Poselství z hvězdných bran
od Abela Dawna, září 2005, podle stránek MayaMysterySchool
Poznámka překladatele – některé zde předpovězené události se již staly, jiné ne...
Během posledního čtvrtstoletí došlo k řadě důležitých kosmických komunikací a bude k nim
docházet i v průběhu příštích let, až do druhé čtvrtiny 21. století. Zahrnuje to vědomě
zakódované zprávy pro veřejnost, které pocházejí z vibrací strategických hvězdných bran.
Tyto brány jsou ve vzájemném souladu, tak aby podpořily projev Nového nebe na Zemi.
Na konci tohoto období se objeví genetický projev nebo zrození Nové ženské energie,
známé jako 13. řetězec DNA, bude to událost a fyziologický jev, který byl napadán a
potlačován během posledních 3600 let, ale který nemůže být již dlouho skryt.
Arctur
První z těchto zpráv začaly opakovaně přicházet před čtvrtstoletím z hvězdné brány Arctura
a urychlily dynamiku kolem rozvoje harmonické konvergence.
Na Arctura odkazoval již Edgar Cayce, jako v jeho sdělení:
„Je to jedna z nejpokročilejších civilizací v této galaxii. Vyskytuje se v páté dimenzi a je
prototypem pro budoucnost Země. Jeho energie pracují jako emocionální, mentální a
duchovní léčitelé pro lidstvo. Hvězda je také energetickou branou, jejímž prostřednictvím lidé
procházejí během smrti a znovuzrození. Funguje jako průchozí stanice pro nehmotné vědomí,
aby si zvyklo na tělesnost. Arctur je hvězdná brána, jejímž prostřednictvím prochází duše, aby
si vybrala, zda se vrátí na Zemi do Sluneční soustavy nebo se bude vyvíjet jinde.“
J. J. Hurtak v knize „Znalosti: Enochovy klíče“, napsal:
„Arctur je středem mezi Zemí a dalšími vyššími úrovněmi vědomí. Je řídícím orgánem
našeho vesmíru, který určuje duchovní pokrok lidstva. Arctur je první spojovací stanice, která
nám umožňuje cestovat mimo naše vědomí. Lidé, jejichž kód DNA byl aktivován pomocí
klíčů, bude převeden prostřednictvím Arctura před přechodem na jiné, vyšší úrovně stvoření.“
Arctur je domovem nejvíce vzestoupených bytostí, známých jako „Bílé bratrstvo světla“.
Jeho pánem je Sananda, také známý na této pozemské rovině jako Ježíš - syn. Jsou to
Arkturiáni, kteří jsou pravděpodobně zodpovědní za piktogramy v Anglii. Arkturiáni spolu
komunikují prostřednictvím harmonických frekvencí a piktogramy v obilí jsou současné
záznamy stoupající harmonické frekvence. Arkturiáni to dělají již stovky let.
Nicméně, se staly veřejnou záležitostí od poloviny 80. let, kdy započal hlavní výskyt kruhů
v obilí, který upoutal pozornost skupin terénních výzkumných pracovníků, a které pak
způsobily svět "v ohni" (aktivaci čaker).
Podle Freddyho Silvy ve filmu „Tajemství na polích“, byly od roku 1988 zdokumentovány
a prozkoumány stovky kruhů v obilí. Byl to vlastně konec "tvorby" kruhů v obilí, kdy většina
lidí dosud nevěděla o jejich přítomnosti. Najednou vzbudily zájem a začali být vnímány.
To bylo také v době kolem harmonické konvergence. Každý rok od té doby, jejich množství
roste, neustále se vyvíjejí a komplikují svoji strukturu, jako kdyby vyjadřovaly nějaký druh
jazyka, složitějšího a pokročilejšího během času... Podle Arkturiánů obsahují 12 frekvencí,
které odpovídají naší vyvíjející se 12-vláknové DNA.
