O Evento/Parte 1

INTRODUÇÃO
Esta informação sobre “O Evento”, assim como sobre o Movimento de
Resistência da LUZ foi dada na CONFERÊNCIA COBRA em Los Angeles,
novembro de 2012.
compilação e comentários por Therese Zumi Sumner (TZM)

Pessoa desperta, Trabalhador da Luz, você está pronto para “O Evento”?
Eu estava no processo de terminar este artigo (que é uma combinação de informações a
partir da conferência de Cobra em LA, mais detalhes de diferentes blogs postados no Portal
2012 uma vez que o blog foi iniciado por Cobra em 31 de Março de 2012) e me deparei
com 30 frases, mais ou menos, que estavam no final de um longo post no blog em 06 de
abril de 2012. Eu senti, então, que esta seria a melhor maneira de começar esta
informação/imagem o mais completa possível do 'Evento' que virá.

“Nenhuma autoridade humana vai decidir quando isso irá acontecer. A
palavra final, sobre quando „O Evento' deve acontecer vem diretamente da
Fonte. Este é um evento de importância cósmica. O último planeta sob o

controle das forças das trevas está prestes a ser libertado e isto vai enviar
ondas de luz por toda a galáxia.”
Pouco antes d „O Evento‟, a Fonte enviará um pulso de luz através da Confederação
Galáctica e os pleiadianos instruirão o Movimento de Resistência da Luz (MRL) a usar seus
300 agentes na superfície do planeta para entrar em contato com as pessoas-chave junto
aos militares e aos agentes da lei e, em seguida, a operação começará.
Quando a operação for concluída com êxito, pode haver pessoas que gostariam de tirar
proveito da situação, definindo seus próprios governos, o confisco de fundos, etc. Mesmo
que a Cabala seja controlada, isso não significa que serão exterminados a ganância e o
desejo de poder. Eles são simplesmente parte do caráter de uma porcentagem da
população humana ignorante. Tenha certeza de que o Movimento de Resistência sabe
quem são essas pessoas, suas ações estão sendo monitoradas e que não será permitido
tirar proveito da situação. Até que determinado grau de consciência no planeta seja
atingido, o Movimento de Resistência estará trabalhando nos bastidores para o benefício da
humanidade. No momento certo, provavelmente não muito tempo antes do primeiro
contato com os extraterrestres positivos, eles virão a público.

Foi criado um fundo de 120 trilhões de dólares, que serão dados à
humanidade junto com outros pacotes de prosperidade. Eles (MRL) estão
na posse de tecnologias muito avançadas, a maioria de origem
extraterrestre. Eles fornecerão grande assistência nos bastidores,
colocando publicamente 6.000 invenções que foram desenvolvidas por
gênios em todo o mundo e suprimidas pela Cabala. Depois disso
apresentarão algumas de suas próprias tecnologias, que são ainda mais
avançadas.
'O Evento' não é uma Revolução 3D terrestre. É uma Intervenção Divina para mudar
“durante a noite” - repentinamente - dando início realmente à Idade de Ouro de Gaia. Os
detalhes que Cobra nos deu aqui são uma descrição exata da Ordem das Coisas quando o
evento ocorrer.
Isso não vai ser um tipo de revolução 3D terrestre onde existem riscos assumidos nas vidas
de pessoas inocentes. Por esta razão e esta razão apenas, haverá uma transição pacífica
da velha realidade de 3D para um Novo Mundo durante a noite, o que exige o tipo de
precisão que somente a Divindade ele/ela mesma pode decidir.
Agora é o momento para todos neste planeta entenderem que o que a futura Idade de
Ouro vai ser não está nas mãos de algumas pessoas loucas que podem tomar decisões
erradas que levariam ao derramamento de sangue.
Assim como o Arcanjo Miguel disse em "Uma hora com um anjo" (22jan2013). “Este é o
começo de um novo capítulo, mas não é um dia de revolução.” Devemos parar de
especular sobre os números e posições de poder aqui no nosso planeta agora, e quanto à
possibilidade ou não de poderem fazer isto ou aquilo. Não importa o que eles podem tentar
fazer ou não fazer, pois isso está nas mãos de seres espirituais muito capazes, que fazem
parte da Unidade, como o resto de nós. Arcanjo Miguel disse: "Você está falando sobre o
velho paradigma da revolução, do potencial de revolta sangrenta por massacre armado.”

ARCANJO MIGUEL
Esse não é o caminho da 5 ª Dimensão, e certamente não é o caminho da sétima
dimensão. O Arcanjo disse: "Há planos para corrigir algumas das injustiças políticas,
econômicas e desigualdades sociais? SIM.”
“A peça mais importante para a criação da Nova Terra é o desapego - que vocês estão
fazendo e têm feito - das falsas ilusões que foram criadas ao longo de eras pela raça
humana. Assim, todas essas tendências; e eu tenho que dizer que o desapego da
guerra, que é a guerra interior, é a guerra entre os indivíduos, é a guerra no seio das
comunidades e principalmente entre as nações– esta a mais crítica.”
Arcanjo Miguel então nos pediu para usar nossas espadas de outra maneira:
“Há muito tempo atrás, eu lhes dei a minha espada e escudo, e vocês já os usaram em
uma infinidade de formas. Mas também é útil simplesmente usá-los para desligar, para
cortar ligações com as velhas crenças, as dores antigas, velhas mágoas e lesões antigas. E
estou satisfeito estarmos juntos, durante esta noite e todas as noites, para ajudá-los nessa
empreitada.

“Assim, para resumir, neste momento, eu só preciso que você que está
lendo isto possa entender perfeitamente que este próximo 'Evento' não
será uma revolução sangrenta, mas será - no dia em que a Fonte decidir um dia de 24 horas em que o mundo inteiro será informado quanto ao que
acontecerá no futuro: paz na terra, e um retorno ao Paraíso na Terra e, em
seguida, todos nós precisaremos de toda a ajuda que pudermos obter, a
partir de todas as pessoas maravilhosas em todo o mundo que estão
trabalhando em todas as áreas sob o sol para usar seus talentos únicos
para dar ao Todo, para realmente criarmos a Nova Terra juntos.
“Então, agora todos nós devemos nos preparar, todos os talentos que sabemos ter, para o
dia em que esses talentos serão usados para outra coisa além de tentar fazer face às
despesas da vida cotidiana, etc. Isso não está nas mãos de qualquer movimento político ou

será decidido em qualquer lugar, assim vamos parar de desperdiçar nossa energia em
todas as especulações deste tipo, também vamos parar de concentrar a nossa atenção
sobre os EUA como se fosse o único lugar neste planeta com alguma importância.”
O Plano para 'O Evento'
Houve sempre um plano. O movimento de Resistência da Luz tem trabalhado para a
manifestação de "O Evento". Eles souberam que havia uma forma de cortar a „Matrix' (= o
programa de computador que nos mantém prisioneiros em uma realidade artificial). Agora
sabemos, enquanto escrevo este artigo, em 2/3/13, que, finalmente, a Matrix entrou em
colapso e agora vai ser apenas uma questão de tempo, até o momento perfeito para iniciar
'O Evento'. O aumento da Luz está agora trazendo à superfície de tudo, em todos os níveis,
aquilo que precisa ser transformado. Porque a Matrix já ruiu, a Luz está aumentando
diariamente e a mudança é iminente. Gradualmente, dia após dia, a Matrix está
desintegrando. Os planos astral e etérico ainda não estão perfeitos. Precisamos usar a
proteção da Luz Branca quando coisas negativas sobre as quais não temos controle nos
bombardeiam.
Alguns exemplos da Luz trazendo a verdade são a bravura incrível do Membro do
Parlamento da Bégica Louis Laurent, e sua incrível palestra de 13 minutos no Parlamento
belga no início da semana (em jan/2013).
Há centenas, senão milhares de exemplos como esse em todo o mundo agora; outro
exemplo é David Willcock cuja exposição da tirania financeira – „A verdade sobre todo o
ouro neste planeta‟- foi demonstrada a mais de 120 milhões de pessoas esta semana na
Rússia. Enquanto escrevo agora provavelmente já foi traduzido para o inglês. David foi
avisado para não contar sobre o programa de TV até a transmissão, pois ele sabia sobre
isso aproximadamente 6 semanas antes. Há um link para seu artigo na minha página no
Facebook: Therese Zumi Sumner
EVENTO FLASH
O que se entende por 'Evento Flash' é exatamente isso, um flash de energia
Divina da Fonte, que passará através do Sol Central e, em seguida, será recebida
pela Federação Galáctica(especialmente Pleiadianos), que por sua vez
transmitirão o conhecimento aos Trabalhadores da Luz dentro do Movimento de
Resistência da Luz. No recebimento das informações, o Movimento da
Resistencia da Luz - cerca de 300 cooperadores - fará contato com as forças das
trevas para ver se eles estão dispostos a cooperar. Se eles não estiverem
dispostos a cooperar não serão incluídos.

Tudo isso vai acontecer muito rápido. Entre a emissão do flash para o
evento levará 15 minutos! Não haverá nenhum anúncio. Não haverá mídia
envolvida. Isso só vai acontecer. Esta será uma completa surpresa para
todos, inclusive para a Cabala. Isso pode acontecer a qualquer momento.
Quando isso acontecer, vamos sentir uma energia forte.

Evento Horizonte
Nos últimos 25.000 anos estivemos dentro de um buraco negro energético, uma anomalia
espaço/tempo, criado pelas atividades das forças das trevas. O ano de 2012 marcou a
nossa saída deste buraco negro. O momento desta saída do buraco negro é conhecido
como o Evento Horizonte. Isso está acontecendo agora. Nós nos esquecemos do que a
Luz é. É muito mais brilhante e emocionante. Estamos no horizonte de eventos AGORA.
Recuperação da rede da Luz de Gaia - Vórtices
A Ativação do Corpo de Luz Planetário
O Movimento de Resistência da Luz tem trabalhado de forma constante e continuamente
semana após semana tomando de volta o vórtice ao redor do planeta. Em cada uma das
conferências do Cobra houve meditações para essa recuperação do Vórtex com sucesso.
Muitas pessoas estão colaborando com este processo em todo o mundo. No momento em
que toda a rede de energia estiver pronta, estaremos prontos para o “Evento Flash”.
Esta será a hora de confiar na sua intuição.
Nas primeiras horas e dias d‟O Evento‟, não haverá quaisquer fontes externas para lhes
dizer o que fazer; será um momento em que vocês deverão ouvir seus sentimentos
verdadeiros, seu coração e intuição. Vocês terão de "saber" o que fazer. Confiem em
vocês mesmos. Haverá muitos que reagirão com medo e confusão. Vocês serão pilares
de força para essas pessoas. Confiem em seu discernimento que será necessário
neste momento de mudança. Os conselhos para os Trabalhadores da Luz são simples:
1} manter a calma
2} dar informação às pessoas: elas vão ouvir
Remoção das forças das trevas e divulgação
Os grupos de pessoas negativas que envolvem - jesuítas, Rothschilds,
Rockefeller „s e os Illuminati, de mil a duas mil pessoas, serão todos removidos
depois do “Evento”.
As forças das trevas serão capturadas e removidas do poder. Após o evento, os membros
da Cabala serão levados para prisões com zero contato com o mundo exterior e serão
isoladas umas das outras. Um processo de adjudicação, então, começará e isso vai
envolver a humanidade como um todo. Será uma catarse em massa e um processo de cura
dramática para a humanidade ver esses criminosos finalmente serem responsabilizados por
suas ações. A maioria dos membros da Cabala são sociopatas incapazes das emoções e
respostas positivas que nos tornam humanos.
A humanidade como um todo vai decidir o que vai acontecer com essas pessoas para que o
novo equilíbrio seja criado. Será concedida anistia a alguns deles. A maioria deles será
levada para o sol central para ser reciclado.
Prisões em massa da Cabala não são meramente uma operação física. Assim, muitos
Trabalhadores da Luz (é perfeitamente compreensível para alguns que têm trabalhado dia
e noite para isso agora por muitos anos) estão sentindo frustração sobre os „atrasos‟

