paklausiau, ką tai reiškia ir
man atsakė, kad Žemė kenčia. Aš visiškai aiškiai pamačiau, kad viskas, ką aš pasakojau, prasidės jau visai
netrukus, daug greičiau, nei man atrodė anksčiau. Jausmas toks, lyg viskas pagreitėjo.

O kodėl?
Sela sako, kad tam tikri vyriausybės sprendimai viską pagreitino.

Mūsų vyriausybės?
Ne, aš kalbu apie vyriausybes pasauliniu mastu.
Ką reiškia tas pagreitėjimas?
Prasidės kataklizmai. Labiausiai žemės drebėjimai, uraganai ir man aiškiai ateina mintis apie Ramųjį
Vandenyną. Matau, lyg jis sirgtų. Keičiasi jo tėkmės, klimatas nuo to pasidarys kaprizingas ir nenuspėjamas.
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Bet jis jau toks.
Bus daug blogiau. Matau, kaip mus puola daug stipriau, kažkur iš Visatos nenormali energija. Jaučiu jos
agresiją, ji veikia visą kūną. Jaučiuosi silpna, prasidėjo galvos skausmai. Nežinau, ar tu jauti tą patį.

Taip, aš jaučiuos pavargusi, bet maniau, kad tai nuo pervargimo darbe.
Ne, tai spaudimas iš išorės, ir tai dar tik pradžia. Netrukus paaštrės širdies ir smegenų susirgimai. Reikėtų
mažiau būti lauke.

Ar mes galime ką nors pakeisti?
Ne. Tai dieviškojo plano dalis. Prasidėjo atranka.

Kokia atranka?
Sela sako, kad iki sausio mėnesio bus nuspręsta, kas liks, o kam teks išeiti. Kaip aš matau, liks tiktai pusė.

Kas liks?
Išliks tik tie, kurie sugebės ištverti permainas. Kiti mus paliks.

Pagal kokius parametrus bus atrenkama?
Kalba eina apie sugebėjimą persitvarkyti. Tie, kas turi savyje meilės, užuojautos, kantrybės, geros valios,
net jei jie to nesuvokia, bus išrinkti. Turi suprasti, kad ne visi sugebės ištverti tai, kas nusimato. Todėl, kad
jie nekentėtų, Dievas palengvins jų dalią duodamas galimybę jiems išeiti.

Jeigu apie tai paskelbus, juk daugelis pasikeistų.
Jie turėjo galimybę pasikeisti iki šio momento, bet jie ja nepasinaudojo. Dabar jau laikas baigėsi.

Bet juk mes dar turime laiko iki sausio.
Ar manai, kad žmogus gali per kelis mėnesius atsisakyti to, kuo gyveno visą savo gyvenimą?

Bet jei kažkas panorėtų pasikeisti, iš visos širdies, jis turi galimybę?
Galimybė yra visada.

Ir ką jam reikėtų daryti?
Tapti žmogumi. Pamiršti, kad svarbiausia jisai ir daryti kažką dėl kitų. Atėjo laikas atsisakyti egoizmo ir tapti
altruistu.

O tie, kas liks, jiems teks susidurti su visais gamtos kataklizmais, apie kuriuos tu kalbėjai?
Taip, ir visa tai jau ateina. Visata skuba.
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Ir mes nieko negalime pakeisti?
Ne, viskas nuspręsta. Bent jau ateinantiems metams. Momentas, kai oficialiai pripažins ekosistemos krizę,
visai čia pat. Viskas, ką aš numačiau, ateis po 2010 metų ir to pakeisti jau neįmanoma.

Ir vis tik aš tikiuosi stebuklo. Dievas visada mums padėdavo.
Jis padeda mums ir dabar. Visa tai, kas vyks, tik į gerą.

Priklauso, iš kurios pusės žiūrint.
Iš visų pusių. Žemė pasikeis su visais, kurie liks. Tie, kas neatitinka arba nesugebės priimti pasikeitimų –
išeis, su galimybe pradėti viską nuo pradžių. Suprask, išeis sielos, prisirišusios prie materialumo. Jos negali
susitaikyti su gyvenimu be patogumų, pinigų, nuosavybės. Jos negali pasikeisti. Palikti jas čia būtų per daug
žiauru.

