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Kérdés: Valóban az emberek építették a piramisokat? 

Válasz: Nem, földönkívüli emberek építették a piramisokat, több mint 12.000 éve, lebegtetéssel és kozmikus rezgésekkel. A Földi 

emberek még ma sem tudnák megépíteni. 
 

Kérdés: Ha a Hold mesterséges, akkor honnan jön az ősi pogány vallásoknak a Holdistennő imádata? Azt gondoltam, hogy az 

ősöknek fejlett tudásuk volt és tudniuk kellett volna ezt? 

Válasz: Azok az ősi emberek akikről beszélsz, a fejlett Atlantisz pusztulása utáni időkből valók. 12.000 évvel ezelőtt, az a nagy 

katasztrófa, ami megsemmisítette Atlantisz földrészét, egy globális pólusváltást idézett elő, ami az emberek emlékeinek 

elvesztését vonta maga után. Azok az emberek imádtak mindent amit nem értettek meg (Holdat, csillagokat, Napot, 

hegyeket...) és sok Isten volt a képzeletükben. 

 

Abban az időben sok földönkívüli jött a Földre más bolygókról és kihasználták a helyzetet, hogy Istenekként imádják őket. 

Azokban az időkben születtek a vallások és a kultuszok. Azok a fejlett civilizációk, akik tudtak a Holdról, azok millió 

évvekkel ezelőtt éltek. Sok civilizáció volt az Atlantiszi idők előtt a Földön és mindegyik elpusztította önmagát háborúkkal, 

mivel az emberek nem voltak elég fejlettek az erőteljes technológiákhoz. Akárcsak manapság. 
 

Kérdés: Azon töprengek, hogy el tudnád-e mondani nekünk, hogy mit tudsz az ősi civilizációkról (pl. Atlantis, Mu). Mivel járultak 

hozzá az emberi tudatosság fejlődéséhez? Más szóval, mit gondolsz nagy tanítás volt az emberi civilizációk látszólagos 

folyamatos felemelkedésében és hanyatlásában? 

Válasz: A legnagyobb tanulság az atlantiszi időkből ez volt: ne használjuk rosszra az erőt és a kozmikus energiát. Abban az időben 

ők ezt csinálták, ezért elpusztították saját magukat. Háborúztak és genetikai manipulációkat csináltak. Azt gondolták 

magukról, hogy Istenek. Az önpusztítás már többször megtörtént korábban, az előző civilizációk esetében a Földön. Elértek 

egy fejlett szintű technológiát és aztán helytelenül használták háborúkra. Most a Földi emberek hasonló szinten vannak... 
 

Kérdés: Ha az erő helytelen használata a nagy civilizációk bukásához vezetett újra és újra, mi volna az erő helyes használata? Mit 

gondolsz ezúttal másképpen van, vagy hasonló sorsra jutunk mint mások? 

Válasz: A legjobb út a kozmikus erő spirituális úton való használata. Ahogyan ezt a más bolygókon élő spirituális emberek teszik. 

Ők összhangban vannak a léttel (Istennel). 
 

Kérdés: A hindu "Istenek" földönkívüliek voltak, vagy alsóbb asztrális lények? 

Válasz: Mindkettő. 
 

Kérdés: A Hawaii szigetek Lemúria vagy Mu visszamaradt földkupacai? Sok álmom volt a szigetekről, később éneklő bálnákkal. 

Erős kapcsolatom van a szigetekkel és szeretetem irányukba, különösen a nagy sziget irányába. 

Válasz: Igen. 
 

Kérdés: Mi volt a Szent Grál célja és jelentősége? 

Válasz: A "Szent Grál", mint sok más dolog a múltban egy hiedelem, ami félreértett információkból és kicsavart hagyományokból 

ered. Az úgynevezett "Szent Grál" nem más, mint az ember maga, aki aktiválta a fényenergiát a szíve középpontjában. Az 

ember maga az edény, ami tartalmazza a fényt magában, amit aktiválni kell. Az ember, aki belső "utazást" tesz azért, hogy 

spirituális legyen, megtalálja a belső fényt, a "Szent Grál"-t, a szeretetet. Beszélek a videóimban csak a "Szent Grál"-ról is. 