A pak je tu ještě 13. vlákno, které odpovídá nejvýkonnější a nejčistší vibrací univerzální
lásky a soucitu. Naše tělo má sedmou čakru (korunní čakra), která nás spojuje s předchozími
šesti čakrami v našem těle a se Zemí. Pak je zde další osmá čakra, asi 12 palců nad korunní
čakrou, která nám umožňuje připojit se k vyšší úrovni vědomí. Devátá čakra, přibližně dvě

stopy od těla, nás spojuje s posvátnou energetickou sítí Země. Desátá čakra nás spojuje se
Sluneční soustavou, jedenácté se středem galaxie, dvanáctá s celým hmotným vesmírem,
13. čakra je spojena s centrem supergalaxie, které je vstupní branou pro většinu nanebevzetých mistrů a nejčistších energií srdce, spojených s božskou matku a univerzální láskou.
Velká hinduistická matka Ammachi, v současné době vkládá tuto energii do hmoty a budou
následovat i další energie.
Při aktivaci 8. čakry, získáte možnost prozkoumat vyšší vědomí. Při aktivaci deváté čakry
můžete navázat kontakt s vyššími bytostmi nebo našimi průvodci, kteří neustále pracují v
jiných frekvencích na pozemské rovině, jako za dávných Mayů, Inků, Egypťanů a Tibeťanů.
Podle Silvy, kruhy v obilí aktivovaly devět nových zdrojů frekvencí a v létě 1999 probudily
ještě více lidí až k finální přípravě Země na vznik nového vědomí.
„Vzhledem k tomu, že nové kódy energie se vtiskly do krystalické struktury Země, tak tyto
změny v ní spustí změny v těle, aby je doprovázely, protože energetické pole člověka se snaží
udržet své pupeční spojení s Matkou Zemí... Tento účinek je také vidět v tom, jak se
přestavěla struktura krystalů, když se podrobily nové frekvenci.“
Svinutý had (symbolizující aktivované čakry připravené k výdeji nahromaděné energie) byl
v obilí tento rok také spatřen.
Při aktivaci desáté čakry můžete navázat kontakt s bytostmi mimo planetu, ale pouze v této
Sluneční soustavě, jsou to ty, které mají některé společné lidské vlastnosti, ale jsou to také
mimozemšťané. Při aktivaci jedenácté čakry můžete navázat kontakt se Síriany, Plejáďany a
Arkturiány. Při aktivaci dvanácté čakry, se můžete spojit s Arkturiány, jakož i bytostmi z
vyšší úrovně, jako těmi, které mají za úkol vzestup člověka a vývoj naší galaxie. Tito
nanebevzetí mistři patří k Bílému bratrstvu. Při aktivaci 13. čakry aktivujete centrum
supergalaxie, domov mnoha galaxií a vesmírů, kde funguje Galaktická Federace a ženské
energie spojené s univerzální láskou a projevy přátelství.
Zprávy, které právě teď přicházejí od Arkturiánů ve formě piktogramů v obilí, zvyšují naši
frekvenci a šroubovice DNA dodává silnou dávku ženské energie do pravé poloviny mozku,
aby tak vyrovnávala levou polovinu mozku, s dominující mužskou energií.
Arkturiáni nám pomáhají k aktivaci a sladění naší dvanáctivláknové DNA (odpovídající 12
čakrám), s energiemi na půli cesty z příkazové stanice ve vesmíru, takže se můžeme
připravovat na novou 13. čakru ženské energie, aby se již brzy zrodila Nová Země a nakonec
se stala novou členkou Galaktické federace.
Galaktické centrum
Další sérii zpráv z hvězdné brány jsme obdrželi teprve nedávno - 19 prosince 2001,
18. prosince 2002 a 17 prosince 2003.
To byly termíny, kdy „Pán prstenů“ je zpřístupnil veřejnosti v kinech; také je to datum, které
nyní spadá do jednoho až dvou stupňů od galaktického středu na 27 st. v souhvězdí Střelce.
