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Spojené léčivé síly – světové meditace
Prosím, připojte se k meditacím! Budou probíhat vždy od 21 hodiny 3 dny
před každým úplňkem
Světové meditace jsou na odvrácení globálního válečného
střetu a na podporu pozitivního směru vývoje budoucnosti.
Následuje rozhovor s Petrech Chobotem, který nás k těmto
meditacím vyzývá:
Otázka: V roce 2009 jsi se vyjádřil k hrozbě světové
války, která nám letos hrozí jak dle jasnovidky Vangy,
tak i dle vizionáře Nostradama. A prý máš nové informace.
P. Chobot: Ano, informace mám. Strávil jsem v poslední
době hodně času komunikací s bytostmi z vnější kosmické
reality. Pracoval jsem intenzívně v silných časoprostorových
portálech v Jižní Americe, kde bylo možné získat otevřený
přístup k informacím a energiím, které běžně na Zemi nejsou k dispozici. Doufal jsem, že vize budoucnosti, které
mi přicházely z kosmických zdrojů v minulých letech, nekorespondují s hlavní pravděpodobnou linií našeho vývoje.
Ale teď mám bohužel informace, které potvrzují, že lidstvo
v nejbližších letech skutečně projde náročnou zkouškou
své zralosti. Bytosti sledující lidstvo mne v minulých dnech
opakovaně ujistily, že den za dnem vzrůstá pravděpodobnost rozsáhlého válečného konﬂiktu, který – pokud vznikne
– zasáhne, a to v nejbližší době tak či onak takřka každého
obyvatele Země. Nemohu dále tuto informaci před nikým
skrývat. Doba vypuknutí konﬂiktu je překvapivě blízko. Byl
jsem těmito bytostmi po opakovaných kontaktech s
nimi požádán o plné zapojení se do akcí, které
povedou k redukci pravděpodobností vzniku nové světové války. Z toho důvodu
chci upozornit na krizový plán série
KOLEKTIVNÍCH SVĚTOVÝCH MEDITACÍ, který vznikl na základě komunikace s bytostmi z vnější kosmické reality v minulých čtrnácti
dnech (psáno počátkem března
t.r.) v silové zóně Chulucanas v
severním Peru. Jádrem tohoto
plánu je okamžité nasazení Spojených léčivých sil v co nejširším
možném rozsahu a nasměrování
jejich energie na zastavení hrozícího válečného konﬂiktu na úrovni
mysli i hmoty.
Otázka: Co jsou to Spojené léčivé síly?
P. Chobot: Spojené léčivé síly byly vytvořeny jako protipól destruktivních snah
a tendencí na planetě Zemi. Nejde o žádnou
organizaci, ale o spontánní dálkové spojení řady
různých jedinců na úrovni energie mysli. Pokud lidé myslí v
tutéž chvíli na tutéž věc, automaticky se propojí do vyššího
celku, který získává obrovskou výkonnou moc ve „spirituální“ i FYZICKÉ realitě. Spojené léčivé síly mají za sebou již
několik úspěšných akcí. (Pákistán 2009, Peru 2009.) SLS
jsou počátkem našeho nového přístupu k realitě. Jejich
činnost podporuje pochopení toho, že realita je tvárná jako
plastelína a jsme to MY, kdo si s ní hrajeme, kdo jí dáváme
ve skutečnosti tvar. Nemusíme už dál trpět. Můžeme si kolektivně vytvořit snesitelný svět. Nemusíme vůbec dopustit
pokračování lidského trpení na této planetě. Tato změna je
součástí naší masové učební lekce, kterou máme jako vtělující se duše na Zemi projít. V těchto přelomových letech
(přibližně 2010 až 2018 ) opravdu ZANIKNE náš starý svět
a bude vytvořena v podstatě nová realita. Realita se tvoří
v naší mysli. Významnými změnami v naší mysli stvoříme
logicky chtě nechtě zcela nový svět. Nemusíme si toho hned
nutně všimnout. Ale po roce 2018 již budeme skutečně žít v
něčem, co sice bude dál fyzické a hmotné, ale od naší dnešní reality se to bude přeci jen v mnohém lišit. Budeme mít
daleko lepší přístup ke Zdroji a daleko větší tvůrčí možnosti.

