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Simon Parkes - „Łączenie Świadomości” wywiad 2 sierpnia 2015 – Wolfspiritradio, Szkocja
Audycja odbywa się w każdą pierwszą niedzielę miesiąca o godz. 20.00 czasu polskiego, można jej słuchac na żywo pod linkiem:
http://www.wolfspiritradio.com/listen/ Pytania do Simona były pisane w e-mailach lub na żywo funkcjonował chat radia, gdzie
komentowano i zadawano pytania w trakcie audycji.
Chiny, kryzys finansowy USA, Grecja, FalaX, 15.08.2015, CERN, Corey Goode, Blue Avians, Teleskop Lucifer, niebieski kolor,
432Hz, Black Goo, zmiana kształtu, poprzednie wicielenia, źródło energii, klony, gwiezdne rasy, kosmita-hybryda, wojna
energetyczna, szczepienia USA, poll-tax, Wuzsz Ja, medytacja, Drako, Anu, Biblia, raj Adam.

JP: Witamy ponownie wszystkich !
Simon: Witaj JP, ooo słychać twój słynny zegar … jak się miewasz JP ?
JP Dziekuję dobrze, mamy tu Szkocką zimę, znaczy się lato, ale to na to samo wychodzi, jest miło i szaro na zewnatrz.
Jestem tu dziś razem z psem Pit – Haski, więc z góry uprzedzam gdyby były jakieś dziwne odgłosy. Mamy ogromną
ilośc pytań przychodzących w e-mailach, każde o co innego. Jest wiele osób, które regularnie nas słuchają. To
wspaniała sytuacja wiele osób stara się połączyć z nami zadając pytania, chcemy każdemu dać szansę, więc jeśli masz
jakieś pytania to pisz. Postarajcie się proszę nie zadawać pytań, które już kiedyś były, sprawdźcie trochę poprzednie
wywiady i nagrania proszę, bo ten czas jest dla nas bardzo cenny.
Simon, czy masz jakiekolwiek organizacyjne informacje dotyczące obsługi ?
Obsługi ? masz na myśli na przykład reperowanie elektryki ? 
O to by było niezłe, może kiedyś o tym porozmawiamy.
3:22 Tak mam kilka takich spraw ogólnych. Jestem bardzo wzruszony i zadowolony. Wczoraj, w sobotę odbyło się
pierwsze wspólne spotkanie grupy osób należących do „Łączenie Świadomości” Connecting Consiousness.
Spotkaliśmy się razem w domu jednej z osób, nota bene bardzo sprawnego managera naszej strony, przybyło około
35 osób, większość z nich była z Anglii ale jedna osoba przyleciała z Hiszpanii. To były osoby z którymi już kiedyś
wcześniej rozmawiałem, udzielałem im konsultacji lub wsparcia. Pogoda była udana, nie padało, zaczęło kropić
dopiero gdy skończyliśmy, więc mogliśmy się nacieszyć pięknym ogrodem. Nie wszyscy się znali, niezwykłe było to,
co wszyscy zauważyli, że nie było żadnego osądzania, każdy miał swoją własną historię, każdy miał swoją własną
wizję, ale ponad wszystko mieliśmy też wspólne wizje. Nie miało to żadnego znaczenia czy ktoś miał ciało bardziej
reptiliańskiej natury, czy też miał bardziej plejadiańską naturę, wszyscy chcieliśmy podobnych rzeczy, co
automatycznie stanowi wolność dla rasy ludzkiej, więc właściwie wróciliśmy na ścieżkę na której od dawna
powinniśmy już być. To było przemiłe kilka godzin, gdzie ludzie mogli swobodnie rozmawiać bez żadnego oceniania,
osądzania, szufladkowania. Będziemy robić więcej takich spotkań w różnych punktach kraju, tak będzie dogodniej dla
osób podróżujących z daleka. To było pierwsze spotkanie Łączenie Świadomości /Connecting Consiousness/ na
globalną skalę.
FED zdecydował się nie podnosić oprocentowania pomino tego co wypisał Wall Street Journal. Udało się ustalić kto
jest w grupie ludzi, którzy faktycznie trzymają rzeczywiste, realne pieniądze. Pieniądze, które są zabezpieczone czymś
wartościowym, na przykład ktoś ma kopalnię diamentów, wartość tych diamentów może wynosić bilion dolarów, ale
liczona jako wartość na przyszłe 20 lat wynosi 20 bilionów dolarów. Elita sprawująca kontrolę zdołała namówić
takich ludzi, aby oddali w 3-miesięczny depozyt niektóre z tych niezwykle rzadkich bogactw naturalnych bankowi –
nie wymienię jego nazwy, bo bym miał kłopoty, depozyt znajduje się to w Ameryce ale nie jest to bank amerykański.
Tenże bank będzie miał ten depozyt przez 3 miesiące, więc jego bilans będzie wyglądał bardzo dobrze, w związku
z tym nie przewiduję kryzysu finansowego w USA w tym roku. Gdy spoglądam wstecz na moje wcześniejsze
przepowiednie, to nie jestem dumny, że prawie się spełniły, byliśmy o krok od upadku rządu w Chinach. Każdy kto
czyta, analizuje i prowadzi własne poszukiwania wie, że ta sama grupa Kabal, która panoszy się w USA, zaatakowała
rząd Chiński w jego najsłabszym punkcie czyli na rynkach minerałów, metali, surowców. Chiny maję niebywały
wzrost gospodarczy szacowany na prawie 10% , ten ogromny wzrost jest uzależniony od dostaw surowców, betonu,
metalu, stali, więc atak na giełdę w tym aspekcie niemalże załamał ich gospodarkę. Niedawno sporo rozmawiałem na
czacie z kilkoma osobami na ten temat i stwierdziłem, że jest małe zamieszanie. To nie wysokość sumy długu jest
problemem, jak to się powszechnie mówi bez przerwy w mediach podając za przykład Grecję. To nie dług jest tak
istotny, bo on jest sztuczną formułą. Prawdziwym problemem jest niemożność wyprodukowania bogactwa, dobrobytu
przez dane państwo. W przypadku Chin, to one mają przyrost gospodarczy na poziomie 10%, ale w tym samym
czasie ich zadłużenie rośnie w tempie 20%, więc mimo wszystko, każdego roku dług przewyższa ich produkcję.
Większość zachodnich państw jest na poziomie długu 100% plus coś /np. Grecja 170% pkb/, więc przekraczają
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możliwość wyprodukowania swojego dobrobytu kilkukrotnie. I to jest faktyczny problem, który spowoduje upadek
zachodniej ekonomii, nie sam dług, lecz sytuacja, że praktycznie jest on niemożliwy do spłacenia. Mówiło się ostatnio
o okropnej sytuacji w Gracji, nie wspomniano jednak, że Grecy zostali zastraszeni, że jeżeli nie uregulują swoich
aktualnych płatności to ich kraj zniknie. Ktokolwiek kto ma zaciągnięty dług, lub ma wzięte jakieś pieniądze pod
zastaw, to gdy nie będzie spłacał długu, to zabiorą mu jego realne dobra, poczynając od wartości takiej jak traktor,
kończąc na ziemi, fabrykach i innych dobrach. To pokazuje jak kraje stają się własnością, sądzę że finalnie
Rothschildów. Oni zawsze będą twierdzić, że tak długo jak płacisz to nic ci się nie stanie, ale gdy tylko przestaniesz
spłacać to przyjdą i nie chcą od ciebie wcale pieniędzy, bo wiedzą, że one są bezwartościowe, przecież mogą je sobie
wydrukować. Przyjdą i wezmą rzeczy, które są naprawdę wartościowe, maszyny przemysłowe, farmy, gospodarstwa
rolne, fabryki, tak to prowadzą. Każdy wie i powinien byś świadom, że papierowe pieniądze są bezwartościowe, i oni
starają się za wszelką cenę zamienić je na coś trwałego (tangeable) jak diamenty, złoto, nieruchomości, to jest to do
czego dążą. I wiadomo, że Chińczycy od wielu lat mają w posiadaniu dług USA więc można się spodziewać, że coś z
tym niedługo zrobią. 1*
Chcę powiedzieć ludziom, że nie będzie załamania i kryzysu finansowego w USA w tym roku. We wrześniu
spodziewamy się pewnej formy powstania na małą skalę, pewnego rodzaju aktywności w USA. Spodziewamy się
również fali energetycznej, która fragmentarycznie już dociera do nas i została tak zaprojektowana aby przełamać
obecne status quo. Przez ostatnie 2 lata mieliśmy zasłonę reptiliańską wokół Ziemi, która powodowała stagnację.
Osoby wrażliwe energetycznie wiedzą, że nie rozwijamy się, nie posuwamy się do przodu, tak jak powinniśmy. W
okolicy września nastąpi błysk, impuls bardzo pozytywnej energii, który przywróci nas z powrotem do aktywnego
działania. To by było na tyle jeśli chodzi o moje organizacyjne informacje.
JP Nawiązując do tego o czym wspomniałeś, czy to jest to co nazywamy Falą X ? czy to jest coś innego ?
Wydaje mi się, że to fajnie nazywać to zjawisko Falą X, chodzi o zwiększoną świadomość, która będzie spływała na
całą planetę. Tak długo jak ludzie nie oczekują zbytnich efektów, typu że będą odczuwać wibracje, mrowienie w
nogach i fajerwerki. Nie chciałbym powtórki z sytuacji która była w 2012 roku, gdy wielu ludzi zniechęciło się, bo
poczuli się zawiedzeni. Ziemia się nie rozstąpiła, nie było wybuchów wulkanów i nic wielkiego, spektakularnego się
nie stało. Ludzie muszą zrozumieć, że nie chodzi tutaj o zmianę fizyczną, chodzi natomiast o zmianę energii
pojawiającą się w ich ciałach. Osoby bardzo wrażliwe mogą odczuć pewna zmianę. Mam nadzieję, że na swój sposób
każdy odczuje Zmianę, ale proszę nie oczekujcie pokazów laserowych lub fajerwerków na niebie – to nie nastąpi.
13.20 Dodzwoniała się do studia Eryka, prawdopodobnie jej pytanie miało charakter bardzo osobisty, bo nie
zdecydowała się go zadać publicznie, gdy usłyszała, że jest nadawana na żywo w programie. Simon radzi aby w takich
przypadkach kontaktować się z nim bezpośrednio poprzez jego stronę internetową lub e-mail. Strona internetowa była
mocno atakowana w czerwcu i jeszcze trwają prace nad jej odbudową i nowymi zabezpieczeniami, ale wkrótce Simon
będzie normalnie pracował i przyjmował osoby na konsultacje.
Simonparkes.org.com
14:40 Idźmy dalej, mamy pytanie od Kitty Kubiak – Czy ta wyższa energia, w którą wchodzimy to jest pas fotonowy ?
Czy to jest to samo co Fala X, czy jest to rodzaj fali energetycznej podróżującej przez galaktykę ?
To nie ma nic wspólnego z pasem fotonowym ( photon belts )2* w tym przypadku jest to energia, świadomość i
jestem szczęśliwy mogąc powiedzieć, że jest to boska świadomość. Ta świadomość będzie uderzać w planetę Ziemia
przez wiele godzin, planeta obracając się wszędzie dozna działania tej fali i będzie wprost kąpać się w tych energiach.
Obiektem, celem działania tej energii nie są ludzie lecz sama planeta, boska energia połączy się z planetą i podniesie
oraz zmieni niektóre procedury, które są tu teraz. To jest od dawna planowany element. Więc bacznie się
przyglądajcie bo 15 sierpnia 2015 będzie miało miejsce bardzo ważne planetarne zrównanie położenia ( Ziemia,
Księżyc, Wenus, Słońce )
A również CERN- Wielki Zderzacz Hadronów dokładnie na ten sam dzień planuje uruchomienie swojej maksymalnej
mocy. I tu nie ma przypadku, musimy sobie zdać sprawę, że jest to połączone z faktem wchodzenia nas i Ziemi w ten
strumień energetycznej świadomości. Wielki zderzacz hadronów zostanie uruchomiony z taką mocą, aby wywołać
odczucie strachu u ludzi tak jak to robił w 2012 roku, więc obserwujcie i bądźcie bardzo uważni. Tak więc ta boska
energia nie jest związana z żadnym fizycznym pasem fotonowym. Dotarcie tej pozytywnej energii do Ziemi i do ludzi
było od zawsze planowane, przygotowywane i to jest absolutnie pozytywne zdarzenie.