ocorridos ultimamente. No entanto, nunca houve uma data determinada para 'O Evento',
vários meses antes de 21 de dezembro de 2012 Cobra nos informou que o 21/12 não seria
a data do ' Evento'. O atraso é porque foi necessário o apoio espiritual de Cima, Debaixo
(Agartha) e não menos aqui na superfície, e agora ainda é necessário para que quando as
prisões em massa acontecerem as massas humanas não entrem em pânico.
Em um determinado momento, as energias do Sol Central da Galáxia vão penetrar através
de todos os obstáculos da Matrix nos planos astrais e etérico e todas as entidades
negativas serão removidas. Eles serão substituídos por anjos e guias espirituais como uma
profecia lindamente colocou.
"A Rede deve cair, terminar, e a Luz entrar. O passo final é simplesmente
derrubar a rede. Isso tem que ser feito e os eventos, então, seguirão
rapidamente.
O UM estenderá toda essa energia para destruir a própria rede e os eventos vão
se iniciar quase que imediatamente.
Os que pertencem à Cabala (em todos os níveis) não terão nenhum lugar para se
esconder, sem portais, sem equipamento, sem nada. Eles serão levados para
fora e o padrão de tempo de Luminosidade começará.”
Sabemos agora que isso está muito próximo porque Cobra nos informou há poucos dias
que a Matrix entrou em colapso. Assim, qualquer Trabalhador da Luz pode agora acelerar
as coisas com o seu esforço contínuo em meditação diária de "ver" e apoiar as forças da
Luz sobre os planos etéricos e astrais e conduzir as entidades das trevas em direção à Luz.
Meditações Vórtex em todo o mundo, em conjunto com as naves da família
galáctica que estão pairando acima, têm criado uma grade de energia positiva.
Isto foi ainda mais equilibrado e reforçado pela colocação dos cristais preciosos
em posições específicas nas linhas ley.
Nas primeiras horas do evento as forças galácticas assumirão as estações de satélite e de
comunicação, e você receberá informações sobre o que está acontecendo ao redor do
planeta. A TV vai estar no controle do Movimento de Resistência da Luz (MRL) e haverá
anúncios feitos. O MRL se infiltrou, com 300 cooperadores, dentro da rede dos Illuminati,
principalmente em posições de comando nas forças armadas e agências de inteligência.
Essas pessoas são indetectáveis e os Illuminati não têm ideia de onde estão.
O MRL tem contato físico (não telepático) constante com os pleiadianos e outras raças de
ETs positivos dentro da Confederação, que lhes dão informações diárias sobre cada
membro da Cabala, onde eles estão, o que fazem, mesmo que eles pensam. Os Illuminati
agora não têm onde se esconder. A Divulgação irá envolver a liberação de documentos
secretos; 95% destes serão liberados rapidamente. Este será um grande choque para
muitos, mas após as reações de choque inicial todos ficarão muito felizes.
Trabalhadores da Luz contatados
Na época do „ Evento' haverá um grupo de Trabalhadores da Luz que serão contatados em
primeiro lugar. A eles será oferecida a escolha de fazer algo específico, e terão a

possibilidade de decidir contrariamente ao que se lhe escolherem. Assim, mais tarde,
qualquer outro poderá ser contatado. Pessoas atraídas para as conferências mundiais do
Cobra são potenciais de contato futuro.
O Primeiro de 3 a 7 dias de Max
Nas primeiras horas do 'Evento' as forças Galácticas vão assumir os satélites e
estações de comunicação. O Movimento de Resistência ativará um vírus e digitará um
código para o programa de computador que é o Sistema Financeiro dos Rothschilds. Isso,
claro, já foi testado pela remoção de um par de bilhões de dólares "por diversão". Então,
eles sabem que isso vai funcionar. Este vírus irá desligar as principais contas

bancárias. Os cartões de crédito não vão funcionar. Os bancos vão fechar.
Não haverá maneira de transferir dinheiro neste momento. Seria bom ter
dinheiro em espécie, e moedas de ouro e prata.
Algumas lojas permanecerão abertas. Algumas lojas vão aceitar dinheiro, ouro e prata.
Quando os bancos fecharem, as pessoas terão uma tendência a entrar em pânico. Não há
necessidade deste pânico. As pessoas não devem jogar fora o dinheiro, que pode não ser
aceito na primeira semana, porque esse dinheiro vai ser útil mais tarde. Haverá alguns dias
de confusão até que as prisões estejam completas.

Os supermercados podem literalmente ser esvaziados num prazo de 45
minutos após a notícia vazar, portanto seria sábio ter sempre em estoque,
a partir de agora, alimentos disponíveis para durar de 3 a 7 dias no
máximo. Um botijão cheio de gás é provavelmente suficiente, a menos que
você ache pessoalmente que necessitará de mais nesse período.
Quantidade para uma semana de tudo é o que todos nós precisamos.
Tenha a certeza de que você tem comida e água para estes dias.
Depois de poucos dias haverá um novo sistema financeiro substituto. Finalmente, o ouro
que foi levado pela quadrilha será devolvido para a humanidade. A Cabala não tem sequer
o ouro real, eles (MRL) produziram ouro tungstênio (só a camada externa é de ouro
verdadeiro) e substituíram o verdadeiro. Acreditamos na ilusão da Cabala e é por isso que
isso funciona. Não custa nem dois centavos para fazer uma nota de $ 100! Quando o novo
sistema estiver em vigor, a moeda será lastreada em ouro. O novo sistema financeiro é
lastreado em ouro.
Depois do „Evento', haverá uma reavaliação. Será um momento de transição para todos
nós. Todo mundo vai ter o básico para tudo o que precisar.
Apoio Divino

Existem inúmeros Mestres Ascensos Divinos e Arcanjos envolvidos com
essas mudanças e irão apoiar a humanidade a atravessar tudo isso. Mas
aqui eu gostaria de mencionar um deles. Comandante Ashtar é o seu
nome. Sua última encarnação na Terra foi 25 mil anos atrás. Seu principal
projeto é a Ascensão da Humanidade. Outro dos projetos de Ashtar é o
primeiro contato com a nossa Família Galáctica. Outro de seus projetos é a

formação em comunicação telepática. No „Evento‟ Ele pode assumir a
mídia. Todos os programas de TV irão transmitir a mensagem.
Ninguém mais desabrigado, sem casa.
Depois do "Evento" não haverá mais pessoas desabrigadas. Casas serão abertas para todos
que tem necessidade de uma.
SISTEMA FINANCEIRO justo e equilibrado
O novo sistema financeiro será um sistema financeiro justo e equilibrado "espiritualmente".
Metade de seu dinheiro tem ido para a Cabala de uma forma ou de outra. O sistema de
Rothschild é um programa de computador. Em junho de 2012, o MRL invadiu o sistema
bancário da Cabala, como mencionado anteriormente. A Cabala tem um sistema
operacional Windows, que tem uma „porta dos fundos' para controlar todas as transações
financeiras. A Cabala sabe exatamente como os fluxos de dinheiro circulam. No “Evento”
será ativado um vírus, que vai bloquear todos os principais computadores servidores. Como
mencionado anteriormente, não haverá transferências de dinheiro. As prisões em massa
terão lugar; bancos vão fechar; nenhum cartão de crédito vai funcionar; assim, vocês
precisarão de dinheiro em espécie. Todo o ouro que eles saquearam ao longo de tantos
anos vai voltar para a humanidade.
OURO
O ouro dos Yamashita que estava nas mãos dos Illuminati foi apreendido pelo MRL em
janeiro e fevereiro de 2012 e está agora seguro em câmaras subterrâneas do Movimento
de Resistência e será devolvido para a humanidade depois do „Evento‟, e ele vai servir de
base, como uma reserva, a uma nova moeda que vai significar abundância para todos.
Todas as contas pertencentes à Cabala serão “congeladas”. Todo o dinheiro que tomaram
da humanidade por meio de fraude será agora utilizado para apoiar a humanidade.
Inicialmente nossa moeda será mantida e haverá uma reavaliação. Dinar não vai funcionar.
LEGALIDADE
Todos os acordos comerciais legais serão mantidos após o evento. O direito comum será
simples e fácil de entender. Ao final do processo de prisão vai haver um reset, a Reserva
Federal (Federal Reserve), a Receita Federal e a BIS serão falidos e desmantelados. De lá
em diante só haverá manuseio transparente. Não haverá mais: 1) empréstimo fracionário;
2)Juros; e 3) AS AÇÕES DEIXARÃO DE EXISTIR, a Bolsa de Valores será fechada e nunca
mais abrirá.
Alguns bancos vão reabrir e as coisas vão ser transparentes. Bancos com laços com a
Reserva Federal vão ser desmontados. Todos entenderão claramente o que está
acontecendo, assim como serão informados sobre os detalhes. Durante os primeiros dias, o
dinheiro em sua conta bancária será congelado. Se for da Cabala, você será levado.
O primeiro dinheiro a ser liberado será para fins humanitários. Um grupo de trabalho vai
cuidar disso. O Movimento de Resistência irá orientar e assistir e lembre-se que eles podem
ler seus pensamentos! Pleiadianos acompanham todas as nossas ações e eles sabem quem
faz o quê.

Falência
Empresas como a Monsanto serão falidas. A Microsoft é composta de uma parte boa e uma
parte ruim. A parte boa vai ser reestruturada. De 600 a 800 banqueiros irão se „aposentar‟.
Eles não têm escolha, eles serão obrigados a se aposentar, ou então serem presos. Isso
está acontecendo agora, há um ano aproximadamente. Muitos sites têm publicado artigos
sobre os banqueiros se aposentando em todo o mundo, a maioria deles foi dos mais altos
cargos.
Havia planos, já há muitos anos, para NESARA (a detalhada reestruturação do sistema
financeiro). A razão pela qual isso nunca aconteceu foi por causa do 11 de setembro que,
compreensivelmente, foi perpetrado para evitar que esse sistema financeiro novo e melhor
viesse a existir .
PARLAMENTO - CONGRESSO – GOVERNO
Teremos novos governos em todo o mundo. Depois do 'Evento' haverá novos parlamentos
em todo o mundo. Todos vão se reunir nas Nações Unidas (que neste momento ainda está
no controle da Cabala). Este encontro será transmitido pela mídia de massa. A humanidade
estará sob orientação espiritual. Alguns locais do planeta estão sendo preparados
para serem Cidades de Luz.
Em relação ao Congresso dos Estados Unidos: não é uma parte da Cabala. A maioria dos
que estão no Congresso foram comprados ou chantageados. O velho sistema político será
fechado no dia do “reset”. Não teria muito de uma hierarquia espiritual como um
verdadeiro parlamento deveria ser. A Resistência vai ajudar, mas eles não querem
participar. Os novos governos em todo o mundo serão muito mais rápidos e mais eficazes
em sua tomada de decisão.
Impostos no futuro
O único imposto, no futuro, será um imposto de 14% sobre os novos itens. Aqueles que
trabalham junto das autoridades fiscais estarão desempregados (apesar do surgimento de
tantas outras coisas "divertidas" para que eles façam).
$ 100.000 para todos
A reposição financeira não vai fazer com que todos sejam milionários repentinos. O valor
real total de todas as contas de garantia é entre $500 a 1000 trilhão. Isso significa que
cerca de $100 mil será dado para cada pessoa. Evidentemente, as negociações individuais
de cada pessoa, como alguns que têm dívidas, terão de pagar a dívida a partir desta soma.
A Cabala não vai, naturalmente, receber qualquer dinheiro. Você deve ser capaz de
comprar uma casa por $ 10.000. Você não precisa ter preocupação com as questões de
saúde que custam dinheiro. Será suficiente para que todos tenham moradia adequada,
alimentação e um estilo de vida bastante confortável, mas não o suficiente para passar o
resto de seus dias a beber coquetéis junto à piscina.

Algumas dívidas perdoadas
Algumas dívidas serão perdoadas, canceladas; por exemplo, dívida da casa. A dívida dos
países será perdoada. A dívida hipotecária será cancelada. Contas de aposentadoria,
seguro de saúde e previdência social serão organizadas.