Byly to dny první série vědomých kosmických upozornění pro veřejnost z Mléčné dráhy od
„Mission Control Center“.
Byla to odvážná zpráva o tom, co se přihodí v průběhu příštích 10 let, když budeme
sledovat boj o novou rozvíjející se Zemi a nový Sluneční král (nebo syn krále) zaujme své
místo, které pomůže zrodit kosmickou energii pro Nový věk.
Podle Mayů, galaktické centrum představuje nanebevzetí krále. John Major Jenkins
vysvětluje dále v kosmogenesi Mayů rok 2012 jako rok "krále":
„Vesmírné centrum je galaktický střed, který lze najít podle centrální vybouleniny - lůna

Mléčné dráhy matky, k němuž se vztahuje precese „krále Slunce". Tato precese znamená
pomalé přibližování krále ke konečnému nastolení na trůn, v srdci času a prostoru.“

Kvůli královskému majestátu v místní časoprostoru, dělá iniciační cestu do nebeského srdce
posvěcenou, vzhledem k síle lodi a duchovního poznání. Jedná se o první sérii zpráv, která
vyšla z galaktického centra pro veřejnost.
„Lord of the Rings“ (Pán prstenů) se zabýval transformací zla prostřednictvím lásky,
soucitu a pokory. Je to zpráva o životě a smrti, o probuzení bratrství mezi lidmi. Dále jen
"Král Slunce" nebo "syn" krále rozptýlili temnotu a přinesli světlo na planetu Zemi. Ženská
energie, která byla zodpovědná za toto zrození byla Arwen, královna víl. Ona se spojila s
novým králem a spojila vesmír a planety se zemskou energií, ke zrození nového království na
Zemi.
- Jak se bude tato transformace skutečně projevovat na planetě Zemi?
- Vzhledem k tomu, král Slunce ji spojí s lůnem Mléčné dráhy, které bude naší matkou, kdo
nás samotné ochrání před námi?
- Náš poslední zachránce se projevil v mužském těle, protože pro muže je mnohem jednodušší
ovlivňovat masy; bude se snad tentokrát projevovat v ženském těle?
Galaktická precese
Podle Jenkinse, staří středoameričtí astronomové používají dvě různé metody ke sledování
precese. První byla používána dávno na místě, nazývaném Maysky Izapa a týkala se pomalé
precese slunovratů Slunce, v zákrytu s jasným pásem Galaxie. Zarovnání slunovratu Slunce
v prosinci s centrem naší Galaxie vrcholí v letech kolem roku 2012, a shoduje se s 13-Baktun
cyklem jako konečné datum.
Zarovnání slunovratu s galaxií bylo koncipováno jako spojení
mužského principu (prosincový slunovrat) s ženským principem
(střed Mléčné dráhy). Na obrázku je Mléčná dráha, kde se
spojuje slunovrat s centrální vybouleninou galaxie, ale také
s temnou trhlinou, způsobenou mezihvězdným prachem.
Současní Mayové nazývají tuto tmavou trhlinu jako cestu do
podsvětí. Tato funkce je klíčem k pochopení znovuzrození, jako

metafory k roku 2012, jako konečného data, odpovídajícího Mayské symbolice, jako
porodního kanálu Velké Matky (Mléčná dráha).
Slunce je znovuzrozeno každodenně za úsvitu, každoročně za zimního slunovratu, a pokud
jde o konec světa k datu 21. prosince 2012, tehdy se během slunovratu Slunce zarovná s
galaktickou rovinou, která je cílovou hranicí precesního cyklu.