Ką tu patartum?
Mums reikia apsirūpinti būtiniausiais dalykais. Pasiruošti atsargų.

Visi apie tai kalba. Vaistai, maistas, kuras.
Taip.

O jei pastatas sugrius? Mes liksim ir be atsargų, ir be namų.
O jeigu nesugrius? Liksi su namu, bet be atsargų? Bet nereikia nusiminti, mes neturėsime problemų su
maistu, labiau su komunikacijomis.

Be vandens, elektros ir dujų išgyventi įmanoma.
Taip, jeigu nešalta.

O kada artimiausi žemės drebėjimai?
Matau, kad mūsų veiksmai iššauks žemės drebėjimus rugsėjį ir spalį. Nors anksčiau man jų nerodė. Matau
sugriuvusius pastatus, žmones gatvėse, bet nematau, kad būtų aukų. Manau, prieš didesnį drebėjimą bus
silpnas ir žmonės spės išeiti į gatves.

Kaip manai, jei mes melstumėmės, ar mums pavyktų to išvengti?
Nežinau. Manau, kad su malda mes galime pakeisti labai daug ką. Bet kokia prasmė melstis, jei po to mes
vėl darome tą patį?

Taip, tai tiesa.
Dar norėčiau perspėti, kad jau reikėtų pradėti vengti skraidymo su lėktuvais. Kaip aš suprantu, naujai į Žemę
atėjusi energija vis labiau ir labiau veiks jų prietaisus. Jau dabar pastebima vis daugiau techninių
nesklandumų, bet ateityje jų vis daugės. Bet ne apie tai aš šiandien norėjau pakalbėti. Kol mes nesimatėme,
aš buvau Amerikoje. Ten kalbėjausi su daugeliu įtakingų žmonių. Jie sakė, kad artėja visiškas ekonomikos
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žlugimas. Tie žmonės pataria savo turtą laikyti pusiau auksu, o kitą pusę bet kokia valiuta, tik ne doleriais.
Perspėjama neinvestuoti pinigų į akcijas ir parduoti visus vertybinius popierius. Panašu, kad biržoje šiuo
metu kainos sukeltos dirbtinai tam, kad tie, kas žino, galėtų išsiparduoti viską, ką turi. Tokia padėtis
išsilaikys jau tik kelias savaites. Be to, aš sužinojau, kad netrukus, visai netikėtai, pakils naftos kaina, kuri
pasieks 400 dolerių už barelį. Buvau labai nustebinta, kai sužinojau, kad to rato žmonės įsirenginėja savo
namuose nepriklausomus, žalios energijos šaltinius. Tai reiškia, kad jie tikrai kažką žino. Bandžiau
išsiklausinėti smulkmenas, bet visi kartoja tą patį – ekonomika. Mano vyrui taip pat patarė instaliuoti name
nepriklausomą energijos tiekimą ir sukaupti kuo daugiau maisto atsargų. Kai paklausiau jo kodėl, atsakymas
buvo toks pats – ekonomika, kainos kils, mes pereidinėjam nestabilų laikotarpį...kol viskas stabilizuosis.

O kodėl jums nesako tiesos?
Gal būt jie ir patys jos nežino. Gal ir jiems tai buvo perduota tokiu pačiu būdu. Žinoma, visi kažką įtaria, bet
niekam neužtenka drąsos pasakyti ką nors atvirai. Dar noriu pasakyti, kad nuo to momento, kai aš grįžau,
man į galvą ateina nerami mintis susijusi su liepos - rugpjūčio mėnesiais. Įvyks kažkas, kas paveiks mūsų
likimą.

Stichinė nelaimė?
Ne. Manau, kažkas mirs.

