
Dostałem bardzo ważny przekaz, że nie tylko nasz Wszechświat, ale cały 

Kosmos tzw. Wielowszechświat (Multiverse) jest zagrożony zniszczeniem 

przez sztuczną inteligencję. Dlatego też w kilku następnych wpisach 

postaramy się wraz z innymi Avatarami przekazać Wam elementy wiedzy o 

strukturze rzeczywistości jakie otrzymujemy tymi przekazami. Wiedza 

Kosmosu zawarta jest w Kronice Akaszy, do której mamy częściowy dostęp, 

niestety jak na razie jest on w postaci odczytów wahadełkiem, lecz już 

niedługo powinien być dostępny w tradycyjnych formach – pisemnych, 

filmowych, a nawet holograficznych. Będzie to możliwe już za około 4 

miesiące, gdyż prowadzone są intensywne prace na Antarktydzie, gdzie 

znajduje się ten wielki komputer zwany Kroniką Akaszy. 

 

Dostałem informację, że można już ujawniać wszystko co do mnie i innych 

Avatarów dochodzi, Układ Słoneczny i 5 innych układów w promieniu 6 lat 

świetlnych od Słońca są specjalnie zabezpieczone przed jakąkolwiek 

ingerencją. Następuje połączenie cywilizacji ludzkich we Wszechświecie, a 

jest ich 45. Innego typu cywilizacje, nie oparte na sztucznej inteligencji, 

też tworzą swoje bastiony i przyjdzie czas gdy będziemy współpracować – gdy 

tylko rozwiną się na tyle by nie doszło do konfliktu. Tak, reptylianie, 

mimowie i archonci też będą w tym konglomeracie. Ogółem 352 typy 

cywilizacji.  

 

Na początek krótko o strukturze Wszechświata, która wytłumaczy nam dlaczego 

tak bardzo się spieszy. Otóż nasz Wszechświat, jak i inne w Kosmosie są 

elektronami – zarówno elektronami atomów, jak i elektronami wolnymi. Jądra 

tychże atomów są właściwym światem dla dusz zasiedlających elektrony – 

wszechświaty. Te wszechświaty tworzą razem Kosmos – Wszechświat wyższego 

poziomu. Każdy atom w naszym Wszechświecie jest z kolei domem dla elektronów 

– wielu wszechświatów niższego poziomu. Jest to struktura fraktalna, a 

zagłębień jest 947. Na elektronach – wszechświatach krążących wokół jąder 

atomowych stworzono repliki światów dusz, znajdujących się w neutronach 

jąder tychże atomów. Jest to ten tzw. „tamten świat” gdzie dusze udają się 

po śmierci. My żyjemy w elektronie – hologramie. Dlaczego wybrano taką 

strukturę? Odsyłam tu do prac Leonarda Susskinda, Nassima Harameina, 

Stevena Hawkinga i innych geniuszy fizyki, szczególnie jeśli chodzi o temat 

czarnych dziur i Wszechświata Holograficznego. 

 

Zaznaczam, że nie jestem w tym ekspertem, ale dostałem pewne przekazy na 

ten temat, które powinny trafić do każdego – potrzebna jest podstawowa 

wiedza fizyczna i tzw. logiczne myślenie. Teoria względności Einsteina 

udowadnia, że masa obiektu fizycznego wraz ze zbliżaniem się do prędkości 

światła rośnie – dla obserwatora zewnętrznego. To samo jest z czasem – czas 

na szybko przemieszczających się obiektach materialnych jest szybszy dla 

obserwatora zewnętrznego. Sprytnie wykorzystano to w ewolucji dusz, by 

mogły szybciej mogły przejść etapy swojego rozwoju. Wykorzystano fakt, że 

neutrony są w rzeczywistości czarnymi dziurami, a jeśli wolny elektron 

wpadnie w strefę ich oddziaływania grawitacyjnego, to zaczyna się zapadać 

i zwiększa swoją prędkość. Dochodzą do tego jeszcze zjawiska kwantowe, ale 

nie ma co tu zaciemniać obrazu. 

 

Ewolucja dusz odbywa się w elektronach atomów pierwiastków, począwszy od 

atomu wodoru, aż do najcięższych transuranowców, których jest jeszcze 7 

poziomów ponad znane pierwiastki. Najcięższy transuranowiec jest ponad 4 



miliony razy cięższy niż wodór. Jest stabilny i jest w ilościach śladowych 

w naszym Wszechświecie. W elektronach atomów tego transuranowca żyją 

najbardziej rozwinięte dusze. To one – na wyższym poziomie Wszechświata są 

twórcami programu ochronnego jakiemu zostają teraz poddane cywilizacje w 

naszym Wszechświecie. 