Trabalhadores da Luz serão compensados pelo seu trabalho. Eles não
terão mais preocupações de dinheiro ou falta de recursos em suas vidas.
Pessoas com a mente controlada
Depois do „ Evento' nenhuma pessoa de mente controlada terá poder. Elas precisam de
cura. Um exemplo disso seria o presidente Barack Obama, que foi submetido ao controle
da mente desde a infância. Após seu controle da mente ser removido, ele estará
trabalhando para a Luz. Ele pode retomar uma posição de poder depois de ser curado.
50% dos Illuminati são simplesmente pessoas que tiveram a infelicidade de nascer nessas
famílias e não se atreveram a ir contra as regras e tradições de família. A eles será
oferecida a cura de seu controle da mente após o evento. Pode haver algumas pessoas
totalmente novas na cena.
Arcanjo Miguel disse em “Uma hora com um Anjo” recentemente que o presidente Obama
é ainda verdadeiramente o Presidente, apesar de muita especulação em contrário. Acho
que qualquer um com um pouco de imaginação pode entender claramente o que seja o
enorme papel que ele está desempenhando. Ele é uma pessoa de Luz, que foi preparado
para este papel em nossos tempos. Quer o OPPT tenha outra pessoa empossada nesta
posição ou não, não faz sentido perder tempo discutindo. Quando 'O Evento' acontecer o
presidente Obama estará necessitando de um bem merecido descanso de todos os ensaios
a que ele tenha sido submetido, pode ser que ele prefira fazer algo não tão exigente depois
de tudo.
Papel dos Militares Positivos no “Evento”
Na época do „Evento‟ existe a possibilidade de haver algum mal-estar social em vários
lugares ao redor do mundo. Estes irão ser apenas casos isolados de acordo com Cobra. Os
militares positivos é o grupo mais poderoso positivo na superfície do nosso planeta. Eles
desenvolveram seus planos com a ajuda do MRL: O Movimento de Resistência fará o apoio
aos militares, principalmente, apenas com dados de inteligência sobre os Illuminati e
alguns conselhos de logística, mas a maioria ficará nos bastidores. Os militares positivos
nos EUA, Rússia e China, irão colaborar n‟O Evento‟. Eles têm conhecimento claro do
caminho de volta para o que é seu papel neste processo. Eles absolutamente não farão
o uso de armas. Haverá um determinado número de membros da família Galáctica
envolvido e eles terão o apoio de “armas” (por falta de uma palavra melhor) que podem
congelar as pessoas temporariamente (algo parecido com isso foi mostrado em „Homens de
Preto‟ no cinema). As forças militares e policiais vão ajudar de uma forma positiva.
Polícia Reestruturada
Durante o „Evento‟ os militares vão fazer a devolução da autoridade civil (nos EUA, por
exemplo, através dos agentes federais e em todo o mundo através da Interpol), que irá
voltar-se à aplicação da lei local para prender os membros da Cabala. Depois do 'Evento' a
força policial será reestruturada. Seu papel será agora servir à humanidade.

As pessoas na prisão
A maioria das pessoas nos sistemas prisionais será liberada. Algumas delas vão receber
ajuda psicológica. Tiranos não serão tolerados em nosso novo mundo.
Novo Sistema de Saúde Avançada
Será introduzido um sistema de saúde mais avançado. A maioria das doenças já pode
ser curada. Esta informação foi impedida de chegar até nós através dos
colaboradores do mal da Cabala e as muitas empresas farmacêuticas
multinacionais que trabalham para eles.Assistência de saúde será gratuita;
modalidades de cura se tornarão mais eficientes e serão baseadas em verdadeiros
princípios espirituais. E isso será apenas o começo.
Para a sua saúde agora, certifique-se de que está consumindo bastante água
diariamente e que seja a mais pura possível. Como somos todos diferentes, algo
que a Ayurveda explica muito bem, não é necessário que todos consumam uma
mesma quantidade exata diária, isso pode variar e o ideal é entre um e dois
litros por dia. Se você quer iniciar o processo de desintoxicação do seu corpo,
então é útil saber que a prata coloidal de boa qualidade ajuda a eliminar
toxinas. De qualquer maneira, tudo o que possa melhorar a qualidade da
ingestão de alimentos é importante, porque este é o caminho por onde se
recebe mais luz.
NÃO SE VACINE.
Medicamentos
O comércio de medicamentos é operado pela CIA e a Cabala. Isto irá ser alterado.
Novos projetos de todos os tipos no mundo todo
Existem muitos projetos incríveis em todo o planeta dedicados à “reparação do mundo”,
como o do mesmo nome. Existem sites dedicados a isso, um que vem à mente é “Reality
Sandwich”, onde pessoas de todas as esferas da vida reúnem-se para discutir o futuro da
tecnologia, engenharia, arte, negócios, ciência, psicologia, ecologia, multimídia, provisões,
etc. Pessoas com habilidades organizacionais serão necessárias em todo o mundo para
todos os novos projetos que estarão em andamento em cada área da vida depois d‟O
Evento‟. Como você pode contribuir? Será extremamente intenso após o „Evento‟ e haverá
muitos projetos que precisarão de ajuda. O MRL irá coordenar e manifestar esses projetos
com as pessoas. O céu é o limite!
Nova Tecnologia Avançada
A primeira e mais nova principal tecnologia a ser disponível em todo o mundo será da
Energia Livre. Isso já está disponível, mas imediatamente após „O Evento‟ fábricas serão
construídas para fornecer essa tecnologia.
Haverá grandes mudanças no transporte. Poucos meses depois d‟O Evento‟ serão
substituídos todos os antigos motores dos carros. Por que? - você pode se perguntar.

Bem, simplesmente porque ele pode funcionar com água destilada. Fábricas serão
construídas rapidamente para isso. A segunda fase será a introdução de carros mais
avançados – carros que levitam. Os sensores avançados deles vão evitar acidentes. A
Tecnologia Keshe já iniciou o desenvolvimento do carro „voando‟. Será perigoso, pelo
contrário, eles serão muito seguros porque o carro vai frear automaticamente se ficar
muito perto de outro veículo.
Há muitos dispositivos operacionais de trabalho que foram impedidos de vir para a
humanidade porque a Cabala tem controlado a sua divulgação. Muitos destes dispositivos
de trabalho serão imediatamente empregados e disponibilizados para as massas após „O
Evento‟. Todos estes novos dispositivos serão extremamente seguros. Tudo será de
produção muito mais barata, quase tudo vai ser mais barato. A comida será muito fácil e
simples de produzir. Os preços de quase tudo vão cair. A produção de energia será quase
de graça, assim como o aquecimento e funcionamento de motores. As pessoas não serão
mais gananciosas.
3 a 5 horas máximas de trabalho por dia
A jornada de trabalho não vai ser mais do que isso. As pessoas serão finalmente livres para
desenvolver o seu potencial criativo. Todos, então, também serão capazes de se concentrar
em seu desenvolvimento espiritual. Cobra disse anteriormente que ele acha que a maioria
dos seres humanos ficará feliz por trabalhar algumas horas por dia, porque descobrirão que
„férias eternas‟ pode ser muito chato. Também o trabalho será muito mais gratificante,
inspirador e criativo porque não seremos mais escravos da Cabala.
Gaia - Nossa Amada Mãe, nosso planeta, purificado
Com a nova tecnologia alcançaremos a capacidade de limpar toda a poluição em Gaia.
Vamos limpar todos os resíduos de produtos químicos. Vamos purificar nosso
abastecimento de água em todos os lugares. Vamos curar o sistema ECO. As centrais
nucleares serão encerradas. Energia livre irá substituí-las, e ela pode ser distribuída para
nós usando-se o mesmo sistema atual. Haverá operações extensas para remover o lixo
químico (esta pode, eventualmente, ser uma área de trabalho para aqueles que serão
automaticamente desempregados após o „Evento‟, como advogados e fiscais) Haverá
ULTRA purificação do sistema ECO.
Um ciclo de um ano será necessário para substituir grãos geneticamente modificados, etc.
Monsanto será dissolvida, as sementes geneticamente modificadas serão destruídas. A
nossa comida vai ser melhor. Além disso, existem suficientes minerais raros terrestres
disponíveis para todas as nossas necessidades. Arcanjo Miguel disse de Gaia em “Uma hora
com um Anjo” na outra semana, “Tudo isto (inundação da energia do Pai/Mãe) continua,
Gaia em seu turno, também está inundando você com a doçura de estar vivo, de estar em
sua forma que você nunca conheceu antes. Você pode ter vivido momentos em que estava
em uma floresta intocada ou num lago ou num oceano ou numa caverna onde você se
sentiu nesse momento de conexão divina pura, mas agora ela está inundando você
com essa energia e esta é a nova norma.
Produtos da Indústria do Petróleo
Haverá um redirecionamento de planejamento imediatamente para pessoas e fábricas
produtoras de óleo e todos os tipos de materiais derivados disponíveis.

Os Animais em Gaia
Haverá um aumento geral na consciência depois d‟O Evento‟. Isso precipitará uma
consciência da sacralidade de toda a vida, que afetará a forma como olhamos para os
animais que convivem conosco. Será de 0% a tolerância à dor em relação aos animais para
produção de alimentos. Os animais serão tratados de forma diferente e será a eles
fornecida comida de muito melhor qualidade.
Educação
Foram os jesuítas que iniciaram o programa de educação original e com isso introduziu-se
seu controle da mente. Enquanto escrevo isso, eu ouço “The Wall”, do Pink Floyd. O
programa escolar dos jesuítas era pura lavagem cerebral. Precisamos desaprender o que
aprendemos. A grande maioria do que recebemos não é verdade. Nós estamos indo além
da nossa antiga programação. Os jesuítas criaram um sofisticado controle da mente
através de suas universidades. Ideias espirituais, tais como culpa e medo, fazem parte do
controle da mente dos Jesuítas. Archons (arcontes) físicos e não físicos cooperaram para
esse efeito.Não haverá mais filmes de terror. Depois d‟O Evento‟ a maioria dos filmes feitos
serão muito positivistas.
A educação será totalmente transformada, será muito mais divertido e muito mais holístico.
Eu disse ao meu neto 18 meses atrás que logo teríamos escolas do tipo “Harry Potter”
aqui, assim comprei para ele e minha neta livros sobre simbolismo para que eles pudessem
começar a entender. Michael Tsarion pediu a nós que recuperássemos todo o belo
simbolismo ao seu legítimo uso - que tinha sido usurpado e manchado pelos do lado
escuro.
A verdadeira história do nosso Planeta
Iniciaremos o aprendizado da verdadeira história do nosso planeta, através dos meios de
comunicação, nos primeiros dias d‟O Evento‟.
Fim das “linhas do tempo”
Uma “linha do tempo” é um resultado possível futuro de uma situação em nosso planeta. É
a definição de um futuro potencial de um evento particular. A maioria dos futuros prazos
possíveis foi caindo à medida que foram se aproximando d‟O Evento‟. Eu mesma li em
algum lugar que todas as “linhas do tempo” terminaram no dia 21/12/2012, que eu
entendo agora não ser o caso, mas que „O Evento‟ é o fator decisivo para o fim de vários
cronogramas futuros possíveis. Até o dia 11/11/11 ainda tínhamos possíveis cronogramas,
mas futuros negativos em todos eles; em seguida os cronogramas entraram em colapso e,
a partir dessa data, há a certeza de um resultado positivo para o nosso planeta. Nossa
percepção do próprio tempo vai mudar com a expansão da consciência.
Introdução de Replicadores
Replicadores estarão disponíveis após o „primeiro contato‟. Estes dispositivos terão
maturidade espiritual. Este será o ponto de nosso novo desenvolvimento onde o dinheiro
se tornará obsoleto. A Arca da Aliança, que é uma antiga replicadora foi para as mãos da

Cabala. Agora, a Cabala não tem mais a Arca. Ela estava escondida em um túnel
subterrâneo e foi transportada para o Movimento de Resistência.
OBS: Os da Cabala estão confinados nos EUA ou Europa. Eles não podem mais se mover
livremente.
Finalmente, começar a criar a nossa própria realidade
Depois d‟O Evento‟, após as prisões em massa, haverá um BREAKTHROUGH para a
humanidade. Agora podemos finalmente começar a fazer o nosso próprio destino aqui
sem a opressão e controle daqueles que nunca foram realmente convidados aqui em
primeiro lugar.
Ascensão - agora o Período da Ascensão em tempo real será aqui.
O “Evento” em si será um portal. Um enorme despertar espiritual
Durante „O Evento‟ o crescimento espiritual será mais fácil e as pessoas começarão a ir
para a 5 ª dimensão. Agora estamos sendo inundados pela nova energia, que começou em
dezembro e vai continuar por algum tempo, essa energia que vai despertar-nos cada vez
mais para quem realmente somos. Arcanjo Miguel abordou muitas reclamações de
pessoas dizendo: “Senhor, eu faço (as práticas ensinadas) e não sinto nada diferente. Eu
não pareço diferente.” E Ele disse em 28 de janeiro deste ano, “O que eu sugiro a você é
que por um momento, comigo, com todos nós (Conselho de Amor = Mestres Ascensos,
Arcanjos e outros) reflita profundamente, simplesmente para lembrar sobre onde você
estava, o que você estava pensando, o que você estava sentindo há um ano, há quatro
anos, há dez anos. Não ser apenas a testemunha e o observador, mas realmente ver onde
você esteve, o crescimento que você escolheu, não apenas o que foi concedido a você.
Você continua, você sabe, a ser inundado pelas energias da mãe e do pai."