Nežinai kas?
Aš nematau. Iš tiesų gal to ir nebus. Nežinau. Tik mane ta mintis jaudina ir jaučiu, kad mirtis nenatūrali. (
Birželio 25 dieną buvo nužudytas Maiklas Džeksonas. Jo mirtis buvo suplanuota Dvasinio pasaulio kaip
pagalba mums. Tai suvienijo žmones, jie tapo geresni ir dvasingesni. Tai pakėlė Žemės vibracijas, ko
pasėkoje neįvyko daugelis katastrofų ir kataklizmų, turėjusių sudrebinti Žemę 2009 metų pabaigoje. Kaip jau
minėjau, viena iš jų, Kalifornijos pakrantę turėjęs sunaikinti didžiulis žemės drebėjimas. Kito šaltinio teigimu,
nemažai nuostolių turėjo pridaryti į Žemę nukritęs meteoritas (Vert. past.)

Grįžtant, kai skridau virš Europos, man atėjo labai rūsčios žiemos, apėmusios visą kontinentą,
vaizdai. Aš paklausiau kada, juk anksčiau to nebūdavo, ir man atsakė – 2011 metais.
To mums tik betrūko. Lyg praeita žiema dar nebuvo pakankamai šalta. Panašu, kad tai, kas vyko paskutines
kelias savaites, negatyviai paveikė ateitį. Aš aiškiai matau, kad aplinkybės pasikeitė ir pagreitėjo.

Ar tai į blogą?
Taip, bet ne visur. Matau sugriautas, apleistas vietas, bet nepavyksta įžiūrėti, kur būtent situacija pablogėja.
Tai labiau bendras vaizdas.

O Rumunija?
Manau, Rumunija taip pat dėl ekonominės krizės nukentės labiau, nei pradžioje buvo numatyta. Greičiausiai
ir pas mus išaugs bedarbystė, trūks pinigų, pakils kainos, tik kaip visada, nematau bado. O pasauliniu mastu
bus tiesiog katastrofa. Dar matau labai išaugusį nusikalstamumą. Tiesiog prasideda žmonių atranka.
Žmonės pradės atvirai demonstruoti savo vibracijų lygį, apie kurį aš tau kalbėjau. Vidurio nebus, vieni
pasirodys kaip neigiami, kiti kaip teigiami.
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Kaip mums apsiginti?
Mes daugiau negalime toleruoti blogo elgesio. Praeiti pro šalį nekreipiant dėmesio yra negerai, mums tai
neišeis į naudą. Tai traukia mus atgal. Mes privalome aktyviai ginti savo pozicijas. Kodėl mes nusisukame,
kai matome, kad užpultas žmogus?

Kad neužpultų ir mūsų pačių.
Dabar tai neteisinga. Nesakau, kad mums patiems reikia veltis į muštynes, bet turime bent jau pamėginti
padėti ar pakviesti žmones, kurie turėtų rūpintis tvarkos palaikymu. Bent jau tai mes galime padaryti. Toks
nedidelis poelgis parodytų Visatai, kad mums jau gana, kad mes norime keistis. Reikia reaguoti ir kažką
daryti. Laikas prabusti. Dabar arba niekada.

Aš kaip tik norėjau pakalbėti su tavim apie tai, kad mes svarstome ateitį, būsimus planetos
pokyčius, bet nepasakome žmonėms, ką daryti, kaip dvasiškai tobulėti.
Nemanau, kad čia mes galime patarti. Kiekvienas turi savo kelią. Pavyzdžiui, Amerikoje aš matau masinį
žmonių prabudimą. Žmonės pradėjo uždavinėti klausimus, ieškoti atsakymų, dažnai renkasi į tam tikrus
kursus, skaito. Manau, tą patį reikėtų padaryti ir mums. Visata visada pasirengusi atsakyti, jei tik mes
klausiame.