16:11 JP Miałem taki pomysł na temat tej fali, że jeśli Galaktyka jest świadomym bytem, istnieniem, to ma swój wielki
punkt samoświadomości, uważnego odniesienia gdzieś tam w swoim centrum. Więc musi być też jakiś sposób,
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mechanizm na przekazanie tejże świadomości na całą przestrzeń, coś jak myśl wychodząca z centrum biegnąca aż na
krańce istnienia. I ten galaktyczny proces myślenia musi być kompletnym boskim myśleniem, boskim mózgiem.
Tak.
Więc ta fala jest jakby pulsem wysłanym z centrum galaktyki, tylko zajmuje jej chwilę czasu dotarcie tutaj. Simon, czy
ktoś z Twoich kosmicznych przyjaciół obserwuje nadchodzenie tej fali ? Zakładam, że ludzie lub inne istoty starają się
ją namierzyć i śledzić jej bieg ?
Tak. Ta fala jest spodziewana i przewidywana , co prawda nie w taki sposób, że ludzie/istoty siedzą przed radarami i
śledzą jej lot, lub słyszą pikanie pik, pik, pik, gdy ta fala się zbliża. To ma bardziej związek z historią, w pewnym
sensie jest to kalendarz Majów. Więc na przykład to było zawsze przewidywane i oczekiwane zdarzenie. Pewne istoty
nie są w stanie rozpoznać i namierzyć tej fali, ponieważ dali się stłumić szarym, ale te istoty, które utrzymały swoje
połączenie za źródłem na wysokim poziomie, będą mogły faktycznie poczuć to zjawisko. To będzie jakby fala
narastającego ciśnienia budująca się przed nadejściem właściwej fali. To zjawisko nie może zostać ani zatrzymane ani
zaburzone, bo jest to Wola Kreatora, Wola Twórcy, Wszechświata jakkolwiek to nazwiecie. To co różne istoty po obu
stronach „muru“ starają się zrobić to albo zredukować albo podbić efekt tej fali, bo nie mogą jej zatrzymać, więc
starają się rozegrać swoje sprawy na peryferiach.
Więc to jest jakby decydujący moment ?! To jest to na co od zawsze czekaliśmy ?
Od zawsze czekaliśmy na 21.12.2012 – to był przełomowy moment, to był ten moment gdy drzwi zostały kopnięte i
już nigdy się nie zamkną, to było to na to czekaliśmy, bo bez tego momentu i dodatkowego zdarzenia ludzkość na
zawsze utkwiłaby w błocie i nie poszłaby nigdzie do przodu. Czekaliśmy na to jak na ostateczne kopniecie,
popchnięcie. Zauważcie, że jest coraz więcej wnikliwych ludzi, coraz więcej ludzi powątpiewa i sprawdza informacje,
którymi jest karmiona przez oficjalne kanały, coraz więcej ludzi staje się uduchowiona, uważna, jest coraz więcej
dzieci posługujących się swobodnie telepatią lub potrafiących lewitować przedmioty. I to powinien byś zauważalny,
szeroki wzrost świadomości u ludzi. Inną sprawą jest czy media zechcą o tych faktach informować, ale są już też
dziennikarze mający takie doświadczenia i oni starają się stopniowo ujawniać prawdę. To będzie fascynujące oglądać
to wszystko. Tak to od dawna było przewidywane, tak to jest ważny element, ale jest to też część sekwencji interakcji
z bardzo wysokiego źródła aby wspomóc ludzkość, aby wykorzystała każdą szansę. To nie jest ostatnia szansa, ale
niemalże ostatnia ...
20:01 OK, no dobrze, ja to trochę śledziłem osobiście te uczucia o których kiedyś już rozmawialiśmy, stary ból, stare
traumy, zawody, nienawiści, te dziwne emocje, które myśleliśmy, że już dawno temu zostały uleczone i nigdy więcej już
nie wrócą. A one znowu wychodzą na wierzch i blokują nasze bycie w pełni ludźmi na 100%, czy ta fala ma nam
dodać odwagi abyśmy je wreszcie ostatecznie wyczyścili ?
Myślę sobie, że ludzie czasem są dla siebie zbyt surowi. Mija kilka lat od kiedy przebudzili się i stali się bardziej
świadomi i uważni i wydaje im się że już przeszli wyżej, i wtedy przychodzi taki moment, że zdarza się coś bardzo
negatywnego co ciągnie ich wstecz i zaczynają wątpić w siebie, myślą „ jak mogłem być tak głupi ?“ „ jak mogła taka
gęsta, ciężka energia zadziałać na mnie ?“ W rzeczywistości jesteśmy nadal w szerokim paśmie 3-wymiarowego
świata i czy się to nam podoba czy nie mamy ciała ssaków i mózg, który moglibyśmy nazwać mózgiem małpy. I choć
byśmy byli nie wiem jak uduchowieni to od czasu do czasu może nam się przydarzać historia której musimy stawić
czoła i mamy sobie z tym świadomie poradzić. Problemem nie jest to, że nagle coś się nam przydarza, lecz to jak
sobie z tym radzimy. Czy potrafimy to załatwić i iść do przodu, czy to nas cofa w rozwoju, zatrzymuje. Więc często
powtarzam to ludziom – to jest zupełnie normalne, staw temu czoła, po prostu załatw to.
21:55 Jest teraz tak wiele sposobów, jak można sobie poradzić z takimi emocjami, wiele dobrych technik.
A teraz tadammmmm - ważne pytanie, które nurtuje w tym miesiącu tak wiele osób to : Blue Avians ( Błękitni
Skrzydlaci) Corey Godee, David Wilcock, czy pojechali na kosmiczną przejażdżkę ? Alfred Weber i jego komentarze,
różne opinie. Simonie, a co ty sądzisz o tych różnych kontrowersjach ? (Pytanie dotyczy opublikowanych w lipcu 2015
wywiadów Corey Godee, David Wilcock na temat udziału Corey‘a w tajnym programie kosmicznym, o którym
opowiada. Wiele osób komentowało te obszerne wywiady. Filmy do obejrzenia na stronie http://www.gaiamtv.com lub
pierwszy odcinek na YT 3*)
Myślę, że było by wskazane skontaktować się z Chrisem Thomasem. Chris Thomas w naturalny sposób czyta z księgi
Akaszy. Trzeba zwrócić uwagę na pewien problem. Kiedykolwiek mamy do czynienia z osobami które pracowały
z CIA, NSA lub Space Command powinniśmy zawsze pamiętać o możliwości kontroli umysłu i fałszywych
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wspomnieniach, które mogły zostać zaimplantowane. Randy Craimer prowadzi audycje radiowe z Alfredem Weberem
i poświęcił temu tematowi wiele czasu. Rozmawialiśmy wiele o Marsie i co ciekawe potrafiliśmy się nawzajem
uzupełnić informacjami. Jednakże Randy był też absolutnie szczery i uczciwy bo powiedział mi, wiesz są
wspomnienia w mojej głowie, które nie są prawdziwe (rzeczywiste) niektóre wspomnienia zostały tam
zaimplantowane, wgrane. To byłoby bardzo ciekawe doświadczenie, gdyby ludzie jak Corey Godee zaczęli
weryfikować to co mówił Randy, bo można by się spierać czy jedna osoba była umysłowo kontrolowana we wtorek o
15.00, a kolejna dwie godziny później została tak samo zaimplantowana i mówi o tym samym. Więc obydwie te osoby
wtedy się wspierają i zgadzają ze sobą, bo mają dostęp do tej samej pamięci. To co mogę powiedzieć o pracy
odprogramywującej, którą robiłem z różnymi osobami, to każda z nich spokojnie przeszłaby test na wykrywaczu
kłamstw, bo dla nich jest to szczera prawda i ich wspomnienia. Nie można takiej osobie powiedzieć– oj ty zmyślasz
lub kłamiesz, bo to ją pogrąży w okropnym, emocjonalnym stanie. Oni głęboko wierzą, że to jest prawda i ich
wspomnienia i że absolutnie nie kłamią. Ale pomówmy lepiej o Blue Avians, wiele osób, które głęboko szanuję nie
mają wiedzy o tej rasie zwanej Blue Avians. Jednakże był pewien kosmiczny obiekt namierzany przez teleskop
Lucifer ( obserwatorium należące do Watykanu w Arizonie 4*) w końcówce zeszłego i na początku tego roku.
Wyglądało na to, że na pokładzie znajdują się pewne istoty, które nie mają Reptiliańskiej natury, była to inna grupa
znacznie bardziej wspierająca i przyjaźniejsza ludziom i planecie Ziemi. Ta grupa faktycznie weszła w kontakt
z Putinem w Rosji i Chinami i to jest dość ciekawy zwrot akcji. Lecz jeśli chodzi o Blue Avians nie mógłbym tego
jednoznacznie w tej chwili osądzić.
26:09 To faktycznie jest bardzo ciekawe, jakaś ptasia grupa przybyła, a ja patrzę na moje kurczaki i tak sobie myślę,
ciekawe jak to jest w kurczakowym świecie – czy oni mają KFC - Kentaky Fry Ludzie ? No weź wyobraź sobie, że
jesteś żydem i lądujesz na planecie kurczaków i co im mówisz ?
To co jest ważne, już wcześniej kiedyś to mówiłem, gdy ląduje jakiś obcy i dziwnie wygląda to ludzie to akceptują,
ale gdy swoim wyglądem przypomina nam coś co już znamy to mamy z tym spory problem. A poza tym wiemy
przecież, że kurczaki i ptaki ewoluowały od dinozaurów i to dopiero jest ciekawe ! Jedyna rzecz, którą mówię, nie
mając żadnych dowodów, raczej nie uważajcie Blue Avians za oddzielną rasę lecz zastanówcie się czy nie jest to
fałszywy obraz wsadzony komuś do jego głowy, umysłu.
27:32 No i jest coś na rzeczy z tym kolorem niebieskim, nie sądzisz ? – Blue Ray, Blue Beam, Blue Avians, niebieski
jest częścią programu kontroli umysłu ..... to jak polaryzacja ...
No właśnie, dlatego lubię rozmawiać w twoim programie JP, ktoś kto słuchał moich wywiadów lub prezentacji wie, że
sporo mówiłem o niebieskim kolorze, niebieskim świetle, które jest częścią sprawowania kontroli przez system. Więc
kiedy ktoś mi mówił o Blue Avians, bo słyszałem o nich, to od razu mi się przypominało, że niebieski jest kolorem
kontroli, kolorem elity, która wykorzystuje go w mechanizmie sprawowania władzy. Jeśli Blue Avians przypisuje się
kolor do ich nazwy to automatycznie w ten sposób uruchamia się podświadomą asocjację i aktywację programowania
umysłu kolorem. Tak działa reklama czy Hollywood. I to ma zanczenie czy aktorka siada na różowej sofie, w jakim
kolorze ma torebkę, jaki kolor mają tapety na ścianie, a widownia doskonale to pojmie i zrozumie bo jest absolutnie
podłączona i otwarta na takie oddziaływanie. Więc skąd raptem kolor przypisany tym istotom Blue Avians ? – mnie to
natychmiast zmartwiło, że ta nazwa została celowo tak stworzona przez kogoś z systemu. I jeśli teraz wybuchnie
polemika i dyskusja w internecie na temat Blue Avians, to moim zdaniem jest to celowe działanie, jest to część
wchłaniania masowego i nadmiernego obciążenia intelektu, wchłaniania inteligencji ludzi przez pewne siły.
Więc powtarzam nie wydawajmy werdyktu, zobaczmy jak się sprawy rozwiną.
29:40 Mam tu kilka smaczków w tym temacie, jest specyficzny rodzaj odcienia koloru niebieskiego, który jest
zastrzeżony dla Barkleys Banku. I pewna osoba analizowała powiązania finansowo-kapitałowe oraz korporacyjne i
Barkleys Bank zawsze wypadał w środku zawiłych układów. Czy jest tu jakieś połączenie Simon ?
