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Andnei Wóicikiewicz

nana przez psychologa klinicznego
z Wrocławia - Łucję Szajdę (pisaliśmy

o tym na naszych łamach - przyp. red,),

druga, miesiąc później, już przeze mnie.
W trakcie hipnozy Lucyna, jako Ka-

płanka Ki Ąjącaw czasach budowyWiel-
kiej Piramidy, opisała, jak Piramida była

budowana, przez kogo i w jakim celu.
Wskazała również miejsce poza Wielką
Piramidą, gdzie zna.iduje się grobowiec
tego, który ją zbudował, faraona, króla,

dzisiaj popularnie zwanego Cheopsem
lub Chufu. Crobowiec, którego do Ę po-

ry nikt nie znalazł.
W czasie kolejnych sesji dowiedzieli-

śmy się, że Wielka Piramida nigdy nie by-

ła grobowcem ani wynikiem wybujałego
samozachwytu i ego jej budowniczego,
ale ma odegrać bardzo ważną rolę
w ochronie ludzi i Ziemi w roku 201 2.

Aby to się |ednak stało, trzeba doprowa-
dzić do odkopania tego grobowca przed
grudniem 2012 roku, gdyż mumia bu-
downiczęo jest kluczem do uaĘwnie-

nia energiiWielkiej Piramidy. Ta ener-
gia z kolei ma być głównym elementem
ochrony Ziemi i ludzi przed katakli-
zmem, który nam zagrńa.

Przeciętny czyelnik, gdy dojdzie do
tego miejsca, pompli prawdopodobnie,
że może warto posłać autora tej kiążki
oraz samą Lucynę na badania do odpo-
wiednich służb medycznych, do specjali-

stów, którzy chętnie takich historii wysłu-

chają i ą do nich zawodowo przyzwycza-
jeni. Mnie też się tak początkowo wyda-
wało i niewiele sobie robiłem z ,,ciężaru",
który został nałożony na n.§ze barki. Ba-

gatela - uratować pzed globalną katastro-

fą te kilka miliardów ludzi i ochronić całą

kulę ziemską... Wptarczy tylko namówić
Egipcjan, żeby pokopali sobie tu c4 tam,
niedaleko Wielkiej Piramidy, na głębokość

niewielką, bo tylko trzydzieki metrów

- i wszystko gra. Po drodze można zała-

twić jeszcze parę innych drobiazgów, ta-

kich jak wejście do Wielkiego Labiryntu,

aby udowodnić archeologom, że ą gą-

moniami, skoro do Ę pory tego wszyst-

kiego nie znaleźli. A wszystko to na pod-

stawie informacji uzyskanych od duchów
z którymi rozmawia Polka z Wrocławia,
hórej na imię Luryna.

Początkowo informacje byĘ pzeka-
zywane przez Lucynę podczas hipnoĘcz-
nej regresji wieku. Później były to już Zw.

channelingi telepatyczne, polegające na

tym, że Luryna sama wprowadzała się
w stan zmienionej świadomości i ,,powta-
rzała" głośno słowa, które pojawiały się jej

w myślach, a byV - według jej oceny

- słowami istot duchowych, mająrych
z nią bezpośredni kontakt, Cłównym
przewodnikiem, nauczycielem, doradcą
była istota duchowa, która początkowo
przyj$a imię Samuel, a późniejEn-Ki.

- Jak Ty to sobie wyobrażau - pyta-

łem w którejś z sesji Samuela - mamy

Proj ekt ratowania Ziemi
Poniżei zamieszczamy fragment koIejnej książki AN D RZEJA WÓJ Cl Kt EWICZA

pl. V| poszukiwaniu W\ELK|EG7 UB\RWĄU, która uloże się nakładem Wydawnlctwa KOS. Jest to

kontynuacja Przebudzenia Cheopg- będąca swolsĘ lronlĘ wydazeń, które naĘp!ł w proiekcie

ratowanla Ziemi, pneplatana fragmentaml sesj! hipnotycznych l channe!ingu z Lucyną Łobos-Brown.