Ir to pakanka?
Taip. Per amžius mus valdė, manipuliavo, plėšė ir žudė. Tūkstančius metų, mes esame vergais, mus
kvailina ir išnaudoja. Pirmą kartą nuo Sukūrimo mūsų ateitis yra mūsų rankose, jei tik mes tai suprasime.
Priklausomai nuo mūsų požiūrio į laikus, kurie ateis, mes arba būsime stebėtojais, arba dalyviais. Rinktis
mums. Tik nereikia pamiršti, kad atėjo revanšo valanda ir laimėsime mes sau sielas ir planetą.
Jei mes turėsime laiko vasarą, norėčiau tau daugiau papasakoti apie tuos, kas mus valdo. Tu netgi galėtum
parašyti dar vieną knygą.

Apie mūsų vyriausybę?
Ne. Apie Masonus, Bilderbergerius ir kitus. Mūsų vyriausybė tik jų marionetės. Kai aš perskaičiau "Inuaki",
supratau tam tikrų įvykių prasmę. Dabar bandau analizuoti viską, ką aš žinau, ir rasti atsakymus į klausimus,
kurie mane persekioja. Aš vis dar renku informaciją, bet jau esu tikra, kad tai, kas atsitiks Žemėje, bus tik dėl
jų kaltės.

O aš vis dar tikiuosi taikios revoliucijos. Aš noriu permainų, bet su kuo mažesniu aukų
skaičiumi.
Aukų bus tiek, kiek reikės. Nuo mūsų tai nepriklauso. Žinoma, mes galime padėti, patarti, nukreipti, bet
negalime priversti. Tai prieštarauja Aukščiausiojo įstatymams.

Gaila nuostabių Žemės vietų, kurios bus sugriautos arba paskęs.
Viskas bus kompensuota. Kai kurias žemes prarasime, bet gausime naujas. Ateitis bus kitokia. Dabar mes
išgyvename paskutines minutes savo pačių susikurtos agonijos. Prabudus sąmonei, mes sugebėsime
paaiškinti savo protėvių veiksmus. Tai padės mums suprasti. Aš manau, labai svarbu sužinoti, kodėl mums
taip nutiko, kokius vaidmenis mes vaidinome, ką planavo mus valdantieji ir kas mus valdė.
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Bet juk žus vietos, kuriose gyvena ir geri žmonės. Jei Kinija paskęs, tai paskęs ir Tibetas.
Jeigu žus geri žmonės, reiškia jų misija Žemėje atėjo į pabaigą ir jie išeis į tą vietą, kurios užsitarnavo ir iš
ten mums galės padėti dar daugiau. Kas liečia Tibetą, tai jis nepaskęs kartu su Kinija, o jo galybė išaugs. Iš
ten pasklis nauja religinė banga, kuri suvienys žmones. Tibeto gyventojų misija labai svarbi, taip kaip ir
mūsų.

Jie tiek daug kentėjo.
Ne daugiau nei kiti. Jie patys davė sau tas kančias, kad suprastų, kad jie klysta. Jie užsidarė nuo žmonių ir
pamiršo, kad jie pirmiausiai yra žmonės ir turi elgtis kaip tokie, o tai, ką jie darė – neteisinga. Jie taip pat
inkarnavosi turėdami tam tikrą misiją, bet apie tai pamiršo, todėl jiems buvo duotas priminimas. Tik tiek.

O dar yra šventų vietų, kurias išgelbės?
Labai daug. Pavyzdžiui Egipto piramidės. Pradžioje jos atsidurs po vandeniu, bet kai jis atslūgs, jos užims
svarbią vietą Žemės energetiniame tinkle. Išliks Jeruzalė, Efesas, Indija praras kažkiek žemių, bet išliks.
Peru, Meksika - taip pat. Tokių vietų daug. Tai viskas, ką norėjau tau papasakoti.

Ar pasakytum dar ką nors pabaigai?
Svarbiausias mūsų tikslas prabusti ir pradėti veikti. Prisiimti mūsų ateities Bendrakūrėjo rolę ir prašyti
Dieviškumo, kad mums parodytų kelią, kuriuo turime eiti. Nėra prasmės melstis prašant išsaugoti gyvybę.
Šiuo metu mūsų jau niekas neklauso. Tam nėra laiko. Turime paimti likimą į savo rankas ir parodyti tai
darbais. Linkiu visiems rasti savyje vidinės jėgos. Naujoji Žemė, kuri netrukus gims, bus ypatinga ir būtų
gaila jos nepamatyti. Tereikia šiek tiek pasistengti. Iki pasimatymo.