Popatrzmy na to z innej strony w 1933 roku, gdy Adolf Hitler został kanclerzem Niemiec i praktycznie przejął
kontrolę nad państwem, miał ministra propagandy zwanego dr Joseph Goebbels, a był to bardzo, bardzo wytrenowany
manipulator i prawdą jest, że wiele partii politycznych w latach 80-tych i 90-tych oglądało ponownie w jaki sposób
Hitler został przedstawiony w kampanii i „sprzedany“ ludziom, bo chcieli wykorzystać te same triki propagandowe w
dojściu do władzy. W roku 1933 J. Goebbels zmienił skalę muzyczną, nuta A zaczynała się inną wibracją niż
dotychczas, ale też C zostało zmienione. 5*
Tak to prawda, nuta A została zmieniona. Gdy stroi się cała orkiestra przed koncertem, ktoś podaje dźwięk A i pod ten
dźwięk (wibrację) stroją się wszystkie pozostałe instrumenty, zazwyczaj akordeon podaje ton. Pierwotna nuta A miała
określoną częstotliwość opisaną przez Pitagorasa, Goebbels zniekształcił to o 8 cykli na sekundę ale to zupełnie
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wystarczyło aby odnieść psychologiczny efekt zwiększenia niepokoju, jako muzyk trochę studiowałem ten temat.
32:11 Goebbels używał tej zmienionej muzyki do celów propagandowych, na przykład gdy wyświetlał antysemickie
filmy albo informacje o oponentach Hitlera lub innych wrogich krajach, to jako podkład służyła mu właśnie ta
muzyka. I mówię o tym ponieważ to pokazuje, że już w 1933 roku elity były świadome i wiedziały, że obraz, dźwięk
lub kolor, którego używają wywołuje określony efekt. Za znacznie ciekawszy jednak uważam fakt, że znacznie przed
II Wojną Światową, rząd USA również zmienił bazowe strojenie dźwięku A. Więc jeśli potrzebujecie dowodu na
istnienie jednego światowego rządu (OWN) to oto go macie. Ale wracając do Barkleys Banku, jeśli niebieski jest
kolorem kontroli to jest to kolor autorytetu, władzy, urzędu. Wtedy wiele materiałów na stroje urzędników jest w tym
kolorze, z tego też powodu w Wielkiej Brytanii partia konserwatywna będąca u władzy ma kolor niebieski, rządzącej
elity. Natomiast jeśli bank rezerwuje sobie jakiś szczególny odcień niebieskiego o jakiejś konkretnej wibracji,
częstotliwości to pewnie jest to najbliższa możliwa wibracja, która oddziałuje na umysł ludzki poprzez nerw
wzrokowy. I w takiej sytuacji oczywiście zastrzegają sobie taki kolor na logo i nie chcą aby ktokolwiek inny tego
używał. Jest możliwe, że osoby patrzące na ten kolor są przechwycone, bardziej wierzą i mają więcej szacunku i
uznania dla takiej instytucji. Myślą sobie, o mój bank jest bardzo silny, nic złego mnie tu nie spotka, o zobaczcie jaką
piękną niebieską wizytówkę od nich dostałem ! Tak z całą pewnością to są to triki, które były używane od setek lat.
34:50 Kolejne pytanie – jestem ciekawy co Simon myśli o kosmicznym Black Goo (Czarnej mazi ) i Ziemskim Black
Goo ( ziemskiej czarnej mazi ). Harald Kautz Vella miał na ten temat ostatnio wykład na konferencji Bases. Wygląda
na to, że Harald ujawnia bardzo dużo ważnych informacji, które mam nadzieję pomogą w zjednoczeniu świadomości,
która wesprze nas w zakończeniu dualności i planów elit. Więc dwa pytania – Black Goo, jedność, dualność czy to
wszystko jest jedno bagno ?
Bitwa i wojna o Falklandy pomiędzy Wielką Brytanią a Argentyną była właściwie bitwą o Black Goo i o nic więcej.
Jednostka specjalna SAS wysadziła w powietrze miejsce-ośrodek gdzie trwały badania nad Black Goo, a znajdowało
się tam podziemne dojście do źródła tej substancji. Cała ta wojna była o możliwość kontroli tego złoża Black Goo.
Według mojej wiedzy są dwa źródła Black Goo, jedno źródło jest naturalne, to jest element pochodzenia ziemskiego
z którego można wytworzyć życie (zsyntetyzować życie), natomiast drugie źródło jest pochodzenia kosmicznego i
zostało jakby zasadzone, przyniesione na Ziemię, nie wiem czy przypadkiem nie było to celowe działanie. Niestety
kosmiczne Black Goo jest raczej bardzo negatywne, ma umiejętność przybierania kształtu lub formy, nie mam na
myśli zdolności przybrania formy kota lub psa haski, lecz umie przybrać formę zmieniającą strukturę krystaliczną i
wtedy może się stać trucizną lub inną negatywną substancją. Więc jest naturalny, ziemski materiał i coś co zostało
skądś na Ziemię przyniesione, obydwie substancje są sensytywne, potrafią wyczuć emocje. Niestety nie widziałem
konferencji Bases. Byłem tam również zaproszony jako prelegent, ale niestety z powodu wcześniejszych zobowiązań
nie mogłem w tej imprezie uczestniczyć. Jestem świadomy istnienia Black Goo i jego historii. Podobno pewna
brytyjska jednostka zajmująca się obronnością jest w posiadaniu próbek tej substancji i prowadziła nad nią badania
zamknięta w betonowym bunkrze. Pomimo, że nie słyszałem co mówił Harald to mogę potwierdzić prawdziwość
istnienia dwóch różnych substancji Black Goo.
37:35 Black Goo czy to o tej substancji było w serialu „Z archiwum X“?
Zapewne Ty i wiele innych osób wiesz, że jeśli oglądasz coś w telewizji jako si-fi lub rodzaj fantasy to
najprawdopodobniej, ktoś świadomie i celowo przepuszcza pewne tajne informacje w ten sposób. Są dwie możliwości
albo jest to fantastyczna historia albo próba przemycenia informacji do publicznej świadomości bez narażania się na
zarzut zdrady tajemnicy. To tak jak w historii Charls'a Hall, niech będzie błogosławiony, który przez wiele lat
zapowiadał pogodę w rejonie „Area 51“ Nevada, i miał wiele ciekawych kontaktów z istotami nie z tej ziemi i na
początku swojej książki zamieścił sprostowanie, “to jest tylko opowieść, nie ma nic wspólnego z rzeczywistością”, w
ten sposób zabezpieczał siebie. Póki co w takim świecie żyjemy, musimy udawać i mówić, że zmyślamy to co chcemy
powszechnie publikować i to w żadnym wypadku nie jest wolność. Tak JP masz rację, Black Goo było w filmie „Z
Archiwum X‘ nie bez powodu.
38:54 Jest wiele nieporozumień dotyczących zmian kształtu. Czy Simon może coś więcej powiedzieć o zmianie kształtu
( shape shifting ), co to konkretnie jest i w jaki sposób się odbywa, czy to dotyczy tylko mieszańców LudzkoReptiliańskich, czy to zachodzi mimo woli czy też może być kontrolowane poprzez medytację lub techniki kontroli
oddechu ?
To jest bardzo dobre, konkretne pytanie. Domyślam się, że mógł je zadać ktoś kto miał już konsultacje ze mną.
Podczas konsultacji odczytuję duszę osoby z którą rozmawiam, dość często mówię ludziom – masz umiejętność
zmieniania kształtu (shape shifting) i zdarza się, że osoba patrzy na mnie przerażona, bo naoglądała się
koszmarnych filmików w internecie. To jest dla mnie dobra okazja aby precyzyjnie wytłumaczyć o co chodzi. Gdy
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ponownie łączymy się z naszym DNA, z naszymi 12 wstęgami, łączymy się z różnymi grupami dusz. Niektóre z nich
są w lepszej synchronizacji z naszym fizycznym ciałem inne nie. Kiedy łączysz się z tą konkretną wstęgą DNA,
łączysz się z duchową rodziną i wtedy masz umiejętność przybrania kształtu tejże rodziny. Są jakby dwie możliwości
zmiany kształtu. Pamiętajcie proszę, że nie mówię to o pełnych Reptilianach, którzy przybywszy na Ziemię używają
energetycznego przebrania, że niby są człowiekiem, ludźmi. Nie o tym mówię. Mam na myśli normalną, zwykłą osobę
będącą w ludzkim ciele, która ma w tym ciele duszę. Ale ta dusza może być nie z tej Ziemi, to może być wiele
rodzajów duszy. Gdy zmieniasz swój kształt, to używasz energii, która jest w twoim ciele projektujesz ją jakby na
zewnątrz siebie, jest to trochę podobne do działania projektora kinowego, wyświetlasz na zewnątrz obraz. Wyobraź
sobie, że tuż przed twoją twarzą masz energetyczny ekran i na nim to wyświetlasz swój wizerunek. Twoja fizyczna
twarz nie ulega zmianie, lecz energetyczny obraz, wizerunek który projektujesz ulega zmianie. Jeśli masz sporo
zapisów Reptilian w swoim DNA lub innej kosmicznej rasy to możesz również fizycznie się zmienić. Zazwyczaj
najpierw zmieniają się oczy, zawsze pierwsze zmieniją się oczy, a dopiero potem reszta twarzy. Jeszcze raz
podkreślam, że nie mówię o pełnej-krwi, czystym Reptilianinie, który używa tylko przebrania.
Co powoduje zmiany kształtu, wyglądu (shape shifting) ? Na pewno duże, silne emocje typu gniew, lęk lub
uprawianie seksu, te okoliczności mogą wpływać na osobę, która łączy się ze swoim pełnym 12 wstęgowym DNA i
uruchomia zmianę kształtu. I to powinno być odbierane jako pozytywne, a nie negatywne zjawisko. Tymczasem
widzieliśmy zbyt wiele filmików z Gorgem Bushem ojcem lub synem, niechcący zmieniającymi swój wizerunek.
Problemem jest G. Bush a nie zmiana kształtu.
Natomiast jeśli normalna zwykła osoba odkrywa tą umiejętność to w pewnym sensie świętuje odtworzenie swojego
połączenia z gwiezdną rodziną. Zawsze powiadam - idź obejrzyj „Władcę pierścieni“ zobacz elfy, charakteryzacja jest
tam genialnie zrobiona, oni wyglądają jak wysokiej rasy humanoidzi i ktoś kto ma w swoim DNA możliwość
połączenia z nimi też może tak wyglądać, więc nie tylko Reptilianie. Cieszę się, że mogłem na to pytanie opowiedzieć
bo nie ma nic złego w tym, że się odzyskuje swoje własne połączenia, DNA, gwiezdną rodzinę. Doprawdy mało się o
tym mówi, nikt tego nie bada – bo i po co ? Zazwyczaj ludzie reagują na to lękiem i etykietką – to jest złe. Nie
prawda. Nie ma nic złego w możliwości połączenia z innymi gwiezdnymi rasami. Jako ludzie powinniśmy się pozbyć
tego strachu.
44:18 Czyli to trochę tak jakbyśmy mówili z lokalnym akcentem z rodzinnych stron, zwłaszcza gdy jesteśmy z rodziną ?
Upodobniamy się do tych z którymi przebywamy ?