Aqueles que estão prontos para ascender no „Evento‟ devem entender que
não há limites para a manutenção de seu corpo na 5 ª Dimensão. Haverá
muitas chances para ambos: ficar com Gaia em seu processo de Ascensão
ou ir para outro lugar para uma experiência 3D. É impossível voltar atrás e
Cobra disse que não poderia falar sobre o "ponto de ruptura” neste
momento. Não vai ser um enorme despertar espiritual no momento d‟O
Evento‟. Neste momento as pessoas vão ter muitas lembranças retornando
a eles, lembranças de contatos com sua família Galáctica de que eles não
se recordavam porque isso os teria colocado em perigo.
Informações verdadeiras sobre assuntos espirituais serão liberados imediatamente. Às
pessoas vai ser dada a educação espiritual. Cidades de Luz como também comunidades
menores de Luz estão sendo preparados em certos lugares ao redor do planeta. A
humanidade estará sob orientação espiritual. As pessoas estarão preparadas para a
Ascensão, tanto individualmente como em massa.
Alguém perguntou em Los Angeles
Alguém perguntou a Cobra se desta vez na nossa história é apenas parte de um ciclo - o
que significa que vamos estar aqui novamente em outro momento no futuro? Cobra disse:

“Não, isto nunca, nunca vai acontecer de novo. Nós aprendemos a lição. A
evolução vai adiante, nunca para trás na reencarnação. Nós nunca vamos voltar. Idades de
Ouro desaparecem, mas esta Idade de Ouro vai durar para sempre, porque estamos
encerrando a dualidade”.
Cobra disse em LA
Ele nos disse que a ele foi dito para não planejar nada após 21/12/2012. O foco das
próximas conferências em todo o mundo seria sobre como mudar o nosso mundo. Isso
seria depois do „Evento‟.|Aqui vou deixar você adicionar os pontos, por você mesmo!|
A Ordem das Coisas - A série de eventos dentro do 'Evento'
Depois d‟O Evento‟ as coisas seguirão em uma determinada ordem:
* Teremos um novo sistema financeiro justo e equilibrado;
* Haverá uma liberação da verdadeira história do nosso planeta;
* Haverá liberação de novas tecnologias, especialmente energia livre;
* Haverá uma nova Ascensão - salto quântico - para a humanidade;
* Haverá um Governo Provisório interino;
* Então haverá eleições;
* Seremos gradualmente preparados para o „primeiro contato‟ com nossa família
Galáctica;
* Os primeiros contatos serão com os pleiadianos;
* Em seguida, haverá o oficial “Primeiro Contato”;
* Mais tarde haverá desembarques em massa;
* Mais tarde ainda Mestres Ascensos aparecerão;
Alguém em LA perguntou se não haveria resistência até mesmo para o bem vindo, sobre a
estrutura do governo, etc. Cobra respondeu:
“As pessoas em todo o planeta estão apenas esperando para saber a verdade e todos os
satélites e os meios de comunicação estarão sob controle do Movimento de Resistência; e
as pessoas virão muito rapidamente para saber toda a verdade, do que realmente está
acontecendo aqui neste planeta por milhares de anos. Haverá testemunhos em massa
vindo a público via o noticiário da TV.
“Não se trata de outro programa de controle da mente. Ouça seu coração, verifique com
seu próprio eu superior como isso funciona para você. Abra sua mente. A Verdade
permanecerá. A verdadeira felicidade e a verdadeira Luz não precisam de nada para se
definir. Haverá felicidade eterna no Paraíso, quando o "véu" for levantado. Este é um
direito natural do Universo. Tínhamos quase esquecido. Este é um dos momentos mais
especiais e originais da história. A Hora da 'vitória da Luz‟.”
O aumento da intensidade que sentimos a respeito de tudo é um sinal de que as coisas
estão se movendo cada vez mais rápido, que estamos nos aproximando d‟O Evento‟.
ESTAMOS PRONTOS PARA O “EVENTO” quando estamos prontos para o
“EVENTO”

Trabalhadores da Luz em todo o mundo estão cansados e um pouco decepcionados porque
“nada aconteceu” depois de tudo o que havia sido prometido para 21/12/12. Há algo que
precisa ser entendido:
Enquanto a Matrix (o „véu‟ programado em torno deste planeta) estava no lugar, enquanto
estava repleta de Archon (arcontes) e reptilianos e outras entidades que estavam fazendo
o máximo para afetar a nossa consciência, uma mudança importante da noite para o dia
neste planeta não seria um evento harmonioso como deveria ser. Infelizmente,

grande parte das canalizações feitas ao longo dos últimos anos não veio
sempre de Galácticos, ou mestres ou quem estava sendo supostamente
canalizado. A razão para isto ser é que as entidades astrais estavam
afetando canais propositada e enganosamente.
A Matrix agora entrou em colapso
Inicialmente, muitas das entidades vieram para a camada mais próxima à Terra. Esta
camada é de aproximadamente 100 m. acima e 100 m. abaixo da superfície.

Esta área está agora sendo limpa, dia a dia, pelo MRL e pelo trabalho de pessoas
meditando em todo o mundo, contribuindo para a limpeza dessas entidades nas cidades de
todo o mundo. Alguns Trabalhadores da Luz estão em „campo‟ fazendo esse trabalho de
limpeza. Há agora muito mais Luz chegando até nós desde o colapso da Matrix e, no
entanto, a superfície de 200 m. ainda é parcialmente ocupada por entidades das trevas. O
Movimento de Resistência não vai ter a chance de iniciar qualquer operação, que poderia
ser um desastre, porque as pessoas não estão preparadas e entrariam em pânico, porque
as trevas poderiam espalhar medo entre as massas. O Movimento de Resistência da Luz
não deseja este risco. Então, NÃO SERÃO DADOS PRAZOS OU DATAS. Quando a velha
grade negativa tiver desaparecido, e uma nova grade de Luz estiver no lugar, então o
aumento de energia de Luz vai rapidamente trazer mais pessoas para um estado de
despertar. Muitas pessoas mais.
É melhor que todos nós tenhamos paciência e que os Trabalhadores da Luz nos
mantenham ocupados em nosso „trabalho‟. Enquanto fazemos isso, não teremos tempo
para sentir que “nada está acontecendo”. Se você não tem algo específico para fazer,
então pode dedicar um tempo diário para apoiar a limpeza da grade pelos Angélicos.
Quanto mais claro tudo o que é de energia de limpeza ao redor e abaixo da superfície de
Gaia, mais rápido „O Evento‟ poderá ocorrer, sem os riscos de pessoas entrarem em pânico.
O MRL tem trabalhado tão duro por tanto tempo neste plano; eles são perfeccionistas no
sentido mais verdadeiro da palavra. Eles não gostam de meias medidas. O que será, será.
Arcanjo Miguel gostaria de resumir
Em relação ao nosso desejo de começar a criar a “Nova Terra” agora, Arcanjo
Miguel disse:
“O desejo de ver o reflexo do que está verdadeiramente dentro de vocês em um grande e
esplêndido estilo externo, está se tornando quase uma unidade, um movimento, não uma
obrigação, mas um impulso instintivo . É como se você estivesse procurando o Norte
verdadeiro e sua bússola seja precisa, exata, você está sempre no rumo certo."

“Não importa do que vocês chamam a si mesmos, se é sinalizadores ou pilares ou
guardiões de portal ou portadores da Luz ou portadores do Amor. Vocês são da raça
criadora e vocês entraram na plenitude deste trabalho. Não é algo novo. Se é alguma
coisa, é algo antigo. É o encerramento de um ciclo e o início de outro. "
“Convido-vos, Eu estendo meus braços para vocês, assim como todos os
Poderosos Arcanjos, todos os Mestres Ascensos, A Mãe Divina, a Companhia do
Céu. Nós estendemos os braços para vocês e dizemos: por favor, juntem-se a
nós agora em parceria."
Obrigada a Cobra pela a informação e para o meu amado Mentor Arcanjo Miguel. Muito
obrigada a minha colega de quarto Danell Glade para grandes notas complementares.
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AQUI A LISTA DOS NOMES DOS VÁRIOS GRUPOS QUE NOS TÊM MANTIDOS
COMO REFÉNS aqui neste belo planeta que chamamos de lar - TERRA - GAIA
“SE VOCÊ NÃO PODE CONVENCÊ-LOS, ENTÃO OS CONFUNDA”
CABALA - GRUPOS NEGATIVOS
Mantendo-nos como reféns
Estes são os grupos, as forças que controlam mantendo-nos reféns neste belo planeta. Eles
criam a violência e a dor em todo o mundo e nós pagamos o preço. Se o Movimento de
Resistência da Luz intervém em qualquer nível eles retaliam e nós pagamos. Quando a
rede e a superfície estiverem 'limpas' a intervenção poderá ocorrer de forma harmoniosa:
¤ A Facção Jesuíta - Encontrada principalmente no Vaticano. Seu „trabalho‟ é o controle
da mente, o controle das pessoas. Eles usam a doutrinação religiosa do pecado e do
inferno e estão por trás de muitas operações para controlar as populações. Eles têm
controlado a educação.
¤ A Facção Rothschild - Eles administram o dinheiro para os jesuítas. Esta facção da
Cabala foi totalmente infiltrada na medicina moderna: um exemplo é a vacinação. Fomos
geneticamente alteradas por meio de vacinas. O plano por trás da ideia Rothschild da
medicina é manter-nos a todos como escravos de trabalho. Há cura para tudo; isso tudo
será lançado muito em breve.
A OMS, que é uma base Rothschild, desenvolveu vacinas nos campos de concentração
nazistas durante a 2 ª Guerra Mundial. Entre os anos de 1945 e 2010
recebemos biochips assim desenvolvidos (se fomos vacinados). Sua função era cortar
capacidade consciente e transformar-nos em autômatos, como zumbis. O Movimento de
Resistência já limpou esses chips.
Eu me lembro de discutir com amigos, em 1989, que nunca concordaríamos em
ter chipsimplantados por quaisquer autoridades. Mas eles estavam em vacinas já nas datas
citadas, além de todos levarmos chips em cartões de banco e celulares, para que eles não
tivessem nenhum problema em manter o controle sobre nós. Vou acrescentar aqui que o
Movimento de Resistência conseguiu limpar 95% do comércio do sexo em todo o mundo.
¤ A Facção Rockefeller - Cerca de 2000 pessoas envolvidas em Medicina, Ciência,

pesquisas nazistas e Tecnologia. E isso me lembra um milhão de coisas como a verdadeira
razão por trás da vacinação, mas eu também me lembro do seguinte:
Fluoretação das águas de nosso abastecimento de água, que tem forçosamente
infectado populações inteiras com um medicamento químico cancerígeno. De
acordo com a publicação “The Lancet” (o bisturi): “Fluoreto é uma substância
neurotóxica que causa danos cerebrais graves, e interfere com a função
cerebral. De acordo com estudos na Universidade de Harvard há uma ligação
definitiva entre os níveis de flúor e os níveis de QI. Eles identificaram um link
para câncer ósseo, onde as maiores taxas ocorrem em populações de água
potável fluoretada. Os mesmos resultados foram encontrados em estudos
Governamentais de 1990, mostrando também como causa danos nos rins e
prejuízo da função da tireoide.
Lembro-me de ouvir sobre isso na década de 80, Margareth Thatcher falando ao povo da
Irlanda do Norte e parabenizando-os sobre a introdução de flúor para seu sistema de água.
Dizendo-lhes como seria bom para os ossos e dentes das crianças, e eu sabia que a
principal razão para isso foi “pacificar” a população e reduzir os problemas que a GrãBretanha estava encontrando no “Norte”. Me dá vontade de vomitar.
¤ Archons (Arcontes) [recomendação de Sheldon Nidle: NÃO pronunciar este
nome NUNCA, cada repetição dá mais energia aos próprios]
Seu campo de energia não é humano. Eles não são reptilianos. Os poucos em corpos
físicos encontram-se entre as famílias da Nobreza Negra na Itália, alguns entre os políticos,
alguns no Vaticano.
¤ Reptilianos - Eles são os asseclas de Arcontes; colocam pressão sobre os pontos fracos
das pessoas, trabalhando para incentivar a beber mais, temer mais, etc. Todos nós
devemos nos proteger com luz branca e pedir apoio com a limpeza destas energias. Cobra
diz que a maioria das provocações não fazem parte do nosso próprio processo. Os
reptilianos podem ser encontrados tanto no físico como no plano astral. Enquanto escrevo
isto no dia 14 de fevereiro, meu sentimento é que em breve será história, pois o MRL está
trabalhando diariamente limpando essas entidades.
¤ Blobs - Estes são como amebas, como cavalos-marinhos, como entidades que flutuam
no espaço astral. Eles fazem o que lhes é dito para fazer. Eles se conectam aos campos e
emoções humanas e as controlam. Seu trabalho é criar conflito entre as pessoas,
especialmente os sentimentos calorosos entre casais em suas brigas, por exemplo. Temos
o poder dentro de nós mesmos para rejeitar essas emoções pela nossa vontade.
OBS: A Cabala tinha planos muito avançados para fingir uma invasão alienígena
para nos encher de pânico. Estes planos foram todos 'limpos' pela Resistência.
Fonte de informação: Cobra
Informações compiladas e redigidas por Therese Zumi, 20/02/2013
PERGUNTAS E RESPOSTAS
QUEM É QUEM?