- Kim jesteś? -zapytałem Lucynę pod-

czas naszego pierwszego spotkania we
Wrocławiu.

- Jestem masaĄstką - odpowiedziała.

- Poza Ęm wydaje mi się czasem, że coś
w głowie mi się pomievało. Słyvę głosy,

widzę postacie... (...)

Tak rozpoczęła się moja prrygoda zTą,
Która Na lmię Ma Zycie, c4li z Lucynką.

Wykvtałcenie średnie, chemiczne, w la-

tach dziewięćdziesiąĘch prze|yła śmierć

kli niczną podczas operacji nowotworu.

Jak Wierdzi - povybowała tunelem

w prze*rzeń, znalazła sig ,po tamĘ stro-

nie", po czym usłyvała , że ma wracać, że
przyjdzie czas, gdy Ędzie potrzebna. Po-

tem została wessana ponownie do tunelu,

tak jakby zadziałał jakiś olbrzymi odkurzacz
i obudziła się na stole operaryjnym, słyvąc
słowa lekarzy: ,,No, mamy ją z powrotem",

Od tego czasu rozpoczęĘ się jej wizje,

,Ęoy,,d-y'. Odwiedzała psychologów,

psychiatrów, którzy ocenialijej zdrowie fi-

zyczne i psychiczne jako bez zarzutu

- a niezwykłe odczucia się nasilały. Powoli,
z bięiem czasu, głosy i postacie zauSy
się personifikować, ń przerodziĘ się
w dwie niematerialne istoĘ o imionach
Oliwier oraz SamueI. To byli jej przewod-
nicy duchowi, jej nauczyciele, którzy cier-

pliwie uczyliją komunikacjize światem du-

chowym, z innym poziomem istnienia.

W czasie tych duchowych ,,odwiedzin"
Lucyna otrzymała informacje, że ma bar-

dzoważną rolę do spełnienia naZiemi, że
ma zainteresować się Egiptem i Wielką
Piramidą. (...)

Energia Wielkiei Piramidy
W maju 2001 roku otrzymała infor-

mację od swoich przewodników, ze ma

się poddać hipnozie i cofnąć do czasów
budowy Wielkiej Piramidy. Pierwsza sesja

hipnotycznej regresji wieku została wyko-
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pojechać do Egiptu i kazać Egipcjanom
kopać tylko dlatego, że wy tak mówicie
przez Lurynę? Kto nas wysłucha? Dlacze-
go nie povukacie sobie jakichś archeolo-

8ów - milionerów, którzy ,,posmarują"
gdzie tzeba i wszystko szybko pójdzie?

- Spokojnie - odpowiadał na takie
pytania Samuel- my się Ęm zajmujemy.

Jestem duchowym opiekunem Ziemi, do-
stałem zadanie od Najwyższego, aby do-
prowadzić do zabezpieczenia i będę was
tak prowadził, aby stało się to, o czym
mówię przez Lurynę.

- Dlaczego w takim razie sami tego
nie zrobicie? - pytałem.

- Sami nie moźemy - odpowiadał

- potzebne ą działania fizyczne, Aby ta-
kie działania mogĘ być wykonane, ko-
nieczna jest materia. My jej nie mamy,
więc musimy posłuĄć się wavą materią,

- Ale dlaczego akurat my?

- Takie zadanie pĘęliście na siebie
przed ,,zejściem" na Ziemię... Metaforycz-
nie mówiąc - podpisaliście umowę. (...)

Zagrożenia w roku 2012
(,..) Według wielu badaczy zagrożenie

może praljść z dwóch stron: nadaĘw-
ności Słońca oraz ciała niebieskiego, zwa-
nego popularnie planeą X.

Belgijski astrofizyk i matemaĘk, Pa-
trick Cery!, autor szeregu ki7ek na te-
mat przebiegunowania Ziemi uwia,
że 2'l grudnia 2012 roku naĘpią gwaŁ
towne erupcje na Słońcu, które spowo-
dują wyemitowanie giganĘcznych ilości
energii elektromagneĘcznej. Kilka minut
później dotrą one do Ziemi.