Właściwie to osoba, która zaczyna łączyć i uruchamiać swoje 12 wstęgowe DNA zaczyna mieć tę umiejętność i w ten
sposób też się objawia połączona świadomość tej osoby i możliwość korzystania z tej gwiezdnej grupy. Przez ostatnie
kilkaset tysięcy lat wiele gwiezdnych ras przybywało na Ziemię i miało tu swój udział w planie ludzkości. Więc jeśli
jest to częścią ciebie, twojego DNA to dlaczego miałbyś to chować ? To trochę jak z prababcią, o której nigdy się nie
mówi, a pamięć o niej jest schowana i zamkniętaw najwyższej i najciemniejszej wieży. I podobna sytuacja jest
z połączeniem z Reptilianami. Trzeba wyjść ponad strach, lęk, obawy. Jest sporo osób na Ziemi z silnym reptiliańskim
aspektem w duszy i są wspaniałymi ludźmi, bo nie jest ważne kim jesteś, lecz twój wybór kim chcesz być. Nie
możemy dłużej osądzać ludzi na podstawie informacji z internetu, trzeba patrzeć co te osoby robią, co czynią kiedy je
spotykamy. Jestem doprawdy zmęczony już słuchaniem opinii ludzi o innych osobach, podczas gdy nigdy ich nie
spotkali – to niby skąd to wiedzą ? Jesteśmy zbyt strachliwi, zbyt osądzający a musimy zdać sobie sprawę, że rasa
ludzka jest szeroko połączona z innymi kosmicznymi stworzeniami i oni są reprezentowani w naszej genetyce. Nie
mamy tylko dwóch fizycznych wstęg DNA – mamy faktycznie 10 energetycznych wstęg DNA. I te osoby, które
uaktywniają swoje pełne DNA zaczynają być zdolni do zmiany swego kształtu, wizerunku.
To jest fascynujące. Zmiana kształtu to nie jest coś co koniecznie musi zajść. Gdy tak ciebie słuchałem to myślałem
sobie, mamy planetę i ona ma atmosferę, ma chmury i nie do końca wiesz jak daleko jest do stałego gruntu, i tak jak
planeta ma atmosferę, która odzwierciedla jej stan, my też mamy taką atmosferę wokół nas która odzwierciedla nasze
istnienie.
46:39 Cóż, ludzie nie są tylko mięsem, krwią i kośćmi, mają jeszcze w sobie Duszę i boskiego ducha zdolnego do
wielu rzeczy, którym współczesna nauka odmawia uznania. Jedną z nich jest umiejętność projektowania (rzutowania)
energetycznego czy przez telepatię, czy też przez myśl, albo telekineza poruszająca meble po pomieszczeniu, ludzie
typu poltergiste to potrafią. Jeżeli możesz to zaakceptować to możesz też uznać, że potrafimy projektować ( rzutować
tak jak projektor w kinie ) energię. Pewną trudnością jest fakt, że w większości przypadków zmiana kształtu odbywa
się poza kontrolą. To jest coś co po prostu się przydarza. I dlatego niektóre filmiki na YT dokładnie chwytają ten
moment. Jest kilka takich osób, dziennikarzy czytających informacje, i gdy czytają coś co ich porusza emocjonalnie,
jest w jakiś sposób związane z ich życiem to coś uruchamia się w nich bezwiednie i mogą zmienić swój wygląd. Jeśli
taka osoba ma dominujące aspekty duszy reptiliańskie, lub dużo informacji reptiliańskiej w DNA to się zmieni, a ich
oczy ulegną zwężeniu jak u węży. To nie jest nic złego, coś bardzo ich poruszyło i połączyli się z takim swoim
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aspektem. To nie są źli dziennikarze, lub zła matka czy zły ojciec – coś się stało, że z taką energetyką się połączyli i to
było widoczne. Dam Ci pewien przykład. Konsultowałem kiedyś osobę, która jak się potem okazało, pracowała dla
Rothschildów, kiedy była na uniwersytecie przeszła duże załamanie i jej oczy wtedy uległy zmianie na reptiliańskie,
ona wiedziała że to się dzieje ale w żaden sposób nie mogła temu zapobiec. Ludzie wokół, jej znajomi i przyjaciele
gapili się na nią, a potem odchodzili potrząsając głowami, jakby sami siebie przekonywali że nic nie widzieli. I
następnego ranka zachowywali się jakby nigdy nic się nie stało. Zmiana kształtu jest częstym zjawiskiem, tylko ludzie
sobie tłumaczą a to było takie dziwne światło, padał cień, musiało mi się przewidzieć. Ludzie są świetni w
odwodzeniu siebie samych od tego czego naprawdę doświadczyli. Zmiana wyglądu, kształtu to powszechna sprawa,
wciąż się zdarza i są z pewnością osoby, które słuchają tej audycji i potrafią to robić, wciąż powtarzam stań przed
lustrem i zrób to ! I w chwili gdy to zrobisz połączysz się z tym kim naprawdę jesteś. To jest bardzo interesujące
zagadnienie.
Fantastyczne, ale czy to oznacza, że pewnego dnia będę mógł być niewidzialny ?
Niewidzialny ? Oj to raczej trzeba kupić wielką gumkę myszkę i wymazać samych siebie JP , a poza tym wtedy
wpadalibyśmy na siebie. Nie, według mojej wiedzy nie ma takiego członka kosmicznej ludzkiej rodziny, który byłby
niewidzialny lub miał takie właściwości. Natomiast jeśli przeżyjemy i będziemy się dalej rozwijać, aż ewoluujemy do
wyższych poziomów np 12-stego i znajdziemy się bliżej źródła to wtedy nie będziemy mieć żadnego fizycznego ciała
i w tym sensie będziemy niewidzialni, będziemy smugą energii.
51:18 Czy są jakieś sposoby aby ktoś indywidualnie odczytał swoje poprzednie zapisy (wcielenia) lub czy można
osiągnąć taki stan, punkt gdzie jest więcej informacji na temat duszy i jej doświadczeń aby pomóc jej już teraz ?
... inaczej mówiąc aby dostać się do swoich zapisów z przeszłości w kontrolowany sposób ? to jest dość trudne.
Większość ludzi doświadcza tego jako przebłysku, lub jakby kilkusekundowego video w głowie. Zazwyczaj proces
ten jest uruchomiony poprzez jakąś aktywność, ktoś coś powie w radio, zobaczysz coś, lub kogoś, ktoś coś powie lub
odwiedzisz jakieś miejsce. Zwiedzając myślisz sobie znam to miejsce, wiem gdzie są drzwi, wiem gdzie będzie okno.
Te małe zdarzenia przełamują 3-wymiarowy system kontroli ludzi i sprawiają, że ludzie mają dostęp do rzeczywistej
prawdy i pamięci o sobie i mogą zacząć rozumieć, że mieli poprzednie życia. Jeśli ktoś przypuszcza, że miał
poprzednie życia to jest sporo osób, które mogą mu w tym pomóc i asystować w procesie. Jeśli natomiast chce to
zrobić sam, to musi znaleźć na to spokojny czas, podkreślam spokojny, czyli wyłączasz telefony, komputery,
upewniasz się, że nikt ci nie przeszkodzi, na kilka dni przed bądź uważny co jesz i co pijesz, nie możesz się też wtedy
stresować pracą, co jest dość trudne dla większości z nas. Znajdź sobie ciche i spokojne miejsce, jeśli znasz metody
medytacji, które mogą Ci w tym pomóc lub muzykę relaksacyjną użyj ich. Są też czasem wspomagające przedmioty,
jeśli ktoś ma sporo z Syriusza to kryształowa czaszka należąca do tamtej kultury może pomóc otworzyć
komunikacyjne połączenie. W przypadku Plejadian pomoże rzeźba delfina. Siadasz i patrzysz na coś co cię
zakotwiczy w czasie i przestrzeni do której chcesz powrócić i zobaczyć co tam możesz znaleźć. Zrobię pewnie serię
warsztatów na ten temat, aby nauczyć ludzi jak to robić. Ale czasem jest szybciej i prościej skorzystać z pomocy i
wsparcia osoby, która pomoże ci się zregresować i wrócić do przeszłości. Tak to było kolejne bardzo dobre pytanie.
Będziemy prowadzili web-in-air czyli takie szkolenia internetowe z Alex Collier, więc Simon gdybyś miał ochotę to też
możesz takie zrobić.
Świetnie, bardzo się cieszę, chętnie !
Zawsze mówiłem, że Alex Coolier jest prawdziwą, porządną i godna uwagi osobą. Alex uczy ludzi jak się połączyć
z 5-tym wymiarem, ja uczę połączeń z 4-tym. Alex jest bardzo odważną osobą i cieszę się że nadal robi to co robił. To
jest bardzo dobry człowiek.
Ze swojej strony muszę dodać, że żyje on teraz w nędzy i potrzebuje wsparcia. Jeśli słucha nas ktoś z Colorado to
może go wspomoże. Alex mieszka w samochodzie i nie ma obecnie stałych dochodów.
Chciałbym coś jeszcze dodać, Alex z całą pewnością nie poprosił o to. Ale jeśli wyszukacie na YouTube
najwcześniejsze filmy Alexa to on wiele mówił o kosmitach i podobnych sprawach i to nie był problem. Potem
natomiast mówił o zaginionych dzieciach i według mojej wiedzy, bo Alex nigdy nic nie powiedział, dostał bardzo
poważną śmiertelną groźbę i przez ponad 10 lat nie było jego żadnych jego nowych video. Dzisiaj jest to stary
człowiek. Myślę, że potraktował tę groźbę poważnie, przestał robić to co robił, wycofał się. Ale wtedy świadomość w
nim wzrastała tak, że nie mógł już dłużej tego tak utrzymać i powrócił i mówił. A gdy powrócił elity zaatakowały go i
spowodowały jego bankructwo, wciąż stale go atakując. To jest prawdziwa, porządna postać i jeśli ktokolwiek zechce
go wesprzeć drobną wpłatą, to doprawdy warto. JP bo to jest właśnie problem, że gdy ludzie którzy rozpoczynają
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walkę z systemem, to system zaczyna ich dusić, pozwala nam się ledwo utrzymać. Ja prowadzę moje Connectin
Consiousnes raczej biednie, głównie dzięki małym darowiznom od dobrych ludzi. Każdy z nas przeciwników systemu
jest w tarapatach. Natomiast ludzie wspierający i utrzymujący system są bardzo dobrze opłacani przez system, bo na
nich on się wspiera, są oni jego robotami. Natomiast ci z nas, którzy próbują złamać system, walczyć z nim lub
opierać się mu i przebudzać ludzi, system odwraca się od nas. Jest też to znakiem naszych czasów, ludzie którzy są
autentyczni, szczerzy i prawdziwi borykają się z problemami z konkretnych powodów, ci którzy odczuwają brak
gotówki to też jest z konkretnego powodu.
Powiadam ludziom i mówię, rozejrzyj się dookoła siebie, zobacz kto jest szczery i autentyczny a kto nie. Bardzo się
cieszę, że Alex będzie w wszej audycji i z pewnością jej wysłucham.
58:17 Chciałbym jeszcze wrócić do kwestii elektryki, bo tak się składa, że osobiście buduję dom pasywny, czyli taki
który konsumuje jak najmniejszą ilość energii, automatycznie zapalający i gaszący światła, a wiem, że jesteś
zaangażowany w firmę produkującą energię, która chce wykorzystywać wiatr. Czy to jest kierunek w którym będziemy
podążać ?
Nie wiem ... Obecnie na Ziemi znajduje się bardzo wiele osób, które rozumieją zjawisko pozyskania energii
z punktu zerowego, jest wiele osób usprawniających panele słoneczne, turbiny wiatrowe lecz głównym problemem
jest współpraca pomiędzy nimi. Bo gdy kontrolujesz źródło, a następnie sprzedajesz to masowo ludziom ale
bezpośrednio, to masz nad tym kontrolę i nie potrzebujesz do tego żadnego pośrednika jakim są korporacja. Więc
nowa technologia nie jest problemem, lecz jak dotrzeć bez pośredników do masowych odbiorców i nie skończyć w
rowie. To pytanie zadaje sobie cała masa ludzi, którzy wymyślili coś innowacyjnego. Mamy choćby przykład Nicola
Tesli, gdy chciał on rozpowszechnić swoje wynalazki. Jestem zaangażowany w pewne energetyczne przedsięwzięcie,
bo zależy nam aby każda zwykła osoba miała swobodny dostęp do taniego źródła energii, nie podoba nam się idea
tych wielkich firm energetycznych i ich sposób naliczania należności za czytanie książek w nocy.
