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Co dělat v dnešní době?
Ze závěrečné části knihy Michaela
Morrise CO NESMÍTE VĚDĚT! (Vydalo ji nakladatelství ANCH-BOOKS
Bratislava, objednávky v ČR na www.
gnosis9.net, na Slovensku na www.
anch-books.eu.) přinášíme ukázku,
která navazuje na ty, které byly otištěny v minulých dvou číslech MEDIA.

* * *

Nikdy nebyla vhodnější doba k tomu, abyste vzali svůj i osud svých
dětí do vlastních rukou. Je načase,
abychom na naší planetě něco změnili směrem k lepšímu. Ještě nikdy
se v dějinách lidstva neobjevilo tolik bojovníků na pravdu, jako v naší
době. Tisíce a tisíce organizací a miliony osobností zveřejňují informace,
kterými se snaží vytrhnout lidstvo ze
stavu dřímoty. Miliony malých skupin se pravidelně setkávají, vyměňují
si zkušenosti, meditují, osvobozují
zvířata z klecí, protestují a svrhávají
diktátory… Totéž vypozoroval i Zbigniew Brzezinski, poradce pěti amerických prezidentů a spoluzakladatel Trilaterální komise, jenž v březnu
2010 svým iluminátským přátelům
v Římském klubu vysvětloval, „že hrozí, že vývoj směrem k světovládě sjel
mimo připravené koleje“.
Zůstává mnoho, co lze dělat. Vše, co
přispěje k opětovnému souladu s přírodou. Vše, co pomáhá postavit intuici nad rozum. Vše, co nám umožní
pochopit, že všichni jsme na jedné
lodi – to vše je dobré a důležité.
„Zemi jsme nezdědili po rodičích,
nýbrž vypůjčili od našich dětí.“
Každá pozitivní myšlenka, každý
úsměv, každé milé slovo a každé přátelské gesto je příspěvkem k pozitivní
proměně této utrápené planety a pomůže zkřížit temné plány iluminátů.
Iluminátům šlo vždy pouze o moc
a mohli by pro sebe skutečně hodně
vytěžit, protože široká masa lidí se
vlastní moci svobodně vzdala a velmi dlouho spala. Nyní jsme dospěli
k okamžiku probuzení. Vyspali jsme
se, protahujeme se a narovnáváme
– a zmateně se rozhlížíme kolem. Kde
to jsme? Jak jsme se sem dostali?
Není to jen špatný ﬁlm. Spali jsme
tak dlouho, že bychom nyní měli mít
dostatek síly k tomu, abychom se
znovu chopili kormidla. Pokud to učiníme společně, mělo by to jít snáze!
Nezbývá nám, než abychom se pro
nastávající roky připravili na nanejvýš neklidnou jízdu. V rozporu s toužebnými očekáváními mnohých „expertů“ nebude další krach očisťující
letní bouřkou, nýbrž spíše něco jako
potopou či mohutnou vlnou tsunami.
Na to bychom se měli připravit.
Lhostejno, zda náš člun rozhou-

pává příroda, vládci světa, nebo oba
společně – musíme se postarat o to,
aby se nepřevrhnul. K tomu potřebujeme otevřeného ducha, ostražitost a odvahu podívat se nepříjemné
pravdě do očí, třebaže to bude bolet,
protože ti, kteří pohledem uhýbají,
budou trpět ještě více.
Na duchovní úrovni bych vám chtěl
poradit, abyste se spojili se Zemí a
přírodou, ať to uděláte jakkoliv. Vyrazte si do hor nebo do lesa a naslouchejte větru a stromům. Můžete zrýt
zahradu, vnímat vůni hlíny a hovořit
s rostlinami… naslouchat zvířatům,
protože nám mají mnoho co říct. Na
materiální úrovni vám mohu poradit
pouze to, abyste – kdykoliv to bude
možné – používali peníze v hotovosti
a dali ruce pryč od plastových karet.
Proměňte si eura také v jiné měny,
nejlépe za zlato a stříbro, jsou to jediné měny, které přežily v minulosti
skutečně všechno. Kupte si vlastní
kus země! Vlastní pozemek a půda
představovaly ve zlých časech vždycky velkou výhodu, protože dávají
možnost, jak si vypěstovat něco k jídlu, a navíc představují prostor, jenž
se může stát majiteli útočištěm.