Patrick stwierdza, że pole magnetycz-
ne Ziemi jest ńrmowane plzez jej we-
wnęt]zny rdzeń. W momencie gdy na
rdzeń zaczną działać tak ogromne pola
magnetyczne, spowoduje to stwozenie
pzeciwstawnego, o zwiękvającej się mo-
cy pierścienia magnetycznego, wirującego
w pzeciwną stronę. W rezultacie tego po-
wiezchnia Ziemi zostanie również ,,po-
pchnięta" w odwrotnym niż doĘchczas
kierunku. NaĘpi Medy to, co nazywamy
przebiegunowaniem. Biegun północny
stanie się południowym - i odwrotnie,

Stanie się to w bardzo krótkim czasie,
potrwa nie więcej niż kilka godzin. Jest to
cykl, który (według Patricka), powtarza się
na Ziemi co 11 500 lat. Taki właśnie rykl
spowodował biblijny Potop Noego i znik-
nięcie AtlanĘdy. Wynik takiego przebie-
gunowania ma być tragiczny dla Ziemi

i wvystkiego, co się na niej znajduje
z wielu powodów:

- wybuchną wvystkie wulkany;

- tokyczne chmury pokry.ią ziemię, zabi-
jając miliony ludzi i z,uieząt;

- wulkany wyrzuą ogromne ilości pyłu
wulkanicznego, które zatrzymają się
w atmosfeze i zakryją9ońce na co naj-
mniej czterdzieści lat (jak podają stare
manuskrypĘ);

- na skutek zmiany kierunku obrotów
Ziemi powietrze zostanie sprężone.
Spowoduje to sztormy i huragany
o prędkości wiatru ponad 300 kilome-
trów na godzinę;

- apokalipĘczne trzęsienia ziemi zniszczą
budynki, moĘ i inne strulćury na Zie-
mi, włączając w to podziemne bunkry;

- najwiękzym problemem będą jednak
fale tsunami o wysokości ponad dwóch
ki lometrów. To one zniszcząosiemdzie-
siąt-dziewięćdziesiąt procent populacji
ludzkiej.

Ponadto, według Patricka Ceryla, cze-
ka nas kilka innych ,,atrakcji":

- fala elektromagnetyczna zniucry całą
istniejącą na Ziemi elektroniczną infra-
strukturę. Zniknie nasza, oparta
na komputerach, cywi l izacja;

- zniszczone zostaną zasoby żywności
i źr6dła energii;

- zniszczona zostanie służba zdrowia,
vpitale legną w gruzach;

- zniszczone zostaną wvystkie e|ektrow-
nie atomowe;

- wąlstkie groźne dla Ącia produĘ
tokyczne z f abryk chemicznych dosta-
ną się do środowiska naturalnego i bę-
dą stanowić kolejne zagrożenie.
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Nic dziwnego, że po usłyveniu takich
wiadomości słuchacze jego wykładów
(był w Polsce kilka razy) zastanawiali się,
co robić dalej. Zacząćjuż pzepi.jać swo-
je pieniądze ey pczekać jevcze parę
lat.

Patrick przedstawił również swoją
strategię ratunku. Według niego uratować
się można:

- na niezatapialnych łodziach, niezbyt
duĄch, aby nie pzełamĄ się w czasie
ogromnych powodzi i wpokich jak gó-

ry fal;

- pżez ucieczkę w Ęon gónki, najlepiej
na wpokości powyżej 2000 metrów,
daleki od wulkanów, gdzieś w Połu-
dniowej Afryce, w Hiszpanii lub w Peru.

Planeta X (Nibiru)
En-Ki, pytany w czasie sesji na temat

9ońca i teorii Patricka, odpowiadał: ,Tak
wcale nie musi być". Według jego prze-
kazów najwięlszym zagrożeniem dla Zie-
mi nie jest 9ońce, ale planeta zwana
obecnie planeĘ X, pozostałość po daw-
nej planecie Nibiru, która uległa zagła-
dzie, rozbiła się okolo 12 600 lat temu
i została wytrącona ze swojej orbity, stając
się zagrożeniem dla Ziemi.