Plejády a Alcyone
V koordinaci s galaktickou precesí, Mayové také zaznamenali dobu precese prostřednictvím
Plejád. Alcyone, centrální hvězda Plejád, se nachází na 30° souhvězdí Býka, v blízkosti
souhvězdí Orion. Alcyone v Býku představuje bohyni Země. Ponaučení z Alcyone jsou ta,
která souvisejí se soucitem, vyšší moudrosti, vizemi a vědomím Země. Mnoho channelingů
bylo odesláno právě z Plejád.

Alcyone má prominentní postavení v mayské astronomii. Mayové věří, že je to domov
jejich předků. S touto hvězdou v systému Plejád, označovaných jako sedm sester, se naše
Slunce srovnává každých 52 let. V mayské kosmologii je precese Plejád sledována pomocí
kalendářního kola délky 52 let a obřadu Nového ohně.
Tento systém sledování byl vyvinut na Teotihuacanu v centrálním Mexiku kolem roku 150,
nicméně podle Jenkinse, to bylo u Kukulkanovy pyramidy v Chichén Itzá, kde nacházíme
význam nadcházejícího posunu věků.
Aniž bychom zabíhali příliš do technického vysvětlení, Slunce v zenitu bylo na
Teotihuacanu vždy 17. května, ale Mayové vypočítali datum pro zeměpisnou šířku Chichén
Itzá i pro 21. století, kdy k tomuto úkazu dochází vždy kolem 20. května (začíná to 17.května
a končí 23.května).
To je důležité, protože v 21. století se 20.května slunce zarovná s Plejádami v důsledku
precese, která se pohybuje vpřed ve zvířetníku o jeden stupeň za každých 104 let (dva 52-leté
cykly).
Tato velká sluneční konjunkce s Plejádami se posunula směrem k přesnému středu půlnoční
oblohy. Jenkins pokračuje, že „spojení Slunce s Plejádami symbolizuje hadí božstvo
Quetzalcoatla, o němž je známo, že byl něco jako Kristus.“ Kristus je také známý v mnoha
kulturách jako "syn" nebo "slunce".
Podobně jako zarovnání slunovratu se středem galaxie, je i zarovnání Slunce s Plejádami v
zenitu vázáno na proroctví o konci času.

Hvězdné kódy v Chichén Itzá
Během březnové rovnodennosti se lidé z celého světa zúčastňují kosmického obřadu a
rituálu v Chichén Itzá. Pozorují, jak „stínový had“ klouže dolů po schodech severní balustrády
Kukulcanovy pyramidy. Pro ty, kteří jsou naladěni, to připomíná "let". Had má sedm závitů,
imaginární osmý tvoří vrchol pyramidy.
Mayský slovo pro chřestýše a pro Plejády je stejné. Chcete-li pokračovat, Yukatánští
chřestýši mají tři tečkované charakteristické kruhy, poblíž jejich chrastítka. Množství učenců
interpretovalo tento znak jako sluneční tvář Ahau - symbol slunce.
Podle Jenkinse: „Jakmile se objeví hadí stín, hadí ocas proniká do chrámu na vrcholu
pyramidy (pátý, centrální směr k zenitu), a pak ukazuje nahoru ke středu oblohy. Vzhledem k
tomu, se hadí chrastítko nazývá tzab (Plejády) a tři tečky tváře Ahau je Slunce, symbolika
jednoznačně stanoví: Slunce a Plejády jsou zenitu. Toto plejádské zarovnání 17. - 20. května
je kódem stínu vzhledu hada a jeho chrastítka během rovnodennosti, společně s galaktickým
zarovnáním 2012, zakódovaným v Chichen Itzá, které se vyskytne ve 21. století“.
Takže teď, když víme, že všechny tyto hvězdné brány se vypořádaly s "koncem času" nebo
znovuzrozením, co je veřejným poselstvím Plejád v této době? A co má had do činění
s některou ze zpráv, které pocházejí z kruhů v obilí, z galaktického středu, a z Plejád? Hada
vidíme také na lékařském symbolu „caduceus“, představujícím vlákna lidské DNA a 7 čaker
(Plejádských sedm sester) dříve, než se přesuneme do následující oktávy nebo vyššího vědomí
8. čakry.
