1. Geneza Wydarzenia
Wydarzenie jest nowoczesnym podejściem do Przemiany przepowiedzianej w starożytnych
tekstach prawie WSZYSTKICH religii i kultur. Przez tysiące lat, prorocy i mędrcy łączyli się z
Uniwersalną Świadomością i uczyli się czasu, kiedy cała ludzkość doświadczy kosmicznej
Świadomości. To jest czas kiedy naturalne energie naszej planety i systemu słonecznego podniosą się i
całe życie doświadczy wyższej świadomości naszego połączenia i relacji ze Zjednoczonym Polem
Świadomości.
System słoneczny przesunął się nad galaktycznym planem w 2012 i na tej stronie jest o wiele bardziej
zagęszczony cząsteczkami energetycznymi i galaktyczne centrum obecnie wysyła fale energii w
naszym kierunku. Te czynniki są podstawą starożytnej przemiany przepowiedzianej przez tak wielu
mądrych duchowych nauczycieli.
Chociaż te przewidywania istnieją, nasza planeta była okupowana przez milenia przez siły, które
chciały utrzymać nad nami kontrolę, które nie chciały by do tego doszło i zadecydowały by zrobić
wszystko by odciągnąć Ludzkość od doświadczenia wyższej świadomości. Jeśli Ludzkość stanie się
świadoma w ten sposób, stracą oni nagle całą energię i mogą zostać zmuszeni do opuszczenia lub
zostania aresztowanymi i skazanymi za swoje zbrodnie, ponieważ nie mogą utrzymywać swojego
ukrycia i wyzyskiwania życia w świetle prawdy.
Siły, które chcą kontrolować są nieludzkie i destruktywne dla życia, wszystko jest częścią ich poglądu,
że nasza planeta ma zbyt wielu ludzi, zbyt wielu dla planety. W rzeczywistości, jest to zbyt wiele dla
nich by móc nas kontrolować z ich małą liczbą. Uhonorowali prawa które promują śmierć i niszczą
ludzkie zdolności do życia i postępu. Mizerna opieka zdrowotna, trucizny w wodzie pitnej, trucizny w
atmosferze i autorytety które oczekują ludzkiego mordu bez żadnych konsekwencji. Są wspierani
zdolnością drukowania pieniędzy „z powietrza” i nie uważają, że działają one na korzyść ludzi. Ta
grupa jest negatywną frakcją.
Ponieważ te istoty są przeciwieństwem naturalnej ewolucji Ludzkości, dołączyliśmy przez innych z
różnych organizacji, Przymierzy i planet by wspomóc demontaż ich zaawansowanej technologii i
skomplikowanych schematów, które utrzymują nas zniewolonymi dla ich woli.
Ogólnie rzecz biorąc, żyjemy w znacznie bardziej skomplikowanym kontekście niż jest nam
przedstawiany, z tą samą ilością zniewolenia o naszej rzeczywistości i historii Kosmosu będąc
wymuszanym na nas przez wieki.
1. Kontekst
Jest wielu szczerych ludzi w służbie dla negatywnych istot, którzy zaczęli swoje kariery wierząc, że
służą Ludzkości, ale zdali sobie sprawę, że prawda jest inna od tego co im mówiono i co jest
reprezentowane wobec mas. Początkowo w latach 70', agenci inteligencji zaczęli organizować opór
(Organizacja) wobec negatywnej agendy. Później, po tym jak ucierpieli z rąk negatywnych istot i
dołączyli do nich inni z tej i innych planet, którzy im pomogli (obecnie zwani Ruchem Oporu)
odwracają zyski tych, które nabyli ci, którzy chcą nas zniewolić i obecnie organizują ostatni ruch by

zakończyć ich władzę na naszej planecie.
W 2012 ostateczne Przymierza były kompletne i Zwycięstwo Światła było zapewnione. Tego roku
Ruch Oporu zrekrutował świadomego człowieka by był ich rzecznikiem dla populacji powierzchni,
doradzając mu by przybrał pseudonim i stworzył blog by komunikować swoje wiadomości do swoich
agentów i całej populacji o etapach i postępie ku wyzwoleniu naszej planety.