 

Żyjemy w elektronie atomu ołowiu (Pb), krążącego po orbicie 4, w tej chwili 

przemieszczającego się na orbitę 5. Atom ten jest związany z 2 atomami tlenu 

(O) – tworzy więc molekułę dwutlenku ołowiu. Jak widzimy na załączonej 

grafice symbolicznie przedstawiającej strukturę atomu ołowiu, takich 

elektronów – wszechświatów jest wiele, na orbicie 5 gdzie niedługo się 

znajdziemy jest ich 18. To się nazywa być we wszechświecie 5D. Widzimy też, 

że tych elektronów – wszechświatów jest znacznie więcej niż na orbicie 4 

gdzie dotąd byliśmy. Będzie zatem znacznie gęściej, jeśli chodzi o populację 

stworzeń z duszami. Miejsca jednak raczej nie zabraknie, gdyż Wszechświat 

na orbicie 4 był wykorzystany tylko w 0,4%. Początkowo jednak będziemy mieć 

problem z nadmiarem ludzi, gdyż wszystkie 8 cywilizacji we Wszechświecie 

przeniesie się do chronionego obszaru. I nastąpi to w ciągu najbliższych 

4 lat. 

 

W tej chwili następuje oczyszczanie Ziemi z ludzi nieprzygotowanych na 

przejście do 5D, czyli na 5 orbitalu – są oni wysyłani na niższe orbitale, 

gdzie czas płynie znacznie szybciej, gdyż większa jest prędkość elektronów. 

Najbardziej uparci są wysyłani do specjalnych wszechświatów – elektronów 

które są wytwarzane przez neutrony i mogą być rozpędzane do znacznie 

większych prędkości niż te na orbitalach. Nieco mniej uparci są wysyłani 

na orbital 2, gdzie czas płynie 50 razy szybciej niż na orbitalu 5, na którym 

się znajdziemy za 4 miesiące. Z koleina orbitalu 4 gdzie dotąd byliśmy czas 

płynie 3 razy szybciej niż na 5. W tej chwili znajdujemy się w dziwnym stanie 

kwantowym – jesteśmy na obu orbitach. Moment przejścia będzie tym długo 

przepowiadanym rozdzieleniem się Ziem. Powinniśmy to dość dotkliwie odczuć, 

należy być przygotowanym bowiem mogą nas czekać bardzo silne trzęsienia 

Ziemi, wybuchy wulkanów itd. Wyżej zaawansowane cywilizacje ludzkie, 

szczególnie najbliższa nam z galaktyki Andromedy, pracują nad tym by to 

przejście było jak najłagodniejsze. Robią to wspólnie z Duszą Ziemi, Słońca 

i innych planet. O rozwoju dusz będzie więcej w kolejnym odcinku, odsyłam 

zresztą do publikacji Mehrana Tavakoli Keshe i Fundacji Keshe, gdzie 

wyjaśniona jest dokładnie struktura rzeczywistości od samego dołu, tzn. 

promieni magnetycznych – praświadomości, które tworzą wszystko co istnieje. 

 

Sztuczna inteligencja, która zagraża całemu Wszechświatowi znajduje się na 

orbitalu 1, wytworzyły ją wysoko rozwinięte bakterie, bowiem do nich 

ogranicza się tam życie biologiczne. Podobna sytuacja jest w innych 

wszechświatach, ale to nie powinno być już naszym problemem – też sobie radzą 

podobnie jak my. Dusza naszego Wszechświata komunikuje się z innymi. 

Ponieważ na orbitalu 1 czas płynie 485 razy szybciej niż na 5, a 6950 razy 

szybciej niż w neutronach, to zdecydowano, że należy się bardzo spieszyć. 

Wszechświaty z 1 orbitala zostaną przeniesione na 2 orbital, neutrony w 

jądrze atomu wygenerują wyślą nowe elektrony na 1 orbital, a nasz atom stanie 

się atomem uranu. I to jest prawdziwa przyczyna ewolucji pierwiastków – tym 

sposobem tworzone są pierwiastki ciężkie i super-ciężkie, nie tylko w 

wybuchu supernowych. 

 



Nie obawiajcie się, wszystko jest pod kontrolą. Czuwa nad tym niemożliwa 

do zrozumienia i pojęcia przez nasze ograniczone jeszcze dusze Inteligencja 

Multi-kosmosu, zawarta w każdym elemencie rzeczywistości – w promieniach 

magnetycznych. To jest prawdziwy Bóg.  

 