Mam też swoją osobistą filozofię ( nie firmy w którą się zaangażowałem ) uważam, że nikt nie powinien płacić za to
aby było mu ciepło, uważam, że nie powinno się płacić za ogrzewanie domu. Ciepło jest tym elementem, który
utrzymuje cię przy życiu. Gdy wyjdziesz z domu w lecie i staniesz w promieniach słońca, czujesz jego ciepło i
promienie na ciele i nie musisz za to nic płacić. To jest za darmo, wolne od opłaty, to jest wolna energia, więc
dlaczegoż na miły Bóg mielibyśmy płacić za ogrzewanie siebie ? To jest taki trik, takie masowe oszustwo. Niewielki
procent populacji kontroluje zasoby i robi na tym pieniądze, ponieważ pozbawia nas dostępu do tego co jest darmowe.
I taka jest moja filozofia. Postanowiłem, że zrobię wszystko co mogę aby zapewnić ludziom dostęp do wszystkiego co
im do życia potrzebne i nie musieliby za to płacić. Oczywiście, że jeżeli chcesz mieć najnowszy model iPhona to za to
zapłacisz. Żyję w Wielkiej Brytanii, ostatnio było takie zdarzenie, że pewna osoba została wsadzona do więzienia na
miesiąc za kradzież chleba ! Miesiąc za kradzież chleba ?!! Co się tutaj dzieje ?!! Oczywiście gdyby kradła drogie
perfumy, ale chleb ? To pokazuje, że cały system jest zły i musi zostać zmieniony. Znajdujemy jeden aspekt, potem
kolejny i następny aż w końcu zdajemy sobie sprawę, że jest to sposób myślenia bardzo małej grupy osób, która po
prostu nie chce się niczym dzielić. To jest moje ciastko i ty nic z niego nie dostaniesz, nawet okruszka, albo musisz za
to zapłacić ! I to jest chciwość. Nie są dla mnie problemem ludzie zarabiający pieniądze, mający profit, lecz chciwość
i to trzeba zmienić. Właśnie nad tym pracujemy w Connecting Consiousness i wiele innych osób nad tym pracuje aby
połączyć nasze wspólne wartości i pomysły i zmienić system mówiąc tak nie może być ! Tak nigdy nie powinno być
ani za czasów wiktoriańskich ani 100 lat temu. Ludzie teraz mają więcej mocy i są przygotowani aby powiedzieć NIE.
I mam nadzieję, że to się stanie w ciągu najbliższych dwóch i pół roku, gdy świadomość ludzka wzrośnie.
1:03 Wspaniale !

..... piosenka

1:07 Jaką częstotliwość dźwięku powinniśmy słuchać aby podwyższyć naszą wibrację a jakiej wibracji unikać ?
To trochę zależy od rodzaju twojej duszy i twoich powiązań. Domyślam się, że mogliśmy rozmawiać na chacie. Są
pewne dźwięki, których można słuchać choćby na YouTube aby wspierały nas w medytacji. Wspominaliśmy już na
początku audycji, że ustandaryzowano strój instrumentów do wzorcowego dźwięku A o wartości 440 Hz, zamieniając
tym samym dotychczasowy wzorzec dźwięku A, którego częstotliwość i wibracja wynosiły 432 Hz. Jeśli możesz
znaleźć przyzwoitą firmę robiącą muzykę do medytacji w oparciu o naturalny rezonans ziemski Schumana to
z pewnością ci to pomoże. Nie mogę teraz zaprezentować całej listy, które wibracje lub dźwięki są bardziej adekwatne
dla jakiego rodzaju duszy, ale unikajcie współczesnej muzyki i starajcie się również poprzez dźwięki połączyć ze
swoją gwiezdną rodziną.
1:09 A to bardzo ciekawe podejście bo każda gwiezdna rodzina ma swoje własne dostrojenie, klucz, częstotliwość.
Któregoś dnia zrobię ogromny wykres, grafikę – każda z ras, ich charaktery, forma geometryczna, kolor, nuta,
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wibracje, dźwięki, wstęga DNA .... wszystko bo to jest przecież najważniejszym alchemicznym pytaniem – co i w jaki
sposób jest ze wszystkim połączone !
Jeśli przypomnisz sobie Harrego Pottera i jego kamień filozoficzny, a jeszcze wcześniej o epoce Renesansu, to wtedy
głównie alchemię zaprzątało jak zamienić podstawowe metale w złoto i to było nazywane kamieniem filozoficznym,
lecz nie o to chodziło. Tak naprawdę zawsze chodziło o 12 wstęgowe DNA, to była tylko taka zasłona dymna.
Prawdziwy kamień filozoficzny był pilnie strzeżoną tajemnicą, jak z powrotem przywrócić 12 wstęgowe DNA, jak
wznieść się na wyższą świadomość. I tym się zajmowano w epoce Renesansu, gdy tworzyły wybitne umysły i
nastąpiło duchowe przebudzenie. Tak więc każda osoba ma swój indywidualny klucz, własne dostrojenie, własny
przycisk, który pozwala im na dostrojenie się i przyspieszenie podłączenia. Nie widząc osoby, ani jej zdjęcia jest mi
trudno powiedzieć jakie konkretnie dźwięki byłyby właściwe dla niej. Ja pracuję wizualnie, muszę zobaczyć osobę
aby jej pomóc.
1:11 Może powinniśmy wprowadzić szkolny system, że odpowiadasz na pytania grupom bo wygląda na to, że ilość
pytań przerasta możliwość odpowiedzi tylko poprzez jedno ciało.
A to ciekawe, już mi ktoś kiedyś o tym wspominał i zacząłem o tym sporo myśleć.
Myślałeś o swoich klonach ?
Zostało mi to wyraźnie powiedziane, że ja mam klony na wypadek, gdyby coś mi się stało. Bo nie mogą sobie
pozwolić na to abym ponownie inkarnował, dorastał jako dziecko i po wielu latach dopiero znowu był gotowy. Bo nie
ma już na to czasu, więc mam swoje klony, ale póki co jestem w oryginalnym ciele JP
1:12 Według mojego rozumienia sprawy, gdy osoba lub jej fizyczne ciało zostało usunięte z tego świata, to dusza tej
osoby jest umieszczona w ciele klona, więc jest to ta osoba, kopia jest bliska perfekcji jednakże różnicą jest fakt, że
Boskie źródło nie zrobiło ciała klona lecz wykonała to bardzo zaawansowana inteligencja lub technologia. Nie
powinniśmy mieć z tym aż takiego problemu, bo jeśli dusza w ciele klona jest dobra to jest to w porządku. To nie klon
jest problemem, tylko co jest w środku. Ciało fizyczne klona jest tylko pojazdem przenoszącym duszę aby ta osoba
mogła wykonać to co ma do zrobienia. Jeśli robi dobre rzeczy to OK, jeśli czyni złe nie jest to niedobre. Znowu te
różne przekonania wynikają z braku wiedzy u większości ludzi. Strach i niezrozumienie i filmy typu Frankenstein
powodują przerażenie przed monstrum.
1:14 Czy możesz coś powiedzieć na temat różnic gwiezdnych ras takich jak na przykład Arcturianie, Plejadianie,
Ludzie Ptaki, Syrianie, Istoty z Oriona ? trochę jest o tym na internecie. Czy niektóre z tych istot są teraz na planecie
jako ludzie lub mieli poprzednie wcielenia z tymi rasami ? Myślę, że na część tych pytań już odpowiedziałeś. Powiedz
kim są główni gracze teraz ? rasy o których mówimy, że są zaangażowane w najbliższe wydarzenia ?
Zazwyczaj mówi się, że jest jakiś statek kosmiczny z tą lub inną gwiezdną rasą, lecz te istoty inkarnowały na Ziemi
jako ludzie od wielu, wielu lat. I wiele kosmicznych dzieci lub tak zwanych dzieci indygo inkarnuje przez ostatnie
dziesięciolecia z 4 wymiaru Syriusza, i przybywa ich tu dość sporo. Nie mamy tu niestety aż tyle czasu aby po kolei
omówić wszystkie rasy ich konstelacje i czym się różnią, ale jeśli ktoś jest bardzo dociekliwy i potrzebuje tych
informacji to może zarezerwować sobie 30 min konsultacji ze mną i wtedy powiem mu z jakiej rasy on pochodzi.
Niektórzy robią to w bardzo sprytny sposób, bo pokazują też zdjęcia swoich bliskich, rodziny i chcą informacji też o
nich. Staram się nie krytykować ludzi bo to nie jest profesjonalne, poza tym dbam o przystępną cenę moich
konsultacji tak aby były osiągalne dla zwykłych, przeciętnych osób. Wiem, że bywają osoby domagające się
ogromnych kwot za tego typu pracę. Czasami zdarza się, że zwłaszcza Amerykanie uważają, że skoro jestem tak tani
to nie mogę być w tym dobry co robię. I to jest rodzaj kontroli umysłu, takie przekonanie – że tylko to co drogie jest
dobre. Moje usługi są tanie, bo chcę aby każdy miał do nich dostęp i zdarza się też tak, że dla osób w bardzo trudnym
położeniu wykonuję pracę bezpłatnie, gdy są to dobrzy ludzie. Uważam również, że tego typu informacje powinny
być tanie i dostępne dla ludzi, bo jak masz w pełni poznać siebie i wiedzieć kim naprawdę jesteś jeśli nie znasz historii
? Wszyscy byliśmy trzymani w ciemności w sensie naszej własnej historii. Uczy się nas historii państw, ale nie naszej
własnej, można sobie zamówić horoskop lub regresję ale najważniejsze jest to kim jesteśmy. I ja to właśnie robię,
mówię ludziom kim są, jakie mają atrybuty, dlaczego mają takie szczególne przyzwyczajenia. I robię to nie po to aby
wywrzeć na nich jakieś wrażenie, lecz aby poszli i w spokoju przemyśleli te informacje i powiedzieli, - ha teraz to
rozumiem !, aby rozwinęli swą duszę, talenty i byli szczęśliwsi.
1:18 To może być świetny temat na web-in-air ?
I kolejne pytanie – widziałem ludzi ze srebrnymi oczami, nie mogłem znaleźć zbyt wiele wytłumaczeń na internecie,
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czy ktoś jeszcze coś takiego widział ? Simon spotkałeś się już z tym ?
Nie natknąłem się na nich jeszcze osobiście, ale wiem o ich istnieniu. To ma związek z pigmentacją, jest pewna rasa
nie pochodząca z Ziemi. Chętnie porozmawiałbym więcej z osobą zadającą to pytanie, bo chciałbym się więcej
dowiedzieć o kształcie twarzy, domyślam się, że jest to raczej smukła twarz, z wysokimi kościami policzkowymi,
dobrze zarysowaną brodą, cienkimi włosami i bardzo cienkimi i jasnymi brwiami. Poproszę o kontakt bo jestem tym
zainteresowany. To nie jest tylko kwestia pigmentacji.
1:20 Pytanie dotyczy osoby o nazwisku Jefrey Allan Lash, /60 lat – zmarły w dziwnych okolicznościach, w lipcu 2015
mieszkaniec Los Angeles, który twierdził, że: jest kosmitą-hybrydą, pracował dla wielu tajnych agencji. Po jego
śmierci okazało się, że miał w domu arsenał broni wart ~ 5 milionów dolarów, 1200 sztuk broni, 6 ½ tony amunicji i
wiele technicznych gadżetów/ toż to arsenał większy niż miał Batman! i miał też podwodną terenówkę!! Nikt nie ma
podwodnych terenówek Simon! Cóż to za historia z tym gościem ?