Několik tipů
Co konkrétního můžeme udělat
PROTI novému světovému řádu iluminátů a PRO sebe, Zemi a své bližní. Nabízím krátký seznam tipů,
podnětů a myšlenkových impulzů.
Tento seznam si nedělá nároky na
úplnost a určitě si k němu doplníte
nové myšlenky, návrhy a vynálezy:
* Tak často, jak je to možné, používejte peníze v hotovosti a vyhýbejte
se využívání platebních či kreditních
karet.
* Nepůjčujte si u bank peníze. Namísto do ﬁktivních, investujte do
skutečných hodnot.
* Poskytujte o sobě na internetu jen
naprosto nezbytné, minimální množství údajů.
* Mikrovlnné trouby jsou dobře
uzpůsobené tomu, aby zničily nežádoucí RFID-čipy (o čipech viz článek
v minulém čísle). Jejich záření však
ničí vše a proto by jsme je v žádném
případě neměli používat na přípravu jídla!
* Podporujte regionální iniciativy,
tam máte lepší přehled.
* Dbejte na svou výživu. Kupujte
pokud možno místní výrobky, nejlépe v biokvalitě, a přímo od zemědělců. Pouze pokud vidíte, odkud jídlo
pochází, víte také, co máte skutečně na talíři a co se pak dostane do
vašeho těla.
* Podporujte drobné zemědělce,
nejlépe ty, kteří se drží pravidel bio-

-produkce. Od těchto lidí se můžeme
naučit více, než ze všech knih, škol a
univerzit dohromady.
* Jezte co nejméně masa – výrazně
tak prospějete životnímu prostředí,
zvířatům i vlastnímu zdraví.
* Zvláště dbejte na čistou zdravou vodu a opravdovou sůl! V této
souvislosti vám doporučuji, abyste
si vyslechli přednášky Petera Ferreiry „Voda a sůl“ – lze je nalézt
na internetu.
* Vyhýbejte se jodu a ﬂuoru v soli,
stejně jako všem kyselým nápojům
v hliníkových plechovkách (a také
hliníku v deodorantech).
* Mějte doma zásoby jídla a pití
na jeden týden. Popřemýšlejte, co
by se stalo, kdyby vypadl na několik dní proud – nepodstatné z jakých důvodů?
* Věnujte se sportu, meditaci, józe
nebo tchaj-ťi. Nejlépe všem jmenovaným aktivitám.
* Nedůvěřujte slepě klasické medicíně. V případě nemoci si vyžádejte
názor několika různých a také různě
zaměřených lékařů. Mnohé nemocnice mají „kvóty pro počet lůžek“, které
jim předepisují, kolik postelí během
jednoho měsíce obsadit. Následkem
toho se často téměř zdravým pacientům provádějí závažné zákroky, ale
také se naopak nemocní příliš brzy
propouštějí, protože jiní pacienti snad
přinesou vyšší zisk.
* O svém těle a zdraví se snažte získávat co nejvíce informací – vědění
znamená moc!
* Podělte se o své vědomosti s dalšími lidmi – bez poučování nebo dotěrnosti.
* Na všechno se ptejte a nedůvěřujte slepě žádným výpovědím a svědectvím! Ani těm mým… Udělejte si svůj
vlastní názor, naslouchejte svému
tělu a pozorujte zevrubně své okolí.
* Hloupé otázky neexistují – pouze
hloupé odpovědi!
* Neustále si pokládejte otázku:
„Komu to prospěje?“
* Svých místních politiků se ptejte na všechno, co vás zajímá. Buďte
„nepohodlní“, je to vaše svaté právo!
Vy dáváte peníze na výplaty svých
starostů a všech poslanců, v regionu i ve státě. Tito lidé jsou povinní se vám zodpovídat. Proměňte to
ve svůj zvyk!
* Pokud vám někdo něco nedokáže
snadno a srozumitelně vysvětlit, potom buď nemá tušení, o čem hovoří, nebo něco skrývá. Nepochybujte
o sobě!!
* Rozšiřujte radost a lásku!
Michael Morris