Had také reprezentuje esoterické znalosti: to, co není vidět a je to třeba chápat dříve, než
může být aktivována naše rozšířená čakra. Po její aktivaci to nám umožňuje pokračovat v
kontaktech s 9. čakrou energie, podle našich předků průvodců, a také to znamená
"zakořeňování" nebo porod nových kosmických vibrací na Zemi. Dne 17. května 2006, na
začátku srovnání Slunce a Plejád v zenitu, ohlašovala dva měsíce předem březnová
rovnodennost stín hada na Chichén Itzá a kód Da Vinci bude odkryt pro veřejnost.
Tato zpráva přichází během týdne, kdy naše Slunce a hvězda Alcyone jsou spojeni ženskou
energií, která byla potlačena a podmaněna po tak dlouhou dobu, nyní je připravena jít si svou
cestou hada - porodním kanálem a zakořenit se na svém právoplatném místě jako dědic
Kristova království. Reaktivace Máří Magdalény a kódů, které držela, a které byly brutálně
potlačeny katolickou církví, se spojily s událostmi galaktického centra a zrodí tuto novou
energii.
V určité nepříliš vzdálené době, poté, co aktivujeme všech 12 čaker (úplné harmonické
stupnice), nám tato nová ženská energie bude zcela zjevná, což nám pomůže aktivovat
13. čakru, která bude našim kódovým klíčem do galaktického společenství,
Boží dílo
Tyto veřejné zprávy nejsou ani náhodné, ani fantastické vtípky. Kromě konce času (smrti
nebo znovuzrození), sladění a zpráv, když se podíváte na zarovnání mezi třemi hvězdnými
branami, tak:
- Arctur ( přestavuje vyšší vědomí nebo znovuzrození - 24 stupňů ve Váhách)
- Galaktický střed (porodní kanál hada na 27 stupni ve Střelci)
- Alcyone (je ženská energie na 30 st. Býka)
dohromady tvoří astronomickou konfiguraci nazývanou Yod nebo prst Boží, jehož
prodloužení se projevuje v Alcyone v Plejádách.

Co přesně je Yod? Je to trojúhelník vyplývající ze dvou kvinkunxů (každý o 150 stupních)
spojujících dva sextily planety (60 stupňů od sebe) na třetí. Při řešení s planetami a aspekty,
které tvoří tato konfigurace, tak musí být 150/150/60 stupňů od sebe, ale v galaktickém
prostoru, může mít kvinkunx až 8 stupňů variací a sextil až tři. Podle definice, Yod je dílem
nedefinovatelné a všudypřítomné síly osudu, která se může projevit pouze prostřednictvím
omezeného napětí.
Opoziční působení neboli "stressor" na 30 stupni Býka je prst na 30. stupni Štíra (znamení
hada), také známého jako Asklépios pro ty, kteří praktikují hinduistickou astrologii. To je
aktivační bod, kde je nová ženská energie donucena procházet přes "hadí" porodní kanál.
Vzhledem k tomu, že se pohybuje ven z hada (Scorpio) do lukostřelce (Sagittarius), je na
pokraji zrodu a vstupuje do kosmického vědomí! Blíženci, jako prostředník na prahu prstu
Býka, se zaměřují na tuto zprávu!
Yod, v astrologii znamená osud. Nemůže být kontrolován, manipulován, změněn nebo
zastaven, protože přichází z hloubi podvědomí a kolektivního nevědomí. Vytvořené napětí si
musí být nakonec vědomo, co má být vyřešeno, obvykle přes podvědomou symboliku. Takže
máme co do činění s pokyny nebo zprávami, které přicházejí zvenčí, mají své opodstatnění v
mysli, kde vytvářejí napětí, až nakonec uvolní vázanou energii.