Jest kilka możliwości, na przykład jesteś świetnym biznesmenem, który odnosi sukcesy i zarabia wielkie pieniądze,
oraz interesujesz się różnymi technicznymi zabawkami i chcesz być na liście tych którzy przeżyją, więc gromadzisz
takie przedmioty. A inne możliwe rozwiązanie to pracujesz w 3-wymiarowym świecie na rzecz szczególnych
organizacji, jesteś im bardzo przydatny więc cię wynagradzają i pozwalają ci rozwijać twoje zainteresowania, stąd
masz dostęp do technologii, niekoniecznie od razu kosmicznych ale bardzo zaawansowanych, których nigdzie nie
można normalnie kupić. Gdybyśmy rozmawiali na przykład o właścicielu firmy Virgin – Richardzie Bransonie, a
myślę, że ma trochę fajnego sprzętu, to nawet on nie mógłby mieć takich rzeczy, nawet gdyby był senatorem lub
kongresmenem. Gdybym się spotkał z takim bogatym biznesmenem to oczekiwałbym, że ma gdzieś w biurze
rozsuwane tajne stalowe drzwi prowadzące do podziemnego bunkra gdzie może się schronić z rodziną i przyjaciółmi
na kilka miesięcy. To jest bardziej powszechne niż sądzimy. Dla osób, które nie mogą sobie na coś takiego pozwolić
to muszą kupić udziały w podziemnych bunkrach. Tak czy siak musisz mieć koneksje z potężnymi korporacjami bo
tam jest władza, i musisz odgrywać jakąś ważną rolę w tej grze, którą oni prowadzą. I musisz znajdować się
wystarczająco na górze, aby filmowano cię na YouTube i pokazywano jaki jesteś szczęśliwy z tych zabawek. Lecz
tutaj musimy być bardzo ostrożni, bo bardzo wiele z tych osób jest w rzeczywistości zwykłymi, zmanipulowanymi
ofiarami. Są ofiarami, a nie ludźmi u władzy lub szczęśliwymi gwiazdami, celebrytami.
A on z pewnością był ofiarą. Ale on (Jefrey Allan Lash 7*) twierdził, że jest hybrydą kosmity i człowieka. Zdaję sobie
sprawę, że tutaj musisz być bardzo ostrożny z odpowiedzią ...
.... Ale powiedzmy, że ja byłbym częściowo hybrydą - Arcturianinem i znałbym się na rzeczy, no powiedzmy na czymś
nowym typu algorytmiczne programowanie matrixa, firma by mi płaciła ogromne pieniądze za to co robię, których nie
chciałbym pokazywać, może wykopałbym dół i tam składował wielkie ilości broni ? No sam nie wiem staram się tylko
wczuć w taką osobę ...
1:24 Wojsko i korporacje militarne od wielu lat prowadzą niemalże programowanie potomstwa. Rekrutują osoby
mające specjalne zdolności, ekstra-zmysły i taka rekrutacja ma miejsce przynajmniej od lat pięćdziesiątych XX wieku.
Biorą sobie na cel przyzwoitych ludzi mających umiejętności lub hybrydy i zatrudniają ich w programach
wojskowych wykorzystując ich specjalne zdolności i talenty. Da się zauważyć, że przez ostatnie 35 – 40 lat korporacje
zajęły miejsce rządów państw i to one teraz zatrudniają dokładnie taki sam rodzaj ludzi, jak poprzednio wojsko,
ponieważ pożądają takich extra-umiejętności. Ale historia, którą mi opisujesz jest ponad to. Muszę być bardzo uważny
tutaj. To może zdumieć lub nie wielu słuchaczy ale od czasu do czasu mamy na Ziemi wymianę, taki rodzaj
programu. (np tak jak wymiany studenckie) My jako rasa jesteśmy kontaktowani z przedstawicielem innej rasy, który
tu przybywa, jest pilnowany, stale obserwowany i ochraniany. Zazwyczaj idzie na Harvard, Yale lub inny uniwersytet
i jest gotowy do pracy w korporacji. Częścią programu wzajemnej akceptacji jest zadanie polegające na tym, że
przedstawiciel ma pomóc, wesprzeć korporację w rozwiązaniu jakiegoś problemu nad którym głowią się już od 5-10
lat i stoją w miejscu. I prawdę mówiąc, przedstawiciel – hybryda jest tutaj na wakacjach. Przedstawiciel potrzebuje
mieć wolne. Ponieważ znajduje się w prawie-ludzkim ciele to najbardziej chce mieć nowe doświadczenia, bo gdy jest
się w ciele kosmity to nie odczuwa się takiej emocjonalnej potrzeby. Gdy przybywasz do tej rzeczywistości to możesz
doświadczyć dotyku, możesz patrzeć na tęczę i zachwycać się jej pięknem, możesz obserwować galopującego przez
pole ogiera i widzieć jego piękno, ruch. To są rzeczy, których większość kosmitów nie rozumie, nie doświadcza. Gdy
taki przedstawiciel-hybryda pracuje dla jakiejś korporacji to on chce doświadczeń ekstremalnych – smaku, zapachu,
dotyku. Chcą prowadzić beztroski i radosny sposób życia bo to jest dla nich nowe.
A więc to o to chodzi ... ok mam jakieś ciało i co ja z tym teraz mogę zrobić ? Oh rzucę się z klifu – jeeeeee ale wieje
za bardzo.... czyli chodzi o absolutnie ekstremalne doznania, bo to trochę jakby prowadzić cudzy samochód ?...
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Jest jeszcze jeden ważny element do dodania, jeśli jesteś naprawdę oświecony wiesz, że nie możesz umrzeć. Twoje
fizyczne ciało tak, ale Ty nie. I kiedy to rozumiesz nie masz lęku przed śmiercią. Więc niektóre z tych istot będą
robiły rzeczy, których inni ludzie wzdragaliby się wykonać, mówiąc - aj... to może być zbyt niebezpieczne ... lecz
jeśli nie obawiasz się śmierci, to ci to nie przeszkadza.
To kolejne ważne pytanie, czyż tego nie nauczali wszyscy wielcy mistrzowie i nauczyciele, że śmierć nie ma aż takiego
znaczenia ... że powinieneś robić różne rzeczy.
1:28 Pytanie Niky: Simon powiedział kiedyś, że wojna o świadomość w Wielkiej Brytanii będzie wojną energetyczną i
emocjonalną, a jak to będzie z myślą ?
Hello Niky, miło Cię było widzieć w sobotę 
Nigdy nie byłem zwolennikiem naciskania na siłowe (zbrojne) powstanie, to pewnie kiedyś nastąpi, ale ja nie będę
osobą, która powie – teraz ! robimy to !
Myślę, że ludzka świadomość zostanie zepchnięta do narożnika, z którego nie będzie już możliwości innego wyjścia.
To tak jak historia Tea Party z Bostonu 8*, gdy zostali zbytnio dociśnięci przez Anglików podatkami i coś się
przełamało. Przelała się miarka. Natomiast wojna energetyczna ma miejsce od bardzo dawna, wojna pomiędzy
Atlantydą a Lemurią nie była wojną fizyczną lecz bardziej cyber-wojną. Jest taki dość ciekawy legalny programik
apka (app) który pokazuje aktualne ataki w sieci w realnym czasie na mapie świata, skąd dokąd idą cyber-ataki
http://map.norsecorp.com
To jest energia. W świecie trzywymiarowym my już atakujemy się nawzajem na poziomie energetycznym, robimy to
oczywiście dla zysku i pieniędzy. A ja mówię o wojnie energetycznej lecz nie o zysk czy pieniądze lecz o przełom i
odzyskanie wolności. Ludzie w końcu zadecydują, że mają już dosyć i nigdy więcej nie będą bawić się w tę grę. I
wspomnę tutaj pewną historię, która jest ważna dla Wielkiej Brytanii, innym może ona być nieznana. Była taka osoba
Jimmy Savile /bardzo znany, dziennikarz muzyczny, wieloletni prezenter radiowy i telewizyjny BBC. Kontrowersyjna
postać brytyjskiego show businessu/
Jimmy Savile był jednym z najgorszych, drapieżnych i złych ludzi. Był okropnym pedofilem, który wręcz polował na
dzieci. I robił to przez 50 lat, ponieważ był chroniony i kryty. Jakim cudem to wyszło na jaw ? Ponieważ ludzka
świadomość wzrosła do takiego poziomu, że to nie mogło już dłużej pozostać w ukryciu. Wszelkie rządy na świecie
niemal walczą teraz o przetrwanie bo coraz trudniej jest im kłamać ludziom. Ludzka świadomość wzrasta. W każdym
kraju zdarza się /nadejdzie/ taka sytuacja, że jakiś nowy przepis prawny będzie o krok za daleko i ludzie powiedzą
DOŚĆ !
1:30 Dla przykładu w USA na jesieni ma wejść przepis, że każde nowo narodzone dziecko ma być zaszczepione (a
tak naprawdę chcą mu wszczepić chip). Żadne dziecko nie zostanie przyjęte do żłobka lub grupy jeśli nie wykaże się
zaświadczeniem szczepiennym, /dowodem nieskazitelności-immaculated/. I to jest niestety bardzo groźne. To może
spowodować, że rodzice, ludzie poczują się postawieni pod ścianą. Niektórzy wreszcie powiedzą stanowczo – nie, ja
tego nie zrobię. Energetyczna wojna uruchomi się, zaistnieje gdy rządy przekroczą pewien newralgiczny punkt.
Kiedyś w Wielkiej Brytanii mieliśmy taką sytuację gdy premier Margaret Thatcher zarządziła dodatkowy podatek
zwany poll-tax. Ludność stanowczo się temu przeciwstawiła, były masowe wystąpienia i rząd musiał się cofnąć, a
premier podać się do dymisji. Więc takie rzeczy się zdarzają, precedens już był. Lecz my teraz mówimy o
świadomości a nie jakimś konkretnym przepisie lub regulacji. Mówimy o sytuacji gdy ludzie powstaną i powiedzą
mamy dość tego, wiemy, że może być lepiej. Nie mówię tu o bombach czy też karabinach na ulicach, mówię o
ludziach pracujących jako grupa, o masach ludzi, o wielkiej ich liczbie. Byłbym zachwycony widząc 100.000 ludzi
siedzących w centrum City w Londynie i blokujących ruch uliczny. Szacuje się, że oficerów policji w Wielkiej
Brytanii jest około 100.000. W USA jest około miliona policjantów. Więc gdyby tak te 100.000 ludzi usiadło w
Centrum Londynu, to policja byłaby bezradna i nic nie mogłaby zrobić. Bo co mogliby zrobić ? będą strzelać do ludzi
? W efekcie to jest ten moment gdy nastąpi wojna energetyczna. Ale jeśli rządy mają w swoim gronie kogokolwiek
kto myśli, powinny natychmiast zacząć wprowadzać zmiany. Każde większe zachodnie państwo i jego rząd, oraz
niektóre wschodnie znajdują się na kursie kolizyjnym z własnymi obywatelami. Rządy za wszelką cenę chcą oszukać
ludzi, wprowadzić ich w błąd, totalnie kontrolować ich, wszystko jedno czy chodzi o fale energii, fluor – to już nie
działania. Ludzie stawiają opór. Więc gdy mówię o energetycznej sytuacji mam na myśli ciepło (hit) które gwałtownie
wrośnie, bo to jest tak, gdy na przykład ludzki pojazd kosmiczny wchodzi w orbitę okołoziemską i zbliża się do
powierzchni, gwałtownie wzrasta ciśnienie i temperatura bo występuje tarcie i opór. Aktualnie narasta opór pomiędzy
ludzkością i tym 1% sprawującym władzę i kontrolę, i powstaje wysoka temperatura, tarcie i presja. Jestem bardzo
spokojny i chętnie będę obserwował jak się sprawy będą rozwijać i jestem gotowy odegrać swoją rolę, wypełnić

11

Simon Parkes - wywiad 2 sierpnia 2015

zadanie, kiedykolwiek przyjdzie na to pora. 9*
Tak masz rację, pamiętam wprowadzenie poll-tax w Wielkiej Brytanii byłem wtedy na takim masowy marszu,
wystąpieniu.
JP czy to ty byłeś facetem z trąbką ?
Nie ja byłem facetem z bębnem, i miałem specjalny „mówiący“ bęben z Afryki i to był dla mnie bardzo radosny czas,
spotkania i rozmowy z ludźmi, dopóki nie zmieniała się pogoda i wtedy rzeczy zaczęły zawodzić. Głęboko wierzę, że
oni wpłynęli wtedy na zmianę pogody, czułem wibracyjną zmianę, to był bardzo radosny moment na skwerze, gdy
nadjechała policja na czarnych koniach i czarny samochód transportowy. I oni dosłownie przepchnęli ten samochód
przez gęsty tłum, to było bardzo agresywne i ludzie zaczęli rzucać butelkami w wana. Zauważ, że policja w
dzisiejszych czasach nosi czarne mundury a nie niebieskie …
... tak i to jest celowe.