Pabaigos žodis
Florin Sebastjan Piskoču
Prisipažinsiu, knygos turinys mane sukrėtė. Radau joje pranešimą tiesiog kiekvienam, galbūt tai net labiau
panašu į pagalbos šauksmą. Gana paprasta ir trumpa žinutė pastoviai kartojanti: „Išgelbėkite save!”
Perduoti joje vaizdai ir žodžiai gali pasirodyti bauginantys. Jeigu būtent tai jūs jaučiate, užmerkite akis ir
paklauskite, kas būtent jumyse tai jaučia. Nežinojimas? Patogumas? Kas? Kuri jūsų dalis? Ego?
Pripažinkite tai patys sau sąžiningai ir nuoširdžiai.

Nuo pat pirmųjų šitos knygos puslapių, aš pastebėjau, kad autoriaus ir mano ateities vizija
sutampa.
Niūri, bet vis dėlto įmanoma realybė, kurios kūrime mes visi dalyvaujame su mūsų mintimis, jausmais ir
veiksmais. Tie, kurie abejoja tokia pasaulio vizija, gali išbandyti šią hipotezę kvantinės fizikos ir mechanikos
pagalba - dvi gana jaunos mokslo šakos, kurios paaiškina šį reiškinį. Šias sąvokas galite rasti ir kiekvienoje
iš religijų. Ir tada mūsų dėmesys turėtų būti skiriamas sau, nes tai yra vienintelis šaltinis artėjančios link
mūsų ateities.
Kas gali užtikrintai patvirtinti, kad jo mintys ir veiksmai švarūs kiekvieną gyvenimo dieną?
Kas iš mūsų slepia savo nesėkmes ir perkrauna ant kitų savo mintis, jausmus, žodžius, poelgius, kurie
sugriauna visus moralės principus. Kas iš mūsų žiūri į gyvūnus, augalus, žemę, iš kurios mes maitinamės
kaip į kažką nevertą dėmesio. Kiek gyvūnų mes nužudom kiekvieną dieną tik tam, kad prasimaitinti net
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nesusimąstydami, kad perimam į savo kūną jų baimę ir jausmus. Visa tai lieka mūsų kūnuose ir mes patys
liekam savo neišmanymo vergais.
Kas iš mūsų rūpinasi bent kažkuo daugiau nei vien tik savo gerove, sėkme, automobiliu, namais ir savo
patogumu? Kas? Kiek neapykantos, pykčio mes išmetame kiekvieną dieną ant kitų žmonių, kiek mes
mąstom, kalbam ir elgiamės be jokios meilės ir užuojautos? Kaip mes galime ryte važiuodami į darbą
pamiršti apie esančius aplinkui mus? Kaip mes šaukiame ant kitų stovėdami kamščiuose? Kiek mes
meluojam ir apgaudinėjam? Ką mes sakome, o ką galvojam iš tiesų? Ko mokiname savo vaikus? Ko mus
mokina bažnyčiose? Kitas religijas, savo patogumui, vadiname sektomis. Mano religija geresnė nei tavo, aš
už tave protingesnis, aš baltas, o tu juodas, raudonas, mėlynas... Kaip manote, kur veda visa ši beprotybė?

