OČISTNÉ PROCESY PLANETY ZEMĚ
Pozemští vědci popisují tuto planetu jako dílo náhody a jako neživý kus hornin a
jiných, čímž nahrávají a posilují lidskou pseudorealitu vytvářenou a ovládanou
negativním stavem. Země však ve skutečnosti není mrtvá, naopak – je to živá bytost,
která je navíc na vyšší úrovni než samotný člověk.
Lidstvo, které je nucena nést na svých bedrech, je obrovským zdrojem negativní
energie – drtivá většina lidí zaměřuje své myšlenky na peníze, majetek, alkohol,
cigarety a jiné – tyto hrubovibrační energie, které planeta Země vnímá, ji bolí a
ubližují. Není tedy divu, že se jich snaží zbavit nebo alespoň snížit jejich množství –
pomocí tzv. přírodních katastrof.
Přírodní katastrofy tedy nejsou výsledkem náhodilých procesů v atmosféře či zemské
kůře, ale snahou planety Země zbavit se hrubovibračních energií produkovaných
ovládaným a zmanipulovaným lidstvem. S blížící se plností negativního stavu rovněž
vzrůstá intenzita a hojnost neláskyplných myšlenek lidí - hrubovibračních energií.
Proto ve světě stále více přibývá rozmarů počasí a jiných – pomocí těchto očistných
procesů si planeta Země ulevuje od bolesti způsobené negativními myšlenkami lidí.
Tyto očistné procesy se ve velké míře týkají hlavně hustě osídlených oblastí, kde je
největší koncentrace hrubovibračních energií – zejména východní Asie a východní
pobřeží USA. Dobrým příkladem očistného procesu je zemětřesení v Japonsku z roku
2011 – desítky metrů vysoká tsunami byla jedním z mnoha varování pro místní i celý
svět, že cesta, po které lidstvo kráčí, je špatná. To samé platí i pro erupce sopek,
hurikány a další. V České republice to byly například rozsáhlé záplavy v roce 2002.
V pravém pozitivním stvoření žijí bytosti v souladu s přírodou a v lásce – přijímají a
milují Stvořitele prvotního všeho a všech s přirozeností Pána Ježíše Krista a řídí se
jeho zákony lásky – proto v tomto láskyplném prostředí je nejen počasí stálé a
klidné – planety se zde jednoduše nemají od čeho očišťovat.
V případě lidstva je situace zcela opačná a pokud se nezmění, budou očistné procesy
pokračovat a i nadále sílit. Planeta Země je schopna i globálních očistných procesů –
např. propadem kontinentů o stovky metrů, masivních záplav apod. – toto se s velkou
pravděpodobností uskuteční v průběhu plnosti negativního stavu.
Poté, až negativní stav splní svůj účel a projeví se v plné míře, dojde k jeho
konečnému a trvalému ukončení Stvořitelem prvotním všeho a všech s přirozeností
Pána Ježíše Krista a bude následovat plnost pozitivního stavu – vše zlé a negativní se
navždy stane minulostí a započne zcela nové období plné lásky, dobra a pravdy.
Více informací najdete na blogu albafos, především pak v přednáškách.