Alexandra (Conexão Galáctica) perguntou a Cobra se ele concordava com algumas das
„notícias‟ da Internet de que existem diferentes facções de ET pelos continentes no planeta.
Sua resposta foi a seguinte:
“Na Cabala, sim. Você tem a facção do Rothschild, que é de Orion. Eu diria que são as
forças de Orion. Você tem a facção Rockefeller, que é mais dos Draconianos. Depois, há a
facção jesuíta, que é uma mistura de Andrômeda e reptilianos”.
Alexandra quer saber se suas bases eram sediadas em várias partes do mundo. “Oh, sim”respondeu Cobra - "Os Rothschild controlam principalmente a Europa, os Rockefellers
controlam principalmente os EUA, e então você tem os jesuítas que controlam o resto do
mundo.
Escrito por Therese Zumi Sumner 01/03/2013, 11:40h
Quem são as pessoas + seres envolvidos no "Evento", quem é responsável pelo
quê?

“Peça e receberá”
O Movimento de Resistência da Luz
O Movimento de Resistência da Luz aqui na Terra está ligado a uma confederação muito
maior de seres Galácticos. Pode-se dizer que o Movimento de Resistência juntamente com
os pleiadianos é uma facção dentro de uma confederação conhecida sob o nome de “A
Aliança dos Protetores ou Guardiões”. Cobra descreve este grupo como uma confederação
de raças positivas dentro desta galáxia que têm nomes diferentes. Ele ressalta que o
importante aqui não é o nome, mas o fato de que há milhares e milhares de raças
benevolentes de ET‟s que atingiram um ponto em sua evolução e não têm mais, neste
momento, a necessidade de negatividade. Eles criaram uma confederação livre.
“Neste ponto destas informações eu ,Therese Zumi, gostaria de salientar que
todas as informações aqui vêm tanto do meu encontro com Cobra em Los
Angeles, em novembro de 2012, ou a partir de várias entrevistas com ele,
especialmente a entrevista com Alexandra Meadors, julho/2012 - ver
informações no final desta peça. Também para salvar milhares de itálico, aqui e
ali, sempre que o texto diz "eu ou nós" é Cobra falando, salvo explicações
específicas.”
Então o propósito agora, para os movimentos de resistência trabalhando ao redor do nosso
planeta, é ajudar a libertar a humanidade para que possamos alcançar o mesmo estágio
evolutivo. Cobra explicou que este planeta é como uma célula cancerosa em um corpo
saudável. A última célula cancerosa da galáxia tem de ser curada. É por isso que as raças
de ET‟s positivos vieram e continuam a vir para cá. Estes são seres em seus corpos físicos
que se parecem comigo e com você, eles se parecem com todas as outras pessoas na
superfície do planeta, mas eles têm origens em outro lugar.
O resto do universo foi liberado. Não é por acaso que estamos aqui neste planeta, diz
Cobra. Este planeta não foi liberado porque era o último reduto para as Forças
das Trevas.

Os guerreiros galácticos mais qualificados encarnaram neste planeta nas últimas centenas
de milhares de anos. A razão para isso é porque era sabido que este planeta seria o mais
trabalhoso, o mais difícil de liberar. Eu diria que as almas mais avançadas com as maiores
habilidades possíveis foram encarnadas aqui exatamente para esta finalidade.
Cobra explicou que um teste foi feito para determinar se estávamos aptos a encarnar aqui
ou não. Ele explicou que, na verdade, não havia muitos planetas nesta galáxia com tal
controle forte das Forças das Trevas. A Terra tem sido um dos mais difíceis, um enorme
desafio, tanto devido à dificuldade de libertar o planeta como pela dificuldade da
frequência vibracional que existe aqui.
Guerra subterrânea
O Movimento de Resistência estava bastante enfraquecido pelo ataque constante da Cabala
no período 1996 a 1999. Os reforços vieram do planeta X, e agora eles são muito, muito
fortes. Quando as coisas estavam na pior fase aqui, o Movimento de Resistência contava
com 70 milhões de pessoas. Hoje são cerca de 20 milhões, pois nos últimos dez anos ou
mais, muitos voltaram para suas casas porque tudo melhorou muito por aqui.
No período entre 1996 e 1999 aconteceu uma guerra violenta no subsolo, em túneis
subterrâneos. A Cabala era muito mais forte então. Havia muitos seres de outros sistemas
estelares infiltrados, eles tinham cerca de 10 a 20 milhões dos seus representantes em
suas bases subterrâneas. Alguns reptilianos estão presos em corpos humanos. Há alguns
deles na Família Real britânica; George W. Bush Junior é um; outro era o outrora ministro
das Finanças da Grã-Bretanha Ted Heath. Uma senhora, cujo marido era um político
informou David Icke que ela tinha visto o marido mudar para sua forma de réptil em um
jantar em Londres, e que foi ainda mais estranho o fato de que “ninguém piscou um olho.”
Foi um grande alívio para ela conhecer David Icke e entender que esta não era uma
ocorrência isolada, que ela não tinha tido uma alucinação.
Planeta X
Planeta X é um planeta que orbita o Sol em nosso sistema, sua órbita é de 850 anos. Ele
está além de Plutão numa órbita inclinada. Havia cerca de 500 milhões de pessoas vivendo
em cidades subterrâneas lá. O planeta estava no controle da Cabala. Em 1999, o
Movimento de Resistência conseguiu libertar o planeta; levou três semanas. As pessoas lá
eram menos programadas do que nós. Em 1993, depois que eles foram libertados, 7
milhões de habitantes foram teletransportados para a Terra e começaram a limpar as
bases reptilianas. Entre 1999 e 2003, as bases de reptilianas e militares subterrâneas foram
esvaziadas. Eles também limparam a „Área 51‟. Eles limparam todos os projetos “negros”.
Não há mais reptilianos andando nestas ou em quaisquer bases subterrâneas,
nem há qualquer tecnologia militar alienígena restante.
Há 100 bilhões de galáxias, 10 a 15 foram limpas das forças das trevas. Nós somos a
última.
Clonagem: A Cabala também teve fábricas de clonagem que também foram esvaziadas,
limpas. Estávamos em um ponto onde muita clonagem era feita. A Cabala tinha essa

tecnologia, mas tudo isso é passado agora. Eles fazem clonagem de ninguém há mais de 5
anos. Não há mais qualquer apresentação de clones atualmente.
UM POUCO DE HISTÓRIA
25.000 anos atrás, a grande maioria das forças da Luz em nosso planeta recuou para os
subterrâneos. Eles desenvolveram cidades e são conhecidos como aghartianos. Eles
permaneceram no planeta para manter o equilíbrio em Gaia. Eles têm ajudado a estabilizar
o planeta, mas não interferem com a população da superfície. Em 1975, havia um agente
de inteligência trabalhando para a Luz, chamado Michael.
(Neste momento eu, Therese, gostaria de salientar que quando Cobra chegou ao local, na
primavera de 2012, ele nos disse que ele estava trabalhando para alguém chamado
Michael; pessoalmente eu pensei que ele queria dizer Arcanjo Michael (Miguel) na época,
mas eu acredito agora que é outro Michael; no entanto, este é o meu ponto de vista
pessoal).
Michael entrou no sistema de metrô em Nova York com um grupo de pessoas de
pensamento semelhante. Há entradas secretas para o sistema subterrâneo que eles
conhecem. Ali criaram o principal centro de operações do Movimento de Resistência da
Luz, centenas e centenas de metros abaixo da superfície de Nova Iorque.
Michael entrou em contato com a rede de Agartha e também com os habitantes de
Andrômeda, que lhes deram tecnologia. Bem antes, em 1975, ele entrara em contato com
as pessoas no serviço militar para os planos para as prisões em massa. O plano original era
um golpe militar. As pessoas mudaram o plano. Entre 1975 e 1990, a Resistência trouxe os
computadores e a Internet. Cobra viu pessoalmente o trabalho que estava sendo feito nos
anos 70 para desenvolver os computadores que usamos hoje. Eles foram fornecidos a
partir da interação com ETs no subsolo, para conectar todos em uma rede global. Outras
tecnologias foram introduzidas para conectar-se a comunicação global. Em 1996, houve
uma forte invasão de forças obscuras. A Cabala tinha muitas bases subterrâneas
reptilianas. Eles estavam perto de destruir o movimento de resistência. O Comando Ashtar
assumiu a sua frota espacial e a limpeza se iniciou.
Em LA Cobra agradeceu Michael e ao Movimento de Resistência pelo seu trabalho e
também pela sua própria vida. Eles esperam agora o momento certo para serem
apresentados à humanidade. Cobra foi informado de que eles vão dar prova física de sua
informação de inteligência depois do “Evento”.
Movimentos de resistência de LUZ trabalham para evitar a 3ª guerra mundial.
As forças de Luz abaixo do solo existem em muitos sistemas de cavernas que estão
interligados uns aos outros. Eles são ligados também à rede Sociedade Agartha (**), cujas
cidades de Luz são interligadas por trens de alta velocidade. O MRL desempenhou um
importante papel na estabilização da situação no planeta e no impedimento da 3ª Guerra
Mundial, assim como na eliminação da ameaça que as armas bioquímicas representam para
nós. Em relação à ameaça de guerra nuclear, uma nave espacial pleiadiana bloqueou 90%
das armas. Os agentes de superfície do MRL fizeram o resto, desativando essas armas;
agora o armamento não pode ser ativado a não ser usando-se uma tecnologia que está

muito além de nossa compreensão tecnológica. Assim, o risco de uma guerra nuclear,
agora, é de 0%.
(**) A sociedade Agartha, que passou à clandestinidade entre 25/26000 anos atrás, não
interferiu muito ao longo dos milênios com a população da superfície pois isso teria sido
extremamente perigoso para eles. No entanto tiveram um importante papel a desempenhar
na estabilização da situação aqui, projetando pensamentos amorosos até nós. Uma grande
cidade subterrânea é Telosque fica abaixo do Monte Shasta. Muitos Mestres Ascensionados
materializam-se nessa área. O Interior da Terra é parte da 5ª Dimensão, que está alinhada
com um propósito mais elevado. Como Gaia está agora ancorada na 5ª Dimensão estamos
no nosso caminho em alegria: um planeta que fará parte disso. No entanto há aqueles que
não estão totalmente prontos para a frequência vibratória da 5ª Dimensão; estes terão a
opção de existir em um planeta 3D pacífico.
(Ver Tolec e as Biospheras no Bigger Picture Página cont.)
Apoio e equilíbrio para Gaia
A Confederação Galáctica em conjunto com o Comando Ashtar e as várias raças nos
ajudando, estão usando alta tecnologia para manter as linhas de acupuntura nas linhas ley
e assim permitir uma transição harmoniosa. Estamos num período na Terra em que
teríamos sido submetidos a transformações geológicas. Temos sido poupados dessas
catástrofes para que o maior número possível de Luz obtida seja transformado para uma
consciência mais elevada.
Super Onda Galáctica
Cobra nos deu informações sobre a super onda Galáctica, sobre a qual se pode encontrar
muita desinformação na Internet. Ele explicou que a cada 25.000 anos o Sol emite
energia. Esta onda de energia começou em 1975 e continuará até 2025 e está trazendo
transformação para o nosso planeta. A Cabala está bem ciente de que não podem controlar
a galáxia. Não há nada no universo que possa parar a super onda Galáctica: é totalmente
inevitável. É uma energia muito poderosa, mas é uma energia suave; é a maior presença
da Deusa que temos no planeta, a mais pacífica possível.
Desinformação
Há muita desinformação pela Internet. Aqui estão alguns fatos que Cobra tem esclarecido:
¤ Planeta X não está vindo; ele está orbitando o Sol.
¤ Nibiru é a desinformação. Nada vai chegar perto de nossa órbita.
¤ A super onda Galáctica está trazendo a luz. Estamos agora no meio dessa onda.
Sem as naves galácticas nos protegendo como fazem, colocando as naves
estrategicamente ao redor do Sol, poderia ser destrutivo. As naves estabilizam a frequência
do Sol.
¤ “O Evento” NÃO SERÁ um período de 3 dias de trevas. Esta informação é uma
parte da linha do tempo Armagedon que foi apagada.