Kiek karų mes pateisinam, priimam tylėdami, dėl pinigų, religijos, užslėpto purvino pelno.
Visa tai užskaitoma, susumuojama ir yra perduodama kiekvienai naujai kartai. Pavadinkite tai, kaip jūs norite
- karma ar bausmė - viena pasekmė - vaikų nuskurdinimas. Ir kiekvienai naujai kartai našta tampa vis
sunkesnė ir sunkesnė.
Per paskutinius 100 metų Žemėje įvyko didžiulis ekonominis pakilimas. Mokslinis šio šimtmečio progresas
pasiekė tiesiog neįsivaizduojamas aukštumas lyginant su paskutiniais 2000 metų. Ir štai paskutiniu metu
mūsų gyvenimus jau beveik pilnai valdo kompiuteriai ir įrengimai. Tai tiesiog nuostabu naudotis žmogaus
intelekto sukurtomis technologijomis tam, kad palengvinti gyvenimą Žemėje. Visos prieš tai gyvenusios
civilizacijos taip pat naudojo ištobulintas technologijas, tik nei viena iš jų nepasiekė tokio plataus jų
panaudojimo, kaip mes. Lyg ir turėtume tuo didžiuotis, bet pasirodo, kad tai tik dar viena mūsų nesėkmė.
Pagrindinis šios sistemos energijos šaltinis - nafta. Šiuo metu tik minimali dalis gyventojų naudoja
atsinaujinančias energijas, kurios neteršia aplinkos.
Dėka mūsų lyderių godumo, mes priėjom situaciją, kurioje mes visi dalis ekonominių ir technologinių
sistemų, grindžiamų vien tik vartojimu, kuris naikina ne tik gamtą, bet ir patį žmogų. Mes sukūrėme šias
technologijas ir dabar stebime, kaip jos virsta mūsų priešu. Mes priklausome nuo kuro, kuris žudo mūsų
ateitį. Jei ir toliau judėsime šituo keliu, gyvenimas planetoje pasidarys neįmanomas.
Kiekvienas žmogus yra už tai atsakingas. Pirmoje eilėje, pats už save.
Gal šis pranešimas skirtas pažadinti geriausias žmonių savybes. Asmeniškai aš manau, kad mes galime
pakeisti bet kokią ateitį, kuri numato visišką arba dalinį sunaikinimą. Aš tikiu žmonėmis ir jų gebėjimu įveikti
kliūtis. Istorija parodė, kad mes stiprūs, kai vadovaujamės širdimi. Nors aš jaunas, bet noriu gyventi
pasaulyje, kur kiekvienas elgiasi kaip Jėzus. Aš noriu gyventi tarp žmonių, kurie suvokia savo galią kurti,
mylėti ir užjausti. Kartu mes galime sukurti tokį pasaulį. Tokią dabartį, tokią ateitį. Ir tai taip paprasta.
Paskutiniu metu aš stebiu dvasinių ieškojimų išplitimą. Aš nuoširdžiai džiaugiuosi, kai suprantu, kaip
išsivystė susidomėjimas dvasine gyvenimo puse. Pas mus atvažiuoja ir dalinasi savo dvasine patirtimi
mokytojai iš įvairiausių pasaulio šalių. Visi šie žmonės laimingi, galėdami pasidalinti savo sukaupta patirtimi
ir žiniomis. Mūsų gyvenimas - tai kažkas visiškai skirtingo nuo manijos, neapykantos, godumo, abejingumo,
bailumo ir melo.
Ieškokite atsakymo į klausimą; „Kas aš?“ Prisiminkite, kad visi keliai prasideda jūsų viduje. Ten yra
atsakymai į visus klausimus. Ten yra viskas. Jūs nesunkiai galite rasti kelią į nušvitimą. Tai kelias
nesibaigiančios, besąlygiškos meilės, amžino gailestingumo, visiškos išorinės ir vidinės laisvės. Artimiausia
ateitis atneš mums visiems vienodus energijos procesus. Mes pereisime į aukštesnį energijos lygį, kuris
projektuos ir materializuos, tiek viduje, tiek ir išorėje tai, kuo mes esame iš tikrųjų. Sukurkime viduje erdvę,
kupiną meilės, užuojautos ir nušvitimo, kurioje nebus baimės ar kitų ribotų įsitikinimų. Pasistenkime suvokti
visa savo esybe, kad mes visi – viena. Norėčiau, kad mes visi taptume dalimi tos begalinės, besąlygiškos
meilės, begalinės išminties, kad mes visi pažintume tą stebuklingą lobį – nušvitimą.
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