Pierwvy raz o planecie X była mowa
w Chicago w marcu 20M roku. Na jednej
z sesji Barbara Chorovy zadała naĘpu-
jące pytanie:

- Samuelu, chciałam zapytać o dzie-
siąĘ planetę, która była zwana Nibiru.
Dokładnie nie jestem pewna, czy mówi-
my o tej samej planecie, kiedy powołam
się też na dwunasĘ planetę opisaną przez
Zecharię Sitchina. Jakie znaczenie ma ta
planeta, lłórazbliżasię obecnie do Ziemi
- jeżeli to jest w ogóle ona - przy wszy*-
kich wydarzeniach, które wiązą się
z pzesunięciem osi Ziemi?

Przesunięcia osi Ziemi wcale być nie
musi. Planeta - jak powiedziałaś - dziesią-
ta lub dwunasta (mówimy o tej samej pla-
necie), jest to olbrzymia planeta, moi ko-
chani. Jest kilka razy więkwa od Ziemi. Nie
musi otrzeć się o Ziemię, wystarey, że
otrze się jej ogon, ogon utwożony z mete-
orów, i już dokona spustovenia. Czy tak
być musi? Wcale nie. l do tego potrzebne
jest to otwarcie Bramy Czasu.

WĘm momencie my, uczestniry Pro-
jektu Cheops, dowiedzieliśmy się, że ist-
nieje inne zagrożenie niż Słońce. Ze ist-

nieją pozostałości planety Nibiru, które
nam zagrńalą. Mówiąc o Bramie Czasu,
En-Ki miał na myśliWielką Piramidę.r patrick Geryl
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A oto kilka kolejnych informacji
od En-Ki zróżnych sesji na temat plane-

Ę X. Sesje odbywaĘ się pomiędzy 2004
a 2O1O rokiem.

- Czy planeta X już teraz oddziałuje
na Ziemię?

Tak, planeta, któr a kr ązy wokół Ziemi

- odpowiedział En-Ki - której tak bardzo
boją się naukowry sieje zniszczenie już

teraz, gdyż ta energia, która jest z niej

wysyłana, działa negatywnie na ludzi.
Planeta jest nie do namierzenia, bo cią-
gle zmienia kierunek ruchu. Jedynym
sposobem jest utworzenie wokół Ziemi
takiego właśnie energetycznego pola
i wtedy ta zła energia nie dotrze do was.

Jeśli ludzie zacznązmieniać swoje nasta-

wienie, to takie zagrożenia nie powinny
więcej wyĘpiĆ Ziemia jest w waszych
rękach i my |ako istoty duchowe moze-
my ingerować Medy, kiedy wy na to po-
zwolicie,

- Co można ztobić, aby uniknąć ka-

tastrof w roku 2012? - padło pytanie
na kolejnej z sesji publicznych.

Bóg powiedział: ,,Nie będę karał lu-

dzi wodą", ale pod warunkiem, że ludzie
pomogą samemu Bogu. Jeśli powstanie
ochrona energetyczna wokół Ziemi, coś
w rodzaju klosza, Medy przelatująca
obok planeta nie wyrządzi szkody i Słoń-

ce tez nie. To wszystko... wszystko jest

w waszych rękach. Jeśli zrozumiecie to,

co było mówione - słowa ostrzeżenia
przekazecie innym - Medy Ziemia i lu-

dzie mogą być uratowani. lstoty ludzkie,
pamięĘcie: energia miłości jest najwięk-
szą energią na Ziemi. Uruchomcie tę

energię, a Medy to, co się dzieje teraz
złego na Ziemi, odwróci się.

- Czy naukowcy amerykańscy z NA-
SA i z Pentagonu wiedzą o planecie X?
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Wiedzą, że leci, i to już wiedzą wszy-
scy. Jest taki projekt naukowców Penta-

gonu, NASA i jeszcze innych baz nauko-
wych, wojskowych, aby w kierunku tej

planeĘ wysłać rakieĘ i ją rozbić. Ale to

nie jest takie proste, gdyż planeta zmie-
nia kierunek i nie leci prosto po swojei
orbicie - tylko ma odchylenia. Kazdego
dnia zmienia kierunek.