¤ É o pulso galáctico que desencadeia a mudança polar magnética. Isto não é
perigoso; é uma questão de dois eventos diferentes aqui.
Grupos de superfície positivos
1 - Os militares positivos dos EUA, Rússia e China, que estarão nos bastidores
fornecendo tecnologia, transportes e logística no “Evento”.
2 - Templários - Oculta abaixo do templo de Salomão está a informação que Jesus
poderia ameaçar a igreja. No passado os Cavaleiros Templários foram presos pela Cabala
em um único dia, uma sexta-feira 13 (agora sabemos de onde veio isso!). Apenas uns
poucos continuaram, alguns Templários foram para a Escócia e começaram a Maçonaria.
Naquela época Templários negativos foram para a Itália e se tornaram os Illuminati.
3 - Sociedade do Dragão Branco - Este é um grupo de velhas antigas famílias chinesas.
Os Rothschild cortaram seu poder e eles querem a China de volta. Aqui há uma mistura de
sentimentos, alguns deles querem ter uma China totalitária; estão envolvidos na luta do
setor financeiro de um novo sistema financeiro. Esta família também possui fábricas que
estão desenvolvendo energia livre agora. A tecnologia envolvida vai caber na palma da sua
mão. Você pode imaginar o que isso significa.
4 - Fraternidade da Estrela - Estes são seres avançados. Eles funcionam projetando
para as mentes daqueles que estão prontos, trazendo os mais elevados ideais de Luz para
a população humana. Não há muitos deles na Terra.
5 - A Ordem da Estrela - Esta é uma força-tarefa de 144 mil seres do tempo da Atlântida
que se voluntariaram para trabalhar com o objetivo de transformar a escuridão em Luz.
Eles continuam reencarnando uma e outra vez para ajudar. Cada pessoa tem um conjunto
único de habilidades para a libertação planetária. Depois d‟O Evento‟ haverá grande
necessidade de cura da humanidade e eles participarão disso. O grupo é como uma
mandala complexa, com formas individuais. O “Santo Graal” um cálice feito de Moldavite, é
um reflexo desse grupo e possui 144 mil facetas polidas, cada uma contendo um código
para as almas a serem despertadas. Estão na manutenção segura da Federação Galáctica.
6 - Um grupo de 15 mil seres encarnados na época da Atlântida para ajudar a curar a
separação. Eles continuam a encarnar novamente para esse fim. Este grupo inclui o Buda,
Cristo, Templários e Luz. Alguns de nós pertencemos a este grupo. Quando este planeta
for liberado, vamos entrar na terceira Atlantis, o paraíso final na terra com cidades de
tecnologia de Luz e muito avançado. Isso faz parte do plano. Quando St. Germain
encarnou como Francis Bacon falou sobre este momento.
7 – “Os chapéus brancos” – Cobra nos disse que a pessoa de nome de código “Michael”
faz parte desse grupo que foi forçado a „passar à clandestinidade‟, quando os da Cabala
foram em busca dele. Há membros dos chapéus brancos em todo o mundo. Um deles que
é bem conhecido na superfície é Benjamin Fulford. Benjamin sofreu inúmeros atentados.
Ele foi editor-chefe da revista econômica "Forbes" por 20 anos. Cobra tem contato regular
com os membros deste grupo que trabalham nos altos escalões em posições
administrativas e financeiras em todo o mundo apoiando o trabalho do Movimento de
Resistência da Luz na Terra.

8 - Trabalhadores da Luz - pessoas que invocam a Luz e trabalham com a Luz. A
espinha dorsal do Movimento de Resistência.
Forças da Luz
¤ Confederação Galáctica - Este grupo viaja interdimensionalmente por toda a galáxia.
É o grupo supervisor da evolução em planetas, é uma união livre de todas as raças
positivas que receberam o amor como seu estado natural. Eles existem para além da
guerra, polaridades e dualidades. Eles só desejam espalhar o Amor. Existem cerca de
200.000 espécies nesta galáxia, 70% são humanóides. Não são reconhecíveis e podem
estar em qualquer lugar. O grupo principal não está presente na superfície do planeta,
estão orbitando o nosso planeta, camuflados para que não sejam detectados. Sem a sua
intervenção, estaríamos extintos neste momento.
¤ Comando Ashtar - Este é um grupo dentro da Confederação Galáctica. Sua missão é
libertar o planeta Terra. Eles se reuniram em muitas naves ao redor da Terra, literalmente
milhões delas. Suas naves variam de 1,5 a 30 m até quilômetros de diâmetro. O esquadrão
da frota se reúne em posições estratégicas. Eles estão aqui prontos para agir quando for o
momento certo. A Cabala organizou uma forte campanha negativa contra o Comando
Ashtar na década de 90 fazendo o máximo para criar medo entre as pessoas que ouviram
seu nome. O grupo de Ashtar estava implantado (tinham implantes). Agora, a Luz voltou e
o grupo é forte.
¤ Pleiadianos - Cobra é um Pleiadiano encarnado, foi contatado na infância. Cobra queria
trazer a tecnologia das Plêiades para a Terra e intercambiar com a nossa. Como o Dr. Fred
Bell e „nosso‟ Robert Potter, ele também esteve em contato com Semjase. Os Pleiadianos
têm os laços mais próximos à humanidade. Eles entraram em contato com a população da
superfície muitas vezes. Dr. Fred Bell foi contatado várias vezes por Semjase, e Rob Potter,
que organizou a conferência em Laguna Beach e Egito, pois Cobra é um contatado que já
trabalhou ao lado de Dr. Fred Bell por muitos anos.
Muitos pleiadianos eram mestres espirituais, ou profetas. Os Pleiadianos disseram a Cobra
que ele deveria voltar a este planeta para evitar a guerra nuclear. A cada dia estamos
chegando mais perto para 'O Evento'.
¤ Sirianos - Alguns encarnaram aqui como seres humanos e alguns como golfinhos e
baleias. Eles são os guardiões da água, são muito conscientes de seu propósito. A maioria
de nós envolvidos em interesses da Nova Era - a maioria dos seres despertos - estão
cientes do enorme papel que nossos irmãos e irmãs golfinhos já tiveram - e ainda têm - no
nosso planeta, trazendo mais alegria e o que representam no trabalho de cura com
crianças autistas em todo o mundo.
Eles se escondem nos oceanos, mas muitos são mortos. (Veja o belo vídeo com Patricia
Cori na página de Introdução. Esta senhora bonita é um encarnado Siriano e tem um site
sobre os Sirianos.) Eles também trabalham com o equilíbrio das placas tectônicas e são
conscientes de seu propósito.
Devo aproveitar a oportunidade neste momento para especular que a autora incrível e
vencedora do Prêmio Nobel de Literatura, Doris Lessing, pode ser de origem Siriana, pois
um de seus livros é intitulado "As Experiências de Sirius". O primeiro livro em sua incrível

série “Canopus em Argos: Arquivos” é “Re: Colonizado Planeta 5, Shikasta” (em português
“Shikasta”). Shikasta é o nosso próprio planeta, visto durante uma época dolorosa de sua
existência, através dos olhos de Johor, enviado aqui pelos poderes que têm controle sobre
essa parte do universo. O segundo livro desta série, li durante meus estudos na
Universidade de Uppsala, em 1983/1984, Foi o que me trouxe em um caminho para o
ponto que eu estou hoje.
Outra raça ajudando-nos com a nossa libertação, de uma forma ou de outra são
os Andromedanos.
Nota extra de interesse: Há certos lugares na Terra onde mestres ascensos
materializam-se e nos visitam. Um desses lugares é na área de Monte Shasta
(USA). O Universo inteiro está se reunindo para assistir o nascimento, neste
momento, de um ser de separação e medo em um ser de unidade, unidade e
amor incondicional.
Mestres ascensos
Os Mestres Ascensionados são seres que se libertaram. Eles estiveram no ciclo de
encarnações da Terra, mas estão em contato com seu próprio EU SOU. Durante todo o
curso da história humana houve cerca de 70 que conseguiram ascender. Alguns deles são:

Sananda
Sananda é, na realidade, dois seres. Cristo, que era Krishna e Jesus Cristo. O Cristo tornouse iluminado como Krishna. Krishna era Jesus Mentor, quando ele caminhou pela Terra.
Jesus Cristo estava em constante comunicação telepática com Krishna e eles trabalharam
juntos. A finalidade e o objetivo de sua "união" era trazer o conceito de amor incondicional
para a Terra. Enquanto Jesus viveu aqui, ele teve contato com os Sirianos, especialmente,
dez vezes durante a sua vida, porque veio de lá. Jesus disse: "Eu não estou te seguindo e
eu não estou levando vocês, eu estou andando com vocês. Há espaço suficiente para nós
dois e para muitos de nós, para todos nós neste caminho.”

.

Saint Germain
O propósito deste Mestre Ascensionado é trazer abundância e liberdade para a
humanidade. Um de seus projetos é restaurar e renovar as Escolas de Mistérios; outro é a
reforma da Maçonaria; outro é para trazer abundância para a humanidade. Quando viveu
na Terra colocou ouro e joias em um banco, hoje esses bens valem cerca de dez trilhões
de dólares. O objetivo dele é ajudar Trabalhadores da Luz. Existem duas partes desse
volume de crédito que Ele tem protegido: uma é a parte original e outra do rendimento a
partir disso. Esse dinheiro está bloqueado pela Cabala. Receberemos o dinheiro após a
ruptura, mais cedo ou mais tarde, Cobra está para isso. Uma das encarnações de Saint
Germain foi como Sir Francis Bacon.

Sanat Kumara
Nascido como o filho de Shiva e Parvati, Sanat Kumara é o irmão de Ganesh. Na Bíblia,
Sanat Kumara é conhecido como o Ancião dos Dias, na tradição maia Sanat Kumara é o
grande Quetzalcoatl. Ele é um mestre que abençoa e protege aqueles que buscam
ardentemente a sua graça. Sanat Kumara desperta nossos corações para lembrar o nosso
verdadeiro Eu; é o Logos planetário da Terra e é o seu supervisor primário. Ele é o
responsável pela ascensão da Terra e de Vênus. É de Vênus e tem ajudado a humanidade
dos Reinos de Luz, talvez mais do que qualquer outro mestre. Veja 'Rompendo para o
outro lado‟, com Sanat Kumara na página intitulada “Sobre a Ascensão”.

Kuthumi
A missão deste Mestre Ascensionado é trazer cura para a humanidade, tanto para o físico
quanto para o corpo de energia. Ele é o Mestre por trás de todos os projetos para o novo
medicamento: a síntese da medicina ocidental e da natural. Sua obra é a cura da
personalidade e da ligação da alma. Ele disse: “agora é a hora de cuidar amorosamente de
si mesmo, para ser gentil com você mesmo e suas energias, porque você pode não
perceber que você acabou de concluir um grande ciclo de transformação.” Quando alguém
precisa de cura deve pedir a Kuthumi assim: “Amado Mestre Kuthumi, Meus Guias Amados,
a minha alma amada e meu Amado Criador, eu peço que você observe e supervisione o
meu atual processo de despertar, apoiando e incentivando a minha cura em todos os
momentos”.

El Morya
Trabalha com líderes e tomadores de decisão. Tem trabalhado dentro dos bancos e dos
meios de comunicação de massa, uma tarefa difícil. Ele tem buscado fora aqueles de
influência que podem ajudar, enquanto ainda estamos na Matrix, auxiliando a libertação
através de impressões telepáticas para as massas através da mídia.

O Buda
O Buda significa "O Iluminado ou o Desperto”. O Buda encarnou no ano de 500 a.c. como
o príncipe Siddhartha Gautama. O Buda é um transmissor de energia cósmica entre o Sol
Central Galáctico e os Mestres Ascensos. Buda diz: "O Universo inteiro está se reunindo
para assistir o seu nascimento neste momento. Seu nascimento de um ser de separação e
medo em um ser de unidade, unicidade e Amor Incondicional".

Ashtar
A última encarnação de Ashtar foi há 25.000 anos. Ele fugiu antes da
quarentena. Seu principal projeto é a Ascensão da humanidade. Outro de seus
projetos é o „primeiro contato‟ e o terceiro é a formação em comunicação
telepática. No „Evento‟ Ashtar assumirá a mídia. Todos os programas de TV
transmitirão a mensagem. Ele ajudou a desenvolver o PC e a Internet. Seu
trabalho inclui a estabilização da Rede da Terra, impedindo 90 a 95% de
mudanças no planeta. As placas tectônicas são muito sensíveis e suas naves
estão impedindo uma mudança polar. As equipes de resgate do Comando Ashtar

envolvem-se em algumas catástrofes (terremotos) impedindo o desastre total. A
prevenção da guerra nuclear é a sua área também: a maioria das armas
nucleares foi bloqueada pela Luz, em fevereiro de 2012. Em junho de 2012 as
últimas armas nas mãos dos jesuítas foram retomadas. Agora há 0% de chance
de uma guerra nuclear. Este tem sido um enorme passo frente.
OBS: Esse fato é a razão principal pela qual Cobra foi autorizado a fazer esta apresentação
neste momento. Por causa do desarmamento ele agora pode falar, pois era muito perigoso
antes disso. Agora as bombas não podem mais ser detonadas e eles nunca serão capazes
de descobrir as razões pelas quais os seus brinquedos não decolam.