A szeretet tudatossága. Ha a Földi emberek nem értik meg a magasabb dolgokat, egy tárgyba fordítják át, amit imádhatnak: 

egy kelyhet. Egy öregember ősz szakállal egy trónon, egy fal... stb. és az ezredforduló után, ezt a babonát még vakon 

továbbadják mindegyik nemzedéknek. 
 

Kérdés: Egy kérdésem van hozzád a Maja civilizációval kapcsolatban. A szent könyvükben azt mondják, hogy a Plejád 

csillagrendszerből jöttek és a Föld Alcyone-tól tanulja a magasabb bölcsességet és látásmódot, a szánalommal és az 

öntudattal való törődést. Egy elmélet a kipusztulásukról azt mondja, hogy ez a civilizáció csak eltűnt. Mi a Maja civilizáció 

és a Plejádi csillagrendszer közötti kapcsolat? Valóban onnan jöttek? 

Válasz: A Plejádok sok civilizációt érintettek a Föld bolygón. A Maja csak egy közülük. A Maják nem csak eltűntek, őket 

evakuálták űrhajókkal és elrepültek. 
 

Kérdés: A Yonaguni-i víz alatti műemlékek a természet része, vagy emberkéz alkotta őket és milyen célt szolgáltak ha emberek 

készítették? 

Válasz: A Yonaguni templom építmények, néhány Lemúriai/Mu épület maradványai. 
 

Kérdés: Tudod, hogy mi van a Szfinx mancsa alatt? 

Válasz: Nos, ott titkos szobák vannak, amik valaha technológiákat tartalmaztak az Atlantiszi időkből, űrhajókat... de a titkos 

kormányzat mindet megszerezte. 
 

Kérdés: Van egy kérdésem a Maja emberáldozásról? Miért tették ezt? 
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Válasz: Azok, akikről te beszélsz, nem az eredeti Maják. Ők évezredekkel később a földönkívüliek leszármazottai és követői voltak. 

Miután az eredeti Maják távoztak, azok az emberek visszakövetelték őket. Isteneknek látták őket és azt gondolták, hogy az 

Istenek visszatérnének, ha embereket áldoznának fel. Ez az öreg Földi ember babonás gondolkodásmódja, ami mindenhol 

megtörtént a bolygón. Ez az amiért káros vallások léteznek most a Földön. 
 

Kérdés: Mindig érdekelt a lemúriai civilizáció, Atlantisz idejében éltek? Mi történt velük? 

Válasz: Igen, a lemúriai civilizáció ugyanabban az időben létezett, mint Atlantisz és háborúban álltak egymással. 
 

Kérdés: Kicsoda Ra? A Ra anyagok pozitívak szerinted? 

Válasz: Nem fontos, egy földönkívüli a régi időkből, aki Istent akart játszani. 
 

Kérdés: Van egy kérdésem a Molyemberrel és a Chuppacabra-val kapcsolatban. Ezek genetikai mutációk olyanok, mint a Nagylábú? 

Válasz: Igen, a Nagylábúak genetikai kísérletek Atlantiszról Sok félig-ember félig-állat genetikai manipulációt csináltak azokban az 

időkben. Ezért olvashatsz sokat azokról a teremtményekről a mitológiában. De sokkal fontosabb most az, hogy a belső, 

spirituális fejlődésedre koncentrálj. Törölj minden blokkoló energiát és teremts meg egy spirituális jellemet. 
 

Kérdés: Láttam egy fotót a Kukulkan piramisról, ahol egy hatalmas fénysugár lövellt ki a piramis tetejéből az égbe. Mit jelent ez? 

Válasz: Ez a piramis célja. Az alakjával összegyűjti egy csokorba az energiát és küldi vagy fogadja sugárnyaláb formájában. 
 

Kérdés: A Swastika a szeretet fényének a szimbóluma, amit a Plejádok hagytak a Földön évekkel ezelőtt? 

Válasz: Ez a Galaxis szimbóluma grafikai módon. A régi tibeti festményeken szintén megtalálod őket. Sok szimbólumot csak 

lemásoltak az ősi Földi emberek, amikor látták őket más bolygóról jött látogatóknál. 
 

Kérdés: Szeretnélek megkérni a következőre: korábban említettél Atlantisz és Lemúria előtti civilizációkat. Tudnál kérlek kicsit 

többet is mondani erről nekünk, hogy hol találhatunk hiteles információt ezzel kapcsolatban? Áldás. 

Válasz: Az Akasha feljegyzésekben. 

 