Nastartuje se nová životní etapa celého lidstva i Země jako
celku. Začne nový cyklus vývoje, který přibližně za 3 000 let
vyvrcholí něčím obdivuhodným.
Otázka: Kdo chce rozpoutat 3. světovou válku a
proč?
P. Chobot: Chce ji rozpoutat naše vlastní nezkrotná mysl.
TA je zdrojem a příčinou všech válek a jiných dějinných událostí a Zemi. Konkrétně lze říct, že v současné době jsou na
Zemi velmi aktivní určité skupiny, které považují tuto válku
za výhodný ﬁnanční podnik. Tyto skupiny udělají skutečně
vše, co bude v jejich silách, aby ji také rozpoutaly.
Otázka: Jak jsi tuto informaci získal?
P. Chobot: Tak, jak získávám většinu důležitých informací
– mimosmyslovým vnímáním. Mohu jasně vidět mozky těch
lidí, kteří jsou v tuto chvíli vtaženi do celého plánu války.
Je to několik velice vlivných skupin, některé disponují převratnými technologiemi. Tyto skupiny fungují ve skutečnosti už dlouho, celá desetiletí – a mají na svědomí už celou
řadu menších, takzvaně lokálních konﬂiktů. Žádný z těchto
konﬂiktů ale nebyl lokální – všechny měly charakter dobře
naplánovaných „globálních“ operací. Válka je skvělý kšeft,
když víte, jak na to... A o tom to celé je. Nadcházející velký
konﬂikt má vyřešit ﬁnanční krizi způsobenou tištěním peněz bez hodnoty, nesmírnou zahraniční zadluženost USA a
další věci.
Otázka: Co jsou tyto světové meditace?
P. Chobot: Řízené světové meditace jsou mírovou evoluční paralelou nadcházejícího světového konﬂiktu. Změna se MUSÍ uskutečnit,
protože lidský druh je k této změně svým
předešlým vývojem zcela předurčen. Na
změnu jsme čekali tisíce let. Pokud se
vědomí lidstva změní díky světovým
meditacím, NEBUDE žádná válka třeba. Nedojde k ní. Nacházíme se v důležitém evolučním momentu. Nelze se
zastavit, musíme projít do JINÉ fáze
svého vývoje. Do této další fáze nyní
projdeme buď peklem, nebo se do ní
dostaneme jiným, mnohem přijatelnějším způsobem.
Otázka: Co je třeba pro odvrácení
konﬂiktu dělat?
P. Chobot: Meditovat, meditovat a zase
meditovat. Vysílat proudy mentální energie z
milionů zdrojů – milionů lidských jedinců naráz. Meditace se budou se uskutečňovat vždy 3 dny
před každým úplňkem od 21 hodin středoevropského
času a budou trvat vždy půl hodiny. V té době budou napojeny také bytosti z vnějšího kosmu a širší vícedimenzní reality. Mohou být použity i jiné „speciální“ dny, které budou
včas uvedeny na webových stránkách.
Technika působení: Pokud se chystáte připojit se k nám
a podpořit naši meditační akci, kdy bude využita síla mysli,
máte tři možnosti: 1. možnost – v danou dobu jednoduše
myslete na to, aby Země prošla nejbližšími roky bez úhony
a bez válek. Není nutné zaměřovat na to mysl celou půl hodinu nepřetržitě, stačí BĚHEM TÉTO DOBY se kdykoli na
tuto představu či myšlenku v duchu naladit. Přitom můžete
dokonce vykonávat jakoukoli jinou činnost, nebude-li Vám
bránit ve vnitřním naladění se na danou myšlenku. 2. možnost – použijte řízenou meditaci (P. Chobota) namluvenou v
transu během spojení s „bytostmi světla“. „Vedlejšími účinky“ této meditace může být biologické a energetické ozdravení a posílení vašeho organismu, rozvoj mimosmyslového
vnímání a schopnosti léčit. Osm hodin před meditací nejezte
maso, nepijte alkohol a taktéž 2 hodiny po této meditaci. 3.
možnost – techniky jsou podrobně popsané na www.
Více na www.petr-chobot.eu