1:35 Pytanie – czyli czy dobrze rozumiem w wojnie energetycznej twój duży pokój, salon staje się takim placem, takim
Trafalgar Square ( znany duży plac w Londynie ) twój dom ma tą zmienioną atmosferę poprzez moc bycia sobą i
wpływaniem na twoje zachowanie i wybory. Więc w gruncie rzeczy chodzi o wibrację, jak mamy utrzymać swoją
wysoką wibrację gdy to się będzie wszystko działo ? jak ludzie mają to zrobić gdy jest tak wiele różnych, sprzecznych
informacji z różnych stron ?
Ludzie muszą się połączyć ze swoim wyższym ja, muszą umieć słuchać samych siebie swojego wyższego ja, które ja
nazywam 10-cioma wstęgami energetycznego DNA, bo tam jest Prawda. I ludzie potrzebują też bycia w kontakcie
z innym ludźmi, to dlatego utworzyłem moją grupę Łączenie Świadomosci Connecting Consciousness nie tylko w
moim kraju, chciałbym mieć reprezentantów w każdym kraju na Ziemi. Ponieważ przynosimy sobie Prawdę
nawzajem, tworzymy sieć kontaktów przekazujących prawdę. Nie wierzymy w fałszywe informacje i triki lub pułapki,
które system zastawia. Powinniśmy się zajmować formowaniem grup, wokół siebie, znających się ludzi,
bezpiecznych grup, które nie mogą być infiltrowane przez agentów systemu lub podlegać dezinformacji, utrzymujemy
je w suwerennymstanie i ufamy tylko i wyłącznie temu co uważamy za właściwą odpowiedź. I w ten sposób nie ma
znaczenia co system nam pokaże, jakimi kłamstwami zechce nas nakarmić – to po prostu nie będzie działać. Wiesz
bardzo dużo uduchowionych i rozwiniętych osób, w ogóle nie czyta teraz prasy ani nie ogląda wiadomości ani w TV
ani na internecie. Oni instynktownie w ten sposób blokują system, który w taki sposób chciałby do nich przeniknąć
z fałszywymi ideami. To jest realizacja. To jest też sposób, aby ludzie zaczęli rozumieć prawdę. Internet też daje
odpowiedzi, oczywiście musisz sam zadecydować co tam oglądasz. Ale nadejdzie taki moment, że elity wyłączą
internet. Z tego powodu chcę aby ludzie utworzyli takie grupy już teraz, najmocniejsze jakie się da i aby wierzyli w
siebie. Zawsze powtarzam, pytaj o zdanie ludzi, którym ufasz, ale pamiętaj, że na końcu ty sam musisz podjąć
decyzję. Taka jest moja filozofia.
1:38 Czyli to jest sposób w jaki wzrastamy, ewoluujemy ? Musimy być tez ostrożni aby nie wejść w grupowe myślenie,
że robimy coś bo tak myśli grupa, lub bo ktoś w grupie tak powiedział. Każdy powinien mieć swoje własne filtry
informacji i czuć się wolnym i swobodnym aby powiedzieć – nie, a ja się z tym nie zgadzam, albo no zobaczmy co
Simon na to powie…
Roman zgłosił na czacie swoją dobrowolną chęć tłumaczenia wywiadów na rosyjski.
Kolejne pytanie: Jak prawidłowo medytować, chcę rozmawiać z ET, z Kreatorem, Bogiem i moim wyższym ja, chcę
czuć to połączenie także jako wsparcie.
To jest fantastyczne, że ktoś oferuje swoje tłumaczenie na rosyjski. To byłoby świetne !
Spotykam wiele osób, które mówią: chcę spotkać ET, chcę to, chcę tamto – ale trzeba się zdecydować co jest twoim
priorytetem, co jest ważne, bo nie zrobisz wszystkiego na raz. Jeśli chcesz się komunikować z ET to po co ? Co
chcesz im powiedzieć ? Czego szukasz, czego chcesz ? Dużo lepszym rozwiązaniem jest gdy ktoś komunikuje się
lepiej z samym sobą i buduje pełne zrozumienie kim jest poprzez boski proces i źródło, a nie skażony przez rząd,
korporację lub jakąś agencję ... Co do medytacji i jej formy to jeśli masz sporą ilość Reptylianina w sobie to może ci
być ciężko medytować. Ludzie mający duszę Reptylian lub ich energią mają z tym trudność. Poza tym jest wiele
sposobów i metod medytacji. Rozmawiam o tym często z moimi klientami. Alternatywnym rozwiązaniem jest
znalezienie sobie hobby, nie zbieranie znaczków lub innych rzeczy wykonanych przez człowieka, lecz hobby
zbliżające cię do natury. Na przykład fotografowanie kwiatów, znajdowanie ich nazw, zrobienie katalogu ze zdjęciami
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– absolutnie nie zrywanie ich i suszenie w książkach. Nigdy nie mogłem pojąć jak można łapać przepiękne motyle,
zabijać je i na szpilkach montować w gablotkach, czyż ten motyl nie był szczęśliwszy fruwając ? Ale wracając do
tematu, medytacja w tradycyjnym rozumieniu, na siedząco ze skrzyżowanymi nogami nie jest dla każdego. Musisz
znaleźć sobie inny sposób na komunikowanie się ze Źródłem, z energią tworzenia. Jeśli jesteś w stanie komunikować
się z naturą, która została stworzona przez to samą energię co ty, tworzysz wtedy więź z tą energią i głębokie
zrozumienie. “Horses for courses” jak mawiamy w Anglii, czyli w tym kontekście, dla każego coś miłego. Znajdź coś
co daje ci poczucie pokoju i radości i pozwala ci zadawać pytania, które tylko ty możesz zadać i na które tylko ty
możesz odpowiedzieć. Ponownie, gdy konsultuję różne osoby rozmawiamy o tym co dla każdego z nich konkretnie
jest właściwe. Nie możesz jednocześnie rozmawiać z ET, odnajdywać samego siebie i swoje wyższe ja, i jeszcze to i
jeszcze tamto, bo jesteś tylko organicznie żyjącą istotą. Twoja dusza może bardzo chcieć tego wszystkiego, pewnie
dlatego ta osoba o to zapytała, ale fizyczne możliwości twojego ciała nie pozwalają na to. Twoja dusza jest energią i
przetwarza dane z prędkością światła lub nawet szybciej, lecz twoje fizyczne ciało może pracować tylko z szybkością
chemicznych reakcji, instrukcji, elektrycznych impulsów biegnących do mięśni. Zdecydowanie lepiej jest się
zastanowić nad jedną rzeczą – czym chcę się zająć, co chcę ? dlaczego to ? po co ? Bo to sprawi, że będę fajny gość
? czy to mnie rozwinie duchowo na mojej drodze życia ? Więc każdy musi sobie sam zadać te pytania i pójść do
przodu.
To poniekąd jest sposób na to jak przejść od marazmu do pozytywnego działania i przyszłości.
Ale JP, gdzie jest ten twój pies Haski, o którym wspominałeś na początku audycji, prowadzimy ten program już
prawie dwie godziny, a on się ani razu nie odezwał, ani nie szczekną, tam nie ma żadnego psa z tobą JP ….
On spał cały czas i patrzy teraz na mnie zaspany i zdziwiony co od niego chcemy – hello Pit …. ;-)
1:44 Jest tyle różnych punktów widzenia i różnych pytań, najlepsze są te, których Simonowi jeszcze nikt nie zadał do
tej pory. Jest kilka pytań dotyczących “Tatusia” (Daddy) /chodzi o Reptylianina, będącego energetycznym ojcem Simona,
przedstawiciel rasy Manty jest energetyczną matką. Biologiczny ojciec Simona odszedł od rodziny gdy miał on 1 rok. Był
wychowywany przez biologiczną matkę i swojego dziadka (jej ojca) Simon ma 1/3 Manty, 1/3 Reptilianina i 1/3 ludzką/

Chodzi o całą tą sytuację z Blue Avians, czy słyszałeś o kimś o imieniu Gonzales, który spotkał się z wielkim Drako ?
Drako powiedział mu wtedy twardo – “zabijemy wszystkich jeśli nie pozwolicie nam odejść“! Simon słyszałeś o tej
historii ?
Nie, pierwszy raz to słyszę.
To jest najnowsza historia. Gonzales opowiedział o tym spotkaniu Correy Goode, Correy opowiedział to Davidowi
Wilcock, a David przekazał to dalej i w taki sposób ta historia trafiła do nas. Wiec jest to opowieść o wielkim (
wysokim ) Draco, który rezyduje na Ziemi i wszystkimi tu kręci dyktując im co mają robić. Więc kim jest Daddy
“tatuś”– no powiedzmy z mitologicznego punktu widzenia? czy jest on postacią znaną nam jako Anu ?
Nie znam tej historii i nie wiem dokładnie, o którym konkretnie Drakonie oni opowiadali, bo wiesz jest ich kilku. To
wcale nie musi być główny Drako-król, najwyższy pan, to równie dobrze może być któryś z jego synów lub
reprezentant ich rodu. Z tego faktu, że on przemawia nie wynika wcale, że jest królem. Zwracałem się do tego
stworzenia “tatuś” daddy – gdy byłem mały, potem zaś mówiłem ojcze (dad) gdy dorosłem co najwyraźniej go
zadowalało . To stworzenie, szef wcale nie musi być Anu, to równie dobrze może być Anki lub Anly. Jak wiadomo
osobom badającym stare zapisy Anu spędził na tej planecie bardzo mało czasu, ponieważ miał całe imperium, którym
władał i zarządzał. I jak każdy machiawelliczny przywódca zdawał sobie świetnie sprawę, że jeżeli ktoś go pozbawi
kiedyś władzy to będą to jego synowie. Więc dał swoim synom wiele zadań i projektów do wykonania, tryliony,
tryliony, tryliny lat świetlnych daleko od niego, aby oni nie zdołali zebrać armii lub politycznego zalecza na dworze
co mogłoby zagrozić jego władzy. Synowie utknęli, w pięknym co prawda wodnym miejscu, lecz kompletnie
zapomnianym zakątku. Synowie byli tak zajęci wykonywaniem zadań, że kompletnie zapomnieli aby go obalić. Więc
to może nie być Anu, lecz którys z jego synów. Gdybym miał szczegółowy opis tej postaci, mógłbym więcej
powiedzieć o tym konkretnym stworzeniu Drako. Są pewne znaki szczególne odróżniające poszczególnych trzech
głównych członków tej rodziny. Ojciec jest zdecydowanie wyższy niż pozostali dwaj synowie. Zazwyczaj żyją bardzo
długo, a potem ponownie klonują swoje ciała. Więc dusza w nich jest wciąż ta sama tylko przenosi się do
sklonowanego ciała i tak raz za razem, przez bardzo długi czas. To jest to samo stworzenie, które jest (bywa) w
Watykanie. To jest to samo stworzenie, którego reprezentant wizytuje Rothschildów. Jest jeszcze kilka innych grup,
które są regularnie odwiedzane raz, dwa razy do roku przez reprezentanta Drako. To w zasadzie wszystko co mogę
powiedzieć, poza tym jest on bardzo surowym typem, nie ma za grosz poczucia humoru, ma bardzo analityczne
spojrzenie i mocą swego umysłu widzi na wylot większość innych stworzeń i wie co pomyślą zanim oni sami się
zorientują. W związku z tym jest on bardzo trudną postacią i silnym przeciwnikiem, bo jeśli próbujesz z nim
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dyskutować lub coś załatwić on natychmiast będzie wiedział kiedy kłamiesz. Z tego powodu dla Rothschildów to są
bardzo trudne spotkania, bo gdy siadają w kręgu i reprezentant Drako-ojca przybywa, nawet nie próbują z nim
pogrywać, po prostu składają swój raport i siedzą cicho. Tak samo dzieje się w Watykanie, chociaż Watykan, a
właściwie niektórzy jezuici w Watykanie kuszą Drako-ojca (dad) wywierając presję na nim, gdyż chcą osiągnąć
znacznie lepszą pozycję dla Watykanu w ciągu nadchodzących 5-10 lat. Więc szukają możliwości manipulowania
Drako-ojcem (dad). Niewiele więcej moge dodać bo nie czytałem tego raportu, ale brzmi bardzo interesująco. Jest
tylko jedna dziwna dla mnie rzecz. Bo wspomniałeś JP, że Drako powiedział “pozwólcie mi odejść ?” nie rozumiem
tego.