- Jaki jest okres obiegu Nibiru wokół
Słońca? W twoich wypowiedziach prze-
wijają się dwie liczby: 3600 lat i 12 000
lat. Nie potrafiłem zrozumieć, co te licz-
by oznaczająw odniesieniu do orbity Ni-
biru, gdy o nich mówiłeś w kolejnych se-

sjach.

- Kiedy planeta Nibiru była ieszee
na swojej orbicie, czyli jako ostatnia pla-
neta tego Układu 9onecznego, to stosu-
nek czasów obiegu wokół Słońca pomię-
dzy Nibiru a Ziemią wynosił 3600 lat

ziemskich. Ten czas w obliczeniu kosmo-
su, Wszechświata, jest zupełnie inny. l te-

raz spróbuj policzyć - obieg planety
od Ziemi do Słońca i z powrotem na jej

orbitę. To daje rachunek dwunastu tysię-

cy i pół lat. Nie był ten czas liczony dwa-
naście Ęsięcy lat wcześniej, bo za na-

szych czasów, kiedy jeszcze planeta była

na swoim miejscu, ten czas wynosił 3600
lat. l tego się trzymaliśmy. Dopiero kiedy
nadeszła ta katastrofa kosmiczna - rozbi-
cie planety, wytrącenie z orbity - wtedy
dopiero zaczął być liczony czas. Czyli,
gdybyś teraz spojrzał na planetę, ostatnią

planetę tego Układu Słonecznego (Plu-

ton) - jest to kawałek Nibiru - i obliczył
czas, który jest potrzebny na obieg wokół
wszystkich planet i Słońca oraz powrót
na to samo mieisce - wyjdzie ci cyfra do-
kładnie dwanaście Ęsięcy i sześćset lat.

Rozumiesz?

- Przeczytałarn ostatnio, że qwiliza-
cja pozaziemska, która nas, ludzi, udo-
skonaliła - tak zwani orionidzi albo
Anunnaki - to cywilizacja ,,gadzia". Czy
to prawda, En-Ki, że Orionidzi to w rze-

czywistości istoĘ gadzie, które kryją się
między innymi w czwartym, nieznanym
nam wymiarze przestrzeni, by nas nega-

Ęwnie Ęmulować i wykorzysĘwać?

- A jaki inny powód poza miłością

mieliby ci z Oriona, żeby wam pomagać?

Przecież gdyby tak było, że to Ę ,,gady",
a nie istoĘ ludzkie, to zależałoby im
na planecie, a nie na ludziach. l przy ich
cywilizacji wysoko rozwiniętej - nie po-

magaliby. Pozwoliliby na to, zeby plane-

ta X zrobiła swoje. Mniej czytaj Ęch
bzdur. Skoro ci z Oriona - te niby-gady

- pomagają, to o czymś to świadczy. A tak
już na marginesie - jak pzeĄjeu i znĄ-
dziesz się już w Ęm nowym porządku
ziemskim, czy pzeukadzało ci będzie,
jeśli obok ciebie, w drugim mievkaniu,
będą mieszkaĘ istoty o innym wyglądzie,
takim na przykład ,,$adzim"?. Pomyśl

nad tym. l tutaj bardzo nisko, wam, isto-

tom ludzkim, kłania się tolerancja.

Nie są to oczywiście wszystkie cytaty

z sesji na temat planeĘ X. Wybrałem je-

dynie te, które wydawaĘ się najistotniej-

sze, aby można je było porównać z hipo-
tezami niektórych naukowców zajmują-

rych się tym tematem.

Teorie naukowców a Wzekazy
W lnternecie, gdy w wyszukiwarce

wpisze się hasło ,,planeta X" można zna-
leźć Ęsiące informacji, w których prze-
ciętny człowiek może się kompletnie za-
gubić. llość filmów ,,pokazująqch" pla-

netę X jest już też dość znaczna. Sądzę,

że równie dużo jest tam informacji, jak

i dezinformacji. (...)