Astara
Ela é a Chama Gêmea de Ashtar, era conhecida como Inana pelos sumérios, como Astarte
pelos gregos, Ísis pelos egípcios, Ishtar pelo semitas e também como Afrodite e Vênus,
todos o mesmo ser. Seu propósito é trazer a energia da Deusa de volta para o planeta.

Mãe Maria

Mãe Maria foi a Mãe de Jesus em sua encarnação na Terra. Mãe Maria nos diz:
"Você e todo o Universo do Criador estão sendo convidados a colocar a sua confiança no
Criador mais do que nunca. Sabemos que é difícil confiar quando as coisas parecem
incertas e você não sabe o que ocorrerá dentro de seu ser e na sua realidade. Ao passar
pela „Iniciação‟ você vai ganhar maior confiança em si mesmo e um vínculo mais forte de
ligação com o Criador, que irá atendê-lo nas próximas etapas da Ascensão. Permita-se
cultivar com tremendo amor a sua confiança em si mesmo e no Criador.”
INVOCAÇÃO: "Apelo à minha alma para ativar e expressar a mais pura vibração do amor
em todo o meu ser e na realidade na Terra. EU SOU a minha alma, eu aceito o amor da
minha alma, eu estou pronto para emanar e promulgar o amor da minha alma sobre a
Terra ".

Arcanjo Miguel
As seguintes palavras são do Arcanjo Miguel na primeira vez que ele falou a nós na Terra,
via rádio, através da canalizadora Linda Dillon. Linda trabalha com Steve Beckow no
“Golden Age of Gaia”. Pode parecer estranho que o Arcanjo Miguel goste de falar conosco
assim, mas todo o Conselho do Amor, incluindo muitos dos Mestres Ascensos, Arcanjos,
Gaia e a Mãe Divina têm um desejo muito grande de se comunicar conosco, agora que
chegamos mais perto de nos tornar Um com nossas famílias galácticas e espiritual de uma
forma que não pudemos, por tanto tempo quanto podemos lembrar. Linda Dillon foi
escolhida para este trabalho na In-Ligth Radio há muito tempo atrás, quando um acordo foi
feito. Pessoalmente acho estas „sessões‟ muito esclarecedoras e reconfortantes. Em muitas
ocasiões eu fico às lágrimas durante o programa semanal chamado “Uma Hora com um
Anjo”. Do primeiro programa de rádio com ele no dia 13 de dezembro de 2011, as palavras
a seguir são muito importantes agora, quando estamos cada vez mais perto das
mudanças:
AM: “Sim eu sou Michael, o Arcanjo da Paz, guerreiro do amor, portador da verdade. Eu
acolho todos os meus queridos amigos esta noite, |desta vez de desdobramento| sobre o
planeta Terra, da Terra Gaia, e Nova Terra. Vamos começar desta forma.

“Este desdobramento em que você está, está em processo há algum tempo. Eu te dei isso.
Temos viajado juntos por momentos sombrios e por vezes brilhantes, a que muitas vezes
você se refere como a escuridão e a luz. É assim que eu quero que você saiba disso. Tudo
está em sua ordem Divina. Nós não pegamos simplesmente um ano no tempo da Terra
para este desdobramento, para este plano.
“Se há uma coisa que eu gostaria de lhe pedir a fazer comigo, com a Companhia do Céu,
com o Conselho do Amor, com seus próprios guias e amigos, com o seu próprio círculo
humano, seria orientar o seu objetivo em direção à luz. Então começamos a ouvir com o
coração, ouvir com sua alma, e prepararmo-nos para avançar na paz, na verdade e na
integridade de quem você é. Porque cada um de vocês é único e faz parte deste mosaico,
cada um de vocês é necessário. É por isso que você está lendo ou ouvindo isso. Quando
você está em um novo relacionamento, se é com uma criança ou um ente querido, um
parceiro ou amigo, é o começo, e há a emoção e uma energia elétrica - e um pouco de
loucura. E isso é o que muitos de vocês sentiram em 11/11/11. Agora, com 12-12-11, sinta
a relação amadurecendo, aprofundando em um sentimento de confiança e saber que você
está realmente em uma parceria.
“E nesse relacionamento - conosco, com os outros, consigo mesmo - há uma profunda
ancoragem de equilíbrio e de interconectividade com todos, com todas as formas, e não
apenas o seu coletivo humano, para todos os elementais, com seus irmãos e irmãs das
Estrelas. Esta é a forma como a mudança acontece. É quando a confiança e o amor são
restaurados, é quando o coração se abre o suficiente e é equilibrado o suficiente para
começar a mover-se vivendo em confiança e em estado de Ser. Agora eu uso esse termo e
isso não significa ficar parado. Muitas vezes eu lhes pedi que encontrassem sua alegria.
Lembrem-se, meus amigos, que vivem em um universo em constante expansão infinita.
Isso significa que a alegria e o amor também estão em expansão.
Então eu peço junto com meu irmão, Gabriel, Arcanjo Gabriel: concentrem-se em seus
corações, para sentir minha chama azul, e a dele dourada, e permitiam que a alegria
penetre em vocês.
“A informação sobre a presença de seus irmãos e irmãs das estrelas é conhecida há muito,
muito tempo, mas existe essa fortíssima onda de negação. Entretanto agora há uma
ansiedade no ar, a dificuldade é que os governos que fariam tais anúncios estão se
perguntando quem vai ser o primeiro, e é por causa de algumas das ramificações
econômicas. E deixe-me dizer-lhes algo sobre o medo com a economia: eles (governantes)
têm conhecimento sobre a presença desses amigos das estrelas há muito tempo e
entendem que a economia global vai mudar, porque as coisas que são valorizadas hoje
assumirão um valor diferente quando o anúncio for feito, ou quando eles (extraterrestres)
simplesmente aparecerem e todos souberem da tecnolog ia e ciência necessárias para
chegar até aqui.
“Haverá novas tecnologias, novos usos para os recursos, novos entendimentos sobre a
limpeza da Terra, para deixar o planeta pronto para a recuperação. Gaia é um dos mais
diversificados e abundantes planetas, de qualquer lugar. Sim, seu propósito é o Amor, mas
o planeta foi criado para que não existissem necessidades. Assim, aqueles que trabalham
como gerentes de banco e contadores e gestão do meio devem saber que vocês estarão lá,
segurando a Luz!

“Seus irmãos e irmãs das estrelas aparecerão humanoides. Sim, eles podem ser um pouco
mais altos, eles podem ter características distintas, mas em grande parte, porque eles
também têm essa capacidade, eles surgirão muito parecidos com os seres humanos. Mas
deixem-me sugerir-lhes que se alguém de Andromeda estivesse em uma missão em outro
Universo ou lugar, eles têm a capacidade de mudar de forma. Como vocês podem fazê-lo
também. Vocês só não perceberam isso.”
Neste ponto, Steve comentou com Arcanjo Miguel que gostaria de mudar para uma forma
mais jovem, e o Arcanjo respondeu: “Isso é parte do plano, você sabe, é um pacote. E o
rejuvenescimento - que é outra forma - você também verá em quem passou pelo portal
ascensionando, para a quinta, a sétima dimensão. E você pode ver que aparentam ser mais
e mais jovens, eles estão rejuvenescidos.”
Comentando sobre Barack Obama: “Em seu desejo de ser conciliador, em alguns casos, ele
não alcançou seu potencial e sua promessa de mudança. Ele foi oprimido pela política e,
sim, busca a verdade e o equilíbrio. Mas ele também tem sido manipulado (guiado), como
todos vocês são, mas vamos ser muito claros sobre isso: é como uma estratégia que está
em desdobramento. E sim, há muitas críticas.
“Mas, então, eu pergunto a você - porque eu passo muito tempo andando pelos corredores
- onde está seu coração? Você abandona aqueles que você ama e cuida tão facilmente, ou
você os apoia e os ajuda se eles perderam o seu caminho ou erraram o passo? Você os
incentiva - como nós encorajamos vocês a ir em frente - para manter essa linha, a ir em
frente com as coisas que seriam em algumas situações impopulares, como a divulgação.”
“Há muitas cidades de Luz sendo ativadas em todo o mundo. Serão lugares de igualdade,
de compaixão; de qualidades que foram esquecidas. Será onde todos prosperam e onde
todos são bem vindos.”
“Vocês acolherão seres de outros mundos, compartilharão; vocês caminharão ao lado de
Mestres, terão a visão de sabedoria, e não terão mais essa crença de separação, tão
enraizada. Nunca houve a intenção de prender vocês aqui, na Terra, com a
incapacidade de nos ouvir, ou nos ver, ou de estar conosco.”
“Esse é o plano. É um plano que todos nós estamos aguardando, está bem encaminhado.
Sabemos que vocês estão cansados, e vocês sentem como se tivessem sido atropelados e
derrotados. Quando isso acontecer, voltem-se para mim. Vamos restaurar vocês. Vamos
levantá-los e gentilmente lembra-los quem vocês são. Vamos envolvê-los nos braços
da Mãe e abraçar vocês até que estejam curados. Por isso é que estamos aqui, não
só para mostrar o caminho, mas para ajudar e cuidar de vocês.
Quando vocês olharem para o céu, vejam como ele muda e muda. Quando o anúncio for
feito, como vai ser, segurem-se no centro da paz. Não se envolvam no drama, sejam a voz
da razão, sejam a âncora. Vão em paz.”
Trechos escolhidos e anunciados por Therese Zumi Sumner, apoiada pelo
Arcanjo Miguel, meu chefe. Link para o texto completo na Golden Age de Gaia.
Muito obrigada a Steve Beckow e Linda Dillon e toda a gangue da In-Light
Radio, por sua devoção. Loving.

http://goldenageofgaia.com/page/2/?s=archangel+Michael+transcript+from+the+13+th+
December+2011
Um Mestre Ascensionado pode sair e entrar num corpo à vontade. Num
determinado ponto você não precisa mais nascer, pode trabalhar com a matéria.
Quando estávamos reunidos para a conferência em Los Angeles no final de novembro
2012, ainda estávamos como Cobra colocou “ocupados na matrix de quarentena - a
realidade baseada na tecnologia criada pela Cabala”, ele disse que estava prestes a
quebrar em qualquer momento. E agora está. A porta de entrada para a Unidade está
aberta agora.
Avistamentos mundiais.
Nós todos sabemos que os avistamentos em todo o mundo não são relatados pela mídia
controlada pelos Rothschild. Em todas as conferências Cobra em todo o mundo e
certamente em outras conferências de muitos dos sites mencionados neste também
aconteceram “visitas”. Em LA Cobra nos informou que havia uma plataforma espacial a
aproximadamente 9 milhas acima do edifício que estavam. Ele nos disse que haviam naves
camufladas no canyon. Em seguida, vários dos participantes deram-nos as suas
experiências de avistamentos.
O filme 'The Matrix' foi dado a Hollywood pelo Movimento de Resistência.
PALAVRAS FINAIS de Cobra em Los Angeles novembro 2012.
Isis tinha acabado sua tarde conosco, em que Cobra participou. Agora, enquanto escrevo
estas linhas, eu percebo que não era Cobra, mas Isis que terminou a conferência com
essas palavras. (Os cerca de 70 ou mais participantes dançaram muito à tarde sob a
orientação de Isis):
Palavras de ISIS para terminar o encontro

“Acredite em você mesmo e

voará alto...
Não importa o que as
pessoas digam...
Não importa quanto tempo
leve...
Apenas importa o quão
verdadeiro você seja...
Seja sincero consigo
mesmo e siga seu coração...”