1:51 JP: Nie, nie to chodziło o to aby pozwolić odejść wszystkim będącym u władz sługusom Drako, pozwolić im
uciec, nie karać ich, bo jak nie to będą konsekwencje dla Ziemian.
A więc to o czym mówisz to chodzi o jego siły robocze, tych którzy go wspierali, którzy mu usługiwali – to nadal nie
ma dla mnie sensu, bo on ma to gdzieś, ja znam Drako-ojca (dad), on ma to po prostu gdzieś. Jedyne czym by się zajął
to pewnymi rodami (blood lines) gdzie ma kilku członków swojej rodziny bądź przez małżeństwa lub też poprzez
genetyczne powiązania, tym osobom oferowałby pozaziemskie alternatywy. Absolutnie nie przejmowałby się innymi
ludźmi, ma ich gdzieś, nic a nic go nie obchodzą. To nie ma dla mnie sensu. Jest sworzeniem, które z przyjemnością
wysłałoby całą nasząplanetę na zniszczenie, destrukcję i pewną śmierć nawet bez mugnięcia okiem. Jedyny sens w tej
historii miałaby dla mnie sytuacja gdyby Drako-ojciec (dad) powiedział to jest krótka lista tych osób, które chcę aby
były pod ochroną, więc jeśli zawieram z tobą jakąkolwiek umowę to ci ludzie mają być kryci. To by miało sens.
To ciewake ta historia, swoją drogą czyżby oni starali się układać, umawiać z Drako-ojcem (dad) … ?
Inne pytanie dotyczyło też obecności Drako-ojca w ogrodzie Edenu, wspominałeś, że sam byłeś Adamem w jednym z
twoich poprzednich wcieleń (żyć), zechcesz coś o tym powiedzieć i bardziej rozwinąć ten temat Simon ?
1:52 I ty JP zadajesz mi to pytanie w ostatnich 8 minutach programu ?
No to może w następnym wykładzie web-in-air ?
Wiesz, jeśli zadajesz mi pytanie a ja się uchylę od odpowiedzi to znajdą się osoby, które powedzą ha, ha patrzcie jak
unika … powiem kilka głównych rzeczy. Historia opisana w Biblii nie odbiega zbyt daleko od prawdy w swoim
głównym sensie. Jednakże moja pamięć o tym, a pamiętam to, jest inna. Biblia mówi o jednej kobiecie i jednym
mężczyźnie, ja natomiast pamiętam ich sporo, to było całe plemię ludzi. I pamiętam ciekawy koncept jabłka, Ewy i
węża. Chcę aby ludzie pamiętali, że Anu miał dwóch synów. Pierwszy syn był bardzo lojalny wobec ojca i on był
przewidywany na kolejnego władcę. Drugi syn natomiast wydawał mu się obcy i powszechnie wiadomo było, że nie
przejmie raczej królestwa, więc zaczął pracować przeciwko planom i życzeniom swego ojca. Wydaje mi się, że każdy
z tych synów pochodził od innej matki, tak to pamiętam, jedna z matek była z Oriona a druga z Syriusza ale
szczegółów nie pamietam. Kościół Rzymsko-Katolicki mówi nam, że wąż skusił Ewę, lecz faktycznie był to drugi
Dako-syn będący genialnym genetykiem, który tak zmodyfikował genetykę Adama i Ewy, że byli płodni i mogli się
sami romnażać ( nie tylko w laboratorium ). Jedyną osobą, której Adam absolutnie ufał i wierzył była Ewa, miała
posłuch w jego sercu i umysle. Tak więc drugi syn Drako aby dotrzeć z informacją do Adama musiał ją powiedzieć
Ewie - zostaliście stworzeni w laboratorium, stworzenie, które nazywacie ojcem nie jest w rzeczywistości waszym
ojcem, nie stworzył was, ja to zrobiłem używając genetyki. I to oznaczało ujawnienie i konfrontację, gdy Adam
wspierany przez Ewę powiedział Drako-ojcu, - okłamałeś nas, nie jesteś jak my ! Na co Drako-ojciec zapytał – skąd to
wiesz ? kto ci to powiedział ?!! I z tego powodu tenże drugi syn został potem wypędzony, uznany przez religijną linię
kościelną za diabła, węża zdrajcę, który wystąpił przeciwko dobremu bogu, a ludzkość została wyrzucona bo ujawnił
on grę, poczuł i zrozumiał, że został wykiwany i oszukany. Czyż nie przechodzimy tego samego teraz ? Czyż ludzkość
nie jest teraz na granicy zrozumienia, że została wykiwana i oszukana ? Już czas aby ludzie wydorośleli i zadbali o
swoją przyszłość. Chętnie opowiem o tym więcej szczegółów w jakimś kolejnym web-in-air. Tak Biblia ma wiele
prawdziwych elementów, które niestety celowo zostały zmienione aby przepchnąć szczególną linię religijną. Mam
nadzieję, że to wyjaśnienie będzie pomocne.
To było bardzo odświeżające spojrzenie na to co i jak się działo. To uruchamia kolejne pytanie, to byłeś jednym z
Adamów ? Jak byś scharakteryzował Ewę ? Czy tu też wchodzi w grę kwestia rasy takiej jak Orionidzi, Plejadianie,
Lyrianie ?
Musisz rozumieć pojęcie “linii krwi” (blood line), które występuje zazwyczaj w kontekście Reptylian i ich powiązań.
Ewa zawsze będzie miała rude włosy i zielone oczy. Zawsze. Jest taki fragment duszy, który może być odnaleziony w
wielu osobach, którzy moga twierdzić, że mają jakieś powiązania z Ewą lub Adamem, bo gdy ten fragment jest
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aktywowany, rozumiem przez to, że ta osoba ma aktywna pamięci o tym, która pozwala im na mgnienie oka zobaczyć
tamten czas. Mają połączenie (link) do tego. Rozmawiam z wieloma osobami, niektórzy byli robotnikami w czasach
wiktoriańskich, lub Marią Antoniną, tym czarownikiem lub tamtą wiedźmą i mają prawdziwe doświadczenia
poprzednich wcieleń.
Kosmici zwracają się do mnie jako do tego Adama. Pamiętam miałem może ze 12 lat, byłem na statku kosmicznym i
widziałem całe mnóstwo małych Szarych (Grays), były ich tam doprawdy tysiące, w kolejnych rzędacjwszyscy leżeli
na metalowych łóżkach, rzędy łóżek, a światło pulsowało przez te łóżka. Przechadzałem się pomiędzy tymi leżącymi
postaciami, powiedziałbyś, że oni śpią, ale ja odwróciłem się do kosmity, który mi towarzyszył i powiedziałem – oni
się uczą ! I wtedy nawet mając tylko swoje 12 lat zrozumiałem, że te istoty były programowane. Wtedy były
całkowicie wyłączone, leżały jak wyłączone roboty, które dopiero programowano na nastepne zadanie do wykonania
kolejnego dnia. I kosmita, który był ze mną był pod ogromnym wrażeniem, że rozpoznałem dobrze ich stan
“programowania-nauki” nie myląc go ze snem. Powiedział wtedy do mnie – Adam jest tak mądry jak sowa. Więc
zawsze zwracali sie do mnie jako do Adama ( tego Adama). To jest fascynujący temat, mam w sobie wiele mocnych
wspomnień, może faktycznie kiedyś porozmawiamy tylko na ten temat ?
To prawie jak cała seria filmów ! Simon, niestety kończy nam się czas dzisiejszej audycji.
Sprawdzajcie stronę Simona, jak tylko pozbierają się ze swoją stroną i jej nową organizacją, będą umieszczać kolejne
informacje i możliwości zadawania pytań lub umawiania sesji.
Dziękujemy bardzo i dobranoc wszystkim ! I do usłyszenia następnym razem !
Odnośniki
1* Dług publiczny 64% i ukryty dług publiczny Polski 174% http://www.dlugpubliczny.org.pl/pl/metoda-liczenia
Grecki rząd już “sprzedał” - czytaj oddał za długi najlepsze turystyczne lotniska
http://www.money.pl/gospodarka/wiadomosci/artykul/grecki-rzad-zatwierdzil-sprzedaz-14-lotnisk,6,0,1882630.html
2* Pas Fotonowy http://davidicke.pl/forum/photon-belt-pas-fotonow-t3219.html
3* Corey Goode & David Wilcock Blue Avians https://www.youtube.com/watch?v=ukpPtzvracg
4* Watykan (a konkretnie Jezuici) jest właścicielem telescopu Vatican Advanced Technology Telescope VATT, zwanym
potocznie (LUCIFER) który jest obecnie jednym z najbardziej zaawansowanych teleskopów na świecie. Telescope LBT, wznosi
się na szczycie Mount Graham - Międzynarodowego Obserwatorium w południowo-wschodniej Arizonie, zawiera niezwykle
potężne narzędzie, które pozwala "astronomom" obserwować najsłabsze i najbardziej odległe obiekty na niebie. Przedmioty te
mogą być wykryte przy pomocy zestawu Lucyfera, sepktrograf, kamery bliskiej podczerwieni znany również jako infrared
Telescope. Pierwszy aparat Lucyfer I, został przymocowany do teleskopu w 2010 roku. Według niektórych raportów Lucyfer II
został zainstalowany w początku 2013 roku https://www.youtube.com/watch?v=4_cqeaTE218
5* w sakli Pitagorejskiej A ma wibrację 432 Hz, w skali używanej przez Radio Berlin w czasach Nazistowskiej propagandy do
strojenia muzyki i koncerów uzywano dźwięku A o wibracji 440 Hz
6* Harald Kautz Vella miał na ten temat ostatnio wykład na konferencji Bases,
można to obejrzeć również na You Tube pod linkiem https://www.youtube.com/watch?v=j88BcgzzcTc
7* http://wiadomosci.onet.pl/swiat/60-latek-z-kalifornii-zebral-1200-sztuk-broni-palnej-i-siedem-ton-amunicji-kim-byl/8qsj14
8* protest polityczny mieszkańców Bostonu w ówczesnej Kolonii Zatoki Massachusetts przeciwko polityce fiskalnej W.Brytanii
https://pl.wikipedia.org/wiki/Herbatka_bostońska
9* Poll-Tax W 1989 r. zniesiono możliwość ustalania przez samorządy lokalne stawek podatkowych przy podatku od
nieruchomości w Szkocji, a w 1990 r. w Anglii i w Walii. Stawki zostały zamienione na podatek gminny tzw. community charge
(znany szerzej jako poll tax – odpowiadający znanemu w dawnej Polsce podatkowi pogłównemu) – który był stałą sumą
przypadającą na każdego rezydenta z pewnymi ulgami dla mało zarabiających. Decyzja ta okazała się być najbardziej
niepopularną podczas pełnienia przez Margaret Thatcher urzędu premiera. Dodatkowe problemy powstały, kiedy niektóre
samorządy odpowiedzialne za pobór podatku niewłaściwie go naliczały (co było spowodowane tym, że odpowiedzialność
ostatecznie i tak ponosił rząd, a samorządy zyskiwały szanse na zwiększenie swych wpływów budżetowych). Spowodowało to
protesty, m.in. 31 marca 1990 r. w Londynie miała miejsce demonstracja licząca 70-200 tys. uczestników, która przekształciła się
w gwałtowne zamieszki (aż 113 osób zostało rannych, a 340 aresztowano). Miliony ludzi odmawiało płacenia podatku.
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Przeciwnicy pogłównego opasywali się razem, aby stawić opór komornikom, przeszkadzali także w posiedzeniach sądowych
rozpatrujących sprawy dłużników podatkowych. Żelazna Dama jednak uparcie trwała przy swoim – decyzja ta była
prawdopodobnie główną przyczyną upadku Margaret Thatcher.
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