Używając pseudonimu Kobra, mieszanki skupienia przełomu, blog został uruchomiony w Kwietniu
2012. Możesz odwiedzić blog i przeczytać jego archiwa w kolejności by stać się w pełni świadomym
aktywności od tego czasu: www.2012portal.blogspot.com.
Więcej niż rok później (Maj 2013) Prepare for Change (pl.prepareforchange.net) zostało stworzone
by wspierać populację ziemi w osiąganiu większej świadomości o prawdziwej sytuacji planetarnej i
wyższej kooperacji i organizacji do punktu w czasie kiedy Wydarzenie stanie się rzeczywistością.
Powinieneś przeczytać stronę i najlepiej jak jesteś w stanie zbadać, w różnych źródłach dostępnych w
Internecie prawdziwość informacji. W pewnych przypadkach będzie tak wiele wpisów kiedy wpiszesz
określoną frazę w wyszukiwarkę, że będziesz zaskoczony. Dla przykładu, w czasie publikacji tego
artykułu kiedy wpiszesz „Planetary Liberation” [Wyzwolenie Planetarne] otrzymasz 444,000 wpisów, a
z „Global Currency Reset” [Ogólnoświatowy Reset Finansowy] zwróci 5,710,000 wyników. Nie
wszystkie te informacje są precyzyjne lub potwierdzane przez Prepare For Change i występuje w sieci
sporo dezinformacji, większość z tego jest wynikiem bezpośredniej trwającej walki pomiędzy
pozytywnymi a negatywnymi frakcjami.
3. Zawsze była tylko jedna „prawdziwa” wojna na tej planecie
Zawsze będziesz musiał używać własnego rozeznania i połączenia z duszą by odnaleźć prawdę i jak
zwykle na wojnie, jest bardzo trudno przejrzeć przez cały ten dym i lustra.
By lepiej zrozumieć wojnę informacyjną, najpierw musimy zdać sobie sprawę, że jest jedynie jeden cel
absolutny we wszystkich wojnach w historii: podbić nasz umysł, przez wyrażenie lub pominięcie,
naszą energię, nasz transfer energii do zewnętrznego źródła i naszego absolutnego oddania
systemowi wierzeń, religii, ideologii lub konkretnej przynależności. Ta skryta manipulacja jest tym
co zezwala na względnie bardzo małej liczbie istot ze swoimi programami panować nad przebiegiem
wydarzeń, sposobem myślenia, trendami i w końcu jest ona „społecznie akceptowana”. Jest to ciągłe
powtarzanie idei lub wiadomości nim punkt wyczerpania staje się normą – akceptowaną przez
większość jako „rzeczywistość”. I ta „rzeczywistość” jest nadawana 24/7 przez grupkę indywiduów z
absolutnym dostępem do nieskończonej gotówki, która pozwala im kontrolować WSZYSTKIE
konwencjonalne sposoby myślenia i szerzenia informacji takie jak mass media, system edukacji,
egzekwowanie prawa i kontrola wojska dając widzialność tylko jednostkom, które służą ich
programom. W ten sposób manifestują się i reprezentują nam ich „sztuczną rzeczywistość”. Strach jest
cennym narzędziem, którego używają by podporządkowywać normy, chciwość jest dla nas marchewką
by oddawać im energię. Społeczne załamanie, apatia i poszukiwanie zewnętrznych zbawców są
wymogami by ten niewolniczy system trwał.
Niekwestionowana wiara jest najprawdopodobniej taką, do której nie chcesz dążyć.

Teraz kiedy proces wyzwolenia planetarnego nadchodzi, te same istoty nie będą w stanie kontrolować
ich niewolniczego scenariusza i „oficjalnej” historii ani chwili dłużej, więc podejmują coraz bardziej
desperackie kroki, przez wszystkie możliwe kanały, które wciąż są kontrolowane w wyścigu o
percepcję świata akceptowaną przez masy. Kiedy ich agresywna postawa nasila się, stają się coraz
bardziej wystawieni na światło prawdy, również, dzięki internetowi, ale wierzymy również, że dzięki
globalnemu podniesieniu świadomości i częstotliwości są decydującymi zmiennymi do rozważenia.