W roku 2002 została wydana książka

autorstwa Jamesa M, McCanneya pt. P/a-

neta X, komety i zmiany na Zemi (Pla-

net X, Comets and Earth Changes). Autor
jest fizykiem i byłym pracownikiem na-

ukowym na Uniwersytecie Cornel
w lthaca, w USA, który przez pewien
czas miał kontakt z NASA, poniewaz
szczególnie interesowała go teoria budo-
wy komet. Jest twórcą modelu wyłado-
wania plazmowego komet (The Plasma

Discharge Model), który dotyczy struktu-

ry ich budowy i zdecydowanie różni się
od modelu powszechnie akceptowanego
przez ortodoksy|ną naukę.



Jest to ksi7ka, która została całkowi-
cie zignorowana pżez świat nauki, Moż-
na powiedzieć, że pan McCanney szyb-
ko dostał się na ,,czarną listę" naukow-
ców. Stwierdzono, że jego poglądy na
budowę komet są nonsensem/ którym
powazny naukowiec zajmujący się nie-
bem nie powinien sobie zaprzątać głonuy.

Poniewaz ksi7ka trafiła do mnie ,,przy-
padkiem" - postanowiłem zacytować kil-
ka fragmentóW aby czytelnik mógł po-
równać, jak te ,,bzdury" malą się do
,,bzdur" z pzekazów Luryny.

Oto one:

,,Najbardziej niebezpieczne obiekty
kosmiczne (komeĘ) na linii orbity ziem-
skiej to te, które poprzez przejście w po-
bliżu Ziemi mogĘby elektrycznie igrawi-
tacyjnie wejść z nią w kontakt. Jest spra-
wą ewidentną, że bezpośrednia kolizja
z Ziemią jest bardzo mało prawdopo-
dobna. Taka kolizja nie jest .iednak ko-
nieczna do spowodowania wielkich kata-
strof na naszej planecie. Moja teoria
opierająca się na modelu wyładowania
plazmowego komet (The Plasma Di-
scharge Model) Ęaśnia, dlaczego ,,dzia-
łanie na odległość" jest kluczem do zro-
zumienia potencjalnej destrukcji, która
może być spowodowan a dużą, nową ko-
meĘ przemieszczającą się w obrębie
Układu Słonecznego".

Czy widać juź pierwsze podobień-
stwa do przekazów En-Ki? Czy energia
planety X oddziałuje na nas jużteraz?
Czy ktoś zauwĄł u siebie większą
nerwowość? Niecierpliwość? Agres|ę?

Oto kolejny ciekawy fragment ksi7ki
McCanneya:

,,Poszukiwanie PLANETY X posuwa
się w dwóch kierunkach - jeśli chodzi
o historię Ziemi i historię rasy ludzkiej.
Niektórzy autorzy zaglądĄą w odległą
przeszłość i znajdują konkretne dowo-
dy, że nasza planeta była ,,oślepiona"
w przeszłości i spodziewają się tego sa-
mego w przyszłości. Tak więc nie ma
wątpliwości, ze to się stanie. Nie ma py-
tania CZY? Jest Ęlko pytanie KlEDY? (...)

,Jak naprawdę bardzo niewielu na-
ukowców w kręgach akademickich widzi
pełny obraz, który wymaga analizy wielu
jednoczesnych zdarzeń o bardzo zróżni-
cowanej naturze. _|est poza moją zdolno-
ścią rozumienia, w jaki sposób naukowry
mogą pokazywać mapę lodowca Lauren-
tian sięgającego głęboko w Północną
Amerykę i osiągającego lokalizację obec-
nego Bieguna Północnego i w Ęm sa-

mym czasie pokazywać rosyjską Syberię
jako klimat tropikalny... nie dochodząc
do wniosku, że w przeciągu przeĄch
Ęsięcy lat Ziemia MUS|AŁA doświadczyć
rotacyj nego przebiegu nowan ia.