Zprávy, které jsou v současné době uvolněné z těchto zarovnaných hvězdných bran, jsou
symbolické obrazy určené k dešifrování veřejností, a nikoli jen pro pobavení několika
metafyziků nebo pro zasvěcení.
Moje interpretace těchto zpráv je, že jsou "možnostmi", které jsou nabízeny veřejnosti, jsou
zakódované pro ty, kteří chtějí investovat do své budoucnosti za pomoci DNA a čaker jako
kanálů energie.
Tyto možnosti jsou zakódovány a podávány uzamčené, jako zásoby v soudku Kosmického
kontrolního centra a jsou určeny ke spotřebě pro veřejnost. Kdo je bude kupovat? Ti, kteří
kupují, se budou snažit, aby se stali součástí mezigalaktické komunity. Tyto zprávy a naše
porozumění z nich, jsou naše individuální důchodové renty. Jsou určeny k harmonickému
zakomponování našich znalostí do každodenního života.
Takže to, co nám tato Hvězdné brány říkají je, že můžeme očekávat zásadní změny velmi
brzy, protože osud si hraje na své straně již dlouhou dobu, a to velmi kreativně a harmonicky.
Moje předpověď na časové ose je založena na harmonické stupnici, podle níž kruhy v obilí
následují od počátku devět vln harmonické vibrace, která začala v roce 1999 a poté se podle
Fibonacciho spirály dostává ke konci, kdy dosáhneme 12. vláknovou DNA, stejně jako
planeta. Fibonacciho spirála je neodmyslitelnou složkou matematiky a geometrie v každé živé
buňce. Tvoří se jako spirála, začínající 0 a 1, a každé další číslo se tvoří tak, že je součtem
Všimněte si, že jsem použil tuto sekvenci k určení manifestace Nové Země-matky, a ne pro
jinou událost, ke která může také dojít během této doby. A troufám si říci, že jich bude
mnoho, a to jak na světských, tak na kosmických úrovních, včetně roku 2012, jako konce času
o kterém jsme mluvili při zarovnání.
V roce 1999, kruhy v obilí dosáhly devítivláknové DNA a frekvence 9. čakry. Byly aktivovány v Anglii, aby nás probudili k distribuční soustavě Země pomocí zakódovaných klíčů.
To bude můj výchozí bod pro stanovení manifestace nových ženských frekvencí Země: o dva
roky později, v roce 2001, „Lord of the Rings“ byl distribuován a běžel po dobu tří let. Pět let
od stejného dne, konkrétně v květnu roku 2006, bude „Da Vinci kód“ uvolněn a bude
pravděpodobně dalších osm let středem pozornosti, jako bohyní orientovaný film.

O dalších osm let později, v roce 2014, se energie Nové Země-matky (po dvou letech od
znovuzrození - přechodu z "vědomí smrti" na "životní vědomí", které začalo kolem 21.
prosince 2012) bude ukotvovat a projevovat své vyšší ženské energie pro všechny, pravděpodobně mezi 14. a 23. květnem 2014. V té době, poslední z nás, kteří jsou naladěni na tuto
frekvenci, budou také postupně dosahovat aktivace 12ti vláken DNA.
Nová Ženská energie, projevující se jako "bohyně", přinese do vyššího 13. vlákna vibrace
pro naše naladění nebo odtržení se od středobodu velitelského stanoviště Galaktické federace
a do konce dalších 13 let (2027), budeme naladěni na 13. čakru energií a vibrací a otevřeme se
k veřejnému kontaktu s Galaktickou federací světla. Zatímco někteří z nás už mají tyto
kontakty, veřejnost není zcela připravena na hlavní změny.
V té době, nastane galaktická změna nového druhu, a ti, kteří otevřou své kosmické
bankovní účty, které budou mít stále k dispozici, budou z nich moci profitovat po dlouhou
dobu.
Peníze již nebudou mít svůj špinavý smysl.
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