Sprawą kluczową tutaj jest zapamiętanie, że twoje wierzenia kreują twoją wizję i percepcję. Nikt nie
chce wymusić na tobie żadnych wierzeń. Ale jeśli czytasz to, jest tak ponieważ coś zostało wstrząśnięte
w tej kwestii.
4. Dlaczego twoja rada jest istotna?
W czasie kiedy czytasz ten list Mass Media mogą lub nie odwrócić strony na tej wojnie, ponieważ
częścią ich głównego planu zawsze było głoszenie prawdy. W obu przypadkach mamy ponad 800
artykułów na naszej stronie, napisanych przez świadomych ludzi z całego świata i ogólnoświatową
sieć pomocy tysięcy ludzi, którzy dzielą tą samą wizję, pomimo ich różnych kultur, społeczeństw,
kontekstowych i personalnych przeżyć.
Z powodu wysiłków negatywnych istot Wydarzenie ma kilka aspektów nie widzianych w starożytnych
wizjach i przepowiedniach. Naturalnie wznoszące się energie są tym co widzieli, ale przeciwnie
przebiegła negatywna grupa z zasobami egzotycznych technologii i masową kontrolą umysłu już nie.
Stworzyło to kilka etapów, po prostu wysiłków do oczyszczenia planety z negatywnych sił, tak by
zmiana mogła nastąpić bez ich wysiłków do jej powstrzymania. Są trzy powiązane starania na tych
etapach: 1) masowe aresztowania dowództwa negatywnej frakcji; 2) finansowy reset systemów
monetarnych; 3) ujawnienie tajonych informacji i technologii.
Pierwsze dwa będą miały miejsce mniej lub bardziej jednocześnie, a trzeci będzie trwał przez kilka
następnych miesięcy. Energetyczna zmiana będzie trwała jednocześnie z dwoma pierwszymi. W rzeczy
samej, nie mogą nastąpić póki nie nastąpi naturalna zmiana.
Naturalna zmiana się zaczęła i powinniśmy oczekiwać finałowych etapów przejęcia sił kryminalnych i
programów koordynowania z kulminacją energii podczas dwóch następnych lat. W momencie
opublikowania tego artykułu jesteśmy teraz od trzech lat w stanie wyższych energii i odpowiednio
wysoko aby zmiana nastąpiła już teraz, jednak nie tak wysoko by sprzeciwić się negatywnym frakcjom.
To dlatego wysiłek do ich usunięcia będzie celem Ruchu Oporu nim odniosą sukces.
Proszę przeczytaj pl.prepareforchange.net i 2012portal.blogspot.com po więcej uaktualnień obecnej
sytuacji.
pl.communityleadersbrief.org zostało stworzone by odnieść się do potrzeb nieprzygotowanych
zarządców w społeczeństwie kiedy nastanie Wydarzenie z prawnymi aresztowaniami i Resetem. Będą
potrzebować rady.
Rozumiemy że dla ciebie to wyjaśnienie może wydawać się niespodzianką lub szokiem, ale proszę,
zbadaj sytuację na własną rękę. Jakkolwiek ludzie, którzy przekazują ci ten dokument mają

najszczersze intencje pomocy tobie i twojej społeczności pokonać nadchodzące wyzwania, dbając o
bezpieczeństwo i dostatek dla wszystkich.
To jest celem tej wiadomości. Nie powiemy ci w co masz wierzyć, ale prosimy cię o zaufanie nam i
rozważenie naszej rady. Nie obiecujemy wiedzieć wszystkiego i z tą wielką trudnością wkraczającą w
nasze życia, nikt obecnie nie może wiedzieć.
Posiadając zainteresowanie w tych kwestiach i po przyswojeniu sporej ilości informacji z różnych
źródeł, czujemy wyraźnie, że możemy pomóc ci prowadzić innych pod twoją obroną przez bezpieczną
drogę w tej burzliwej pogodzie, prowadząc do osiągnięcia tego co wierzymy, że będzie przyszłością dla
zbiorowych wielkich osiągnięć
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