Proces eliminacji na poziomie pod-
stawowym jest bardzo jasny. Ziemia do-
świadczyła PRZYNAJMNlEJ JEDNECO
spotkania z ogromną nową kometą, któ-
ra stała się planeą nie dawniej jak w cza-
sie ostatnich 10 000 lat. Ten przedział
czasu jest najlogiczniejvy, biorąc pod
uwagę wydarzenia sprzed około 3500
la! kiedy widzimy dramatyczne zmiany
pomiędzy czasami prehistorycznymi
i uratowaniem od zagłady współczesne-
go człowieka. Nie ma innego możliwego
scenariusza dla nowoczesnej nauki, która
tak często usiłuje powstrzymać ten pro-
ces odkrywania prawdy poprzez swoje
układy i siłę".

Kolejna zgodność, gdyż ostatnie prze-
biegunowanie , zwięane z przelotem pla-
nety X koło Ziemi, określa się na mniej
więcej 12 500 lat temu.

,,)eszcze bardziej zadziwiająrym jest
fakt, że istnieje jasny dowód na to, iż NA-
SA ukrywa obecnie informacje, które do-
wodzą, że do navego Układu Słonecz-
nego zbliża się ogromne ciało niebieskie,
które może spowodować vereg katastro-
falnych wydarzeń na Ziemi. lstnieje jasny
dowód, że ich intencją jest ukrycie istnie-
nia tego obiektu przed ludzkością i wy-
stawienie jej na jego działanie. We-
wnętrzne informac.je sugerują, że NASA
,,przekalkulowało" już, jakie mogą być
potencjalne efekty takiego przejścia" .

O tyr, że ukrywa się przed ludźmi
prawdę o niebezpieczeństwie, mówi nie
tylko En-Ki, ale też wiele organizacji, ta-
kich jak Projekt Camelot, czy osobistości,
jak np. David lcke. (...)

Czy ten cykl kosmiczny, opisany
w zacytowanych fragmentach, może być
zatzymany, a Ziemia osłoniona przed
przelotem planety X, pomimo żebyło już
do Ę pory w historii Ziemi szereg takich
kataklizmów? Oto proponowane przez
En-Ki rozwi7anie:

(...) Kiedy otworzy się Brama Czasu

- odpowiedział En-Ki - nasĘpi uwolnie-
nie energii, ale nie tylko tej pĘnącej z Pi-
ramidy Cheopsa do planeĘ Aszun, ale
z wszystkich miejsc na Ziemi, gdzie jest
połączenie z ową drugą Ziemią - plane-

ą i z Piramidą, gdyż jest to łańcuch ener-
getyczny, który ma powi7anie z osią

TEOR|E l PRZEKAZY

Ziemi. A oś centralna biegnie właśnie
przez mie.isce, gdzie stoi Piramida. Kiedy
Brama Czasu - główna brama - zostanie
otwarta, uwolnią się wszystkie inne
punkty energomagnetyczne, nastąpi wy-
strzał tej energii w górę, w kosmos i wte-
dy utworzy się coś w rodzaju osłony. Zie-
mia będzie osłonięta tą energią i kiedy
będzie przelaWać w jej pobliżu plane-
ta X, nie wyrządzi żadnej szkody, Bdyż
wasz glob będzie chroniony.

- Czy taka ,,osłona" Ziemi to projekt
prekursorski, czy też był już kiedykolwiek
stosowany i z jakim skutkiem?

Nie był stosowany, bo i w swój pienł-
vy rejs planeta X wyruszyła dopiero nie-
wiele ponad 12 000 lat temu. l dlatego
było tyle zniszczeń. Osłona - powiem
krótko - ma na celu ochronić nie Ęlko
przed planetą X, aIe takze przed działa-
niem Slońca, które będzie oddzia\nłało
na Ziemię z równie ogromną siłą, co pla-
neta x. właśnie ta osłona.

Mozna w to wierzyć albo nie. Po-
wstaje jednak pytanie - czy wykonanie
wykopalisk w Egipcie, których koszt nie
powinien przekroczyć 300 000 dolarów
jest zbyt wysoką ceną za życie i spokój?
Przecież mniej więcej Ęle kosztowała
Amerykanów JEDNA M|NUTA wojny
w lraku w latach najbardziej intensyw-
nych ,,walk z terrorystami".

Andnej Wóiclliewicz
Tytuł, śródtytuły i podkreślenia
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