“Quando eu era uma menina estava sempre dançando. Era muito natural. Deusas
diferentes entrando no meu corpo e me dando energias diferentes. Rodar para a esquerda

é feminino - para a direita masculino. Você entra em uma em espiral. Quando eu conheci
Cobra ele disse: „Eu vou te levar para casa.‟
“Nós dançamos a aceitar-nos como somos, então nosso corpo começa a mudar. Um
aspecto saudável feminino é que não vamos competir. Você vive para o seu potencial mais
elevado e vocês cooperam e apoiam uns aos outros, respeitam uns aos outros. Vamos
todos dançar a dança da libertação, a dança da alegria. A nova sociedade - a energia da
Deusa - é respeitar e apoiar uns aos outros.
“Quando você olhar para outra pessoa, olhe com adoração, aprenda a adorar. Adore a
Natureza, adore o Oceano. É a hora de aprender a adorar. Adore um outro ser. Veja a
centelha de Deus e da Deusa. Tenha compaixão por outro ser. Se você curar seus pontos
mais fracos irá se tornar suave. Experimente a ternura, a suavidade ou o poder extremo e
a paixão. Aprenda novamente a paixão e a compaixão que vive em você, como também a
alegria da Luz e celebração.
“A Energia da Deusa é render-se à luz. Você pode dançar a dança da Deusa em qualquer
lugar. O Oceano é a emoção de Gaia. Abrace uma árvore. Dance com as folhas do ar. Ela
(Deusa) está em toda parte, abrangendo toda a parte, dançando por toda parte. Desperte
o seu Tarzan interior ou Jane. Quando um homem convida a si a energia da Deusa, ele
torna-se mais masculino. Ele se torna um homem forte e gentil, respeitoso que respeita a
vida e as mulheres.
“Seja uma mulher forte. Levante-se da sua repressão. É tão importante para equilibrar a
energia masculina e feminina. Diga a sua verdade com amor. Não se preocupe com o ego.
Não lute. Mantenha-se em sua presença de quem você é. Diga a sua verdade. Sinta-a com
amor. Conecte-se com os olhos de outra pessoa. E renda-se - você é ótimo(a)! Muito
obrigado por terem vindo.”
Finalmente Cobra mencionou que a ele foi dito para não planejar nada além do
21/12/2012. Ele disse que o foco das próximas conferências em todo o mundo seria “Como
mudar o mundo”. Isso seria depois de „O Evento‟.
Um raio atingiu a Basílica em Roma, poucas horas depois que o Papa renunciou.
Sinais no céu

Esta informação é diretamente de uma postagem que Cobra fez no dia 20/02/2103. Eu
apenas dei o texto e removi os links.
1 - O primeiro sinal que apareceu foi o raio que atingiu a cúpula da basílica de São Pedro
em Roma, poucas horas depois que o Papa renunciou.
2 - O segundo sinal foi o meteorito que caiu perto de Chelyabinsk, na Rússia: Este
meteorito era um corpo natural, não era um OVNI e não houve envolvimento da Cabala
neste evento.
3 - Algumas horas mais tarde, no mesmo dia, outro corpo cósmico completamente alheio
ao meteorito fez uma passagem muito perto da Terra.
4 - O próximo sinal no céu é o cometa Panstarrs, visível em março; outro o cometa
Lemmon, também visível em março, e no final do ano, outro cometa espetacular será
visível.
Todos estes eventos são ocorrências cósmicas naturais e fazem parte do plano para a
libertação planetária que vem diretamente da Fonte. O objetivo de todos esses sinais no
céu é elevar a consciência da população humana para além da terceira dimensão, a fim de
prepará-la para „O Evento‟ e as próximas mudanças planetárias.
Postado por Cobra em 20/02/2013

O Evento/Parte 2

O seguinte texto foi originalmente postado por Therese Zumi, aconselhado por
COBRA como uma fonte de informação confiável.
Conferencia de COBRA, informação de Los Angeles, Novembro. 2012 CONT. 1)
SUA
MISSÃO DE IGNIÇÃO 2) PEQUENA HISTÓRIA PLANETÁRIA 3) DIVULGAÇÃO +
PRIMEIRO CONTATO 4) OP. TERRA DOS SONHOS + NOVA RENASCENÇA + SUA
MISSÃO DE IGNIÇÃO
Nós somos uma luz brilhante. Nós seremos ativados e conectados para nos preparar
quando a hora certa chegar.
Essa informação é sobre sua missão: Sobre a vida que você estava destinado a viver. Em
um sentido mais prático é sobre o que nós podemos fazer para auxiliar nessa mudança e
acelerá-la neste planeta. O último ano de 2012 foi um código – um tempo de
conclusão. Cada um de nós esteve sendo preparado para estes tempos desde muitas
outras vidas.
Em cada uma de nossas vidas nós estivemos planeando talentos e habilidades únicas para
usar nestes tempos, para ajudar no processo de liberação. Os Seres superiores tem uma

visão geral do que nós fazemos. A Mandala Planetária será ativada na hora „Do Evento‟. O
processo de conscientização é um plano dos seres dos reinos espirituais para começarem a
utilizarem nossos talentos para esses tempos. Se alguém for bom em finanças, ele pode
estar preparado para ajudar com o novo sistema financeiro. Se você for bom com cura
você será capaz de ajudar as pessoas a serem curadas por tudo que sofreram no passado.
Todas essas diferentes situações, todas elas possuem um propósito, que será o „empurrão‟
final para a liberação planetária.
Quando você era criança você tinha um sonho. Você deixou que ele fosse esquecido. Os
Arcontes sabem do plano e eles estão bloqueando-o de manifesta-lo. Quando você estava
desenvolvendo seus talentos, eles, ou tentariam acabar com seus talentos ou tentaram
usa-lo para a „Nova Ordem Mundial‟. E se você não esta convencido que eles tentaram de
tudo que eles podiam para bloquear seus talentos. Faça um resumo de sua vida hoje e veja
o que lhe levou ao momento de agora. Você então entenderá bastante sobre a sua vida.
Lembre-se dos sonhos que você tinha quando criança – isso faz parte do plano. Houve
uma forte programação neste planeta para que você não alcançasse seus
objetivos. Isso tem mantido e ainda mantêm toda a população sobre controle.
Não é um caminho fácil, mas ele nos levará para a libertação planetária. Você precisará
tomar riscos e ir além de sua zona de conforto. Ou você cairá nas mesmas paternas
„recicláveis‟ das vidas passadas. Se você seguir o próprio caminho de sua alma você irá
começar a ficar mais e mais concretamente treinado.
O VERDADEIRO „SEGREDO‟ = MANIFESTAÇÃO
Sim nós podemos manifestar o que desejamos. E nós fazemos isso a) imaginando,
c) sentindo c) recebendo. A manifestação funciona sim. Esse segredo faz parte do tão
chamado „segredo‟ que virou um sucesso nos anos recentes pelo mundo todo. Há três
passos básicos. E então, a primeira parte começa com sua decisão – Um ato de livre
arbítrio. Nós estamos tomando decisões o tempo todo. O que as pessoas falham em
entender é que se você falhar em tomar uma uma decisão, este em seu próprio ato, é
uma decisão. Você permitiu que algo acontecesse. Tudo em sua vida é uma
manifestação de onde você veio. Quando você toma uma decisão você aciona uma
corrente elétrica que flui através de dimensões.
Por agora sua decisão está em processo. Exemplo: Você quer manifestar uma casa nova.
Ela já está começando a se manifestar – mesmo que isso leve 10 anos! Você pode parar de
fazer isso depois de cinco anos e você não receberá a sua manifestação.
15 anos atrás Cobra tomou a decisão de libertar o planeta. Isso ainda não aconteceu. Os
Rothchild‟s fizeram um plano a 200 anos atrás de controlar o mundo. E eles passaram isso
de pai para filho. Eles são pacientes. Eles são totalmente devotados ao seu objetivo. E esse
é o porque deles estarem ainda resistindo.
A nossa dedicação para com a luz deve ser ainda mais forte do que a dedicação
deles para com os seus objetivos. Essa é a maior razão pela qual a Luz ainda não
venceu. Nós ainda não tomamos uma decisão forte o bastante e por tempo o
bastante. Nós desistimos. Quando nós tivemos as nossas meditações semanais as 4

a.m haviam desculpas. Nós precisamos ser mais fortes do que isso. Nós precisamos ser
mais dedicados – mesmo que leve mais de 200 anos! Não levará tanto tempo assim.
Qual é a decisão mais forte? Você tem que achar a resposta todos os dias para a seguinte
pergunta „O que eu deveria estar fazendo‟? Você saberá claramente porque você está aqui
e o que você deve fazer. Isso irá lhe tirar de sua zona de conforto. Haverá
milagres, mas também haverá obstáculos.
Os escuros ficarão preocupados também. Os Jesuítas possuem talvez 20 pessoas. Os
Rothchild‟s cerca de 10 pessoas ativas. Com nós, 80 pessoas {em uma sala de L.A} nós
podemos tomar uma decisão fortíssima. A força desta decisão está na força de nossa
manifestação.
Qualquer coisa que você queira em sua vida, saúde, finanças, uma relação amorosa, o que
é importante é à força do que você quer. Nós possuímos tantos diálogos conflitosos
internamente. Fale com as diferentes partes de você. Unifique sua decisão e afie
seu foco.
Cada um de nós tem uma chave. Abrace a totalidade de quem você é como um ser
inteiro. Não negue nenhuma parte de seu ser. Integre-se a eles. Quanto mais integrado
você estiver mais forte suas decisões serão. Você terá foco. Você será dedicado.Você terá
paixão por aquilo.
Algumas vezes pessoas farão decisões que não são delas. Entre dentro de si e descubra
qual é a sua decisão. Ou você está vivendo a sua vida ou a vida da Cabala.
VIVA A SUA VIDA!
A programação influencia você. Essas são as físicas da espiritualidade. Nós
precisamos trabalhar o nosso guia espiritual interior – Escute – e o siga.
Entenda-o a) intelectualmente b) emocionalmente c) em nossa alma. Agora nós
estamos precisando manifestar „O Evento‟ pelo planeta todo. Você não está
infringindo o livre arbítrio de ninguém. Você está escolhendo – ou mostrando o
caminho para muitos. Vocês são os „uns‟. O possuidor de um campo sincronizado
é muito mais forte.
Segundo Passo em Manifestação
Esse é um bem grande! Ações físicas. Você precisa tomar passos físicos na direção em que
você está saindo. Se você quer uma casa, você deve começar a procurar, ler revistas etc. E
continuar prosseguindo com sua ação física.
Juntando-se as forças da Luz.
Se isso é o que você quer – tome esta decisão. Se você quer ser escolhido –escolha a si
mesmo. Esteja ativo. Você se conectará a outros. Quando você constrói coisas para a luz,
você será notado. O movimento da Resistência está monitorando e você será contatado.
Esteja ativo. Pegue um de seus talentos e leve-os para a perfeição. Se você não sabe,
procure dentro de si hoje mesmo. Pergunte essas coisas. O universo lhe dará respostas.
Isso é um processo de preparação próprio.

Desprogramando as Massas
A maioria das pessoas estão no modo de espera – e nós precisamos ser mais efetivos. A
população da superfície é o “link mais enfraquecido”, nós precisamos de mais pessoas
blogando e alcançando a mídia em massa.
Nós precisamos espalhar a verdade. Palavras criam a realidade. É fácil se desprogramar.
Simplesmente comece a espalhar a verdade – o máximo que você entende. O programa
mental se dissolverá automaticamente. Isso não se trata de orações ou converter a outros
– isso se trata de alcançar aqueles que estão prontos. Não tente fazer com que eles
fiquem prontos. Sature a internet com isso. Nós precisamos de mais de mil ou
cem sites dizendo as mesmas coisas ou coisas similares. Google „criando um blog‟.
Quando você acordar 1) pegue a informação 2) E espalhe ela por toda a parte. Nós
estamos sempre on line. Jornais locais e estações de rádios são menos controlados do que
as grandes mídias em massa. Nós precisamos alcançar as massas. Nós temos as respostas.
Nós precisamos passar por isso. Nós já esperamos por tempo demais.
HABILIDADES ORGANIZACIONAIS
O processo conhecido como “Arrumando o Mundo‟ precisa ser maior e ter mais suporte. Ele
precisa ser colocado em ação. Como você pode contribuir: Além de prover „inteligência‟ nós
estamos agora ficando ativos e praticamente envolvidos. Haverá muitos projetos mundo a
fora que irão precisar de ajuda – especialmente depois „Do Evento‟. Será muito intenso
mais valerá a pena. Nós ajudaremos a coordenar e a manifestar. [I.e O Movimento da
Resistência.}
Este texto foi possível graças as remarcáveis notas de DaNell Glades tiradas em LA. DaNell
Glade foi uma das duas lindas mulheres que eu dividi espaço em uma sala em LA Postado
por Therese Zumi Sumner 22/02/2013 1800pm
OS – NB – Veja as informações postadas por COBRA de 24/02/2013 em „EVENT‟
INTELIGGENCE UPDATE
Cerca de 8 milhões de anos atrás havia um grupo de arcanjos com consciências
fortíssimas. Um deles teve uma ideia. Ele se perguntou o que aconteceria se ele corta-se a
si mesmo da Fonte. Ele se perguntou como a sentiríamos a matéria. Com sua
enormemente sofisticada inteligência e usando tecnologia da câmara dimensional junto de
um forte campo eletromagnético, ele cortou a si mesmo da Fonte. Imediatamente ele
regressou o que acabara de fazer. Ele não conseguia achar um meio de voltar. Esse foi o
primeiro momento de escuridão.
O ser queria ajuda então ele aprisionou outros anjos e seres, para que não ficasse sozinho,
para que então pudesse achar um meio de voltar. Todos eles então perceberam o que eles
tinham feito a si mesmos e eles não podiam achar um meio de voltar a ser o que
eram. Eles decidiram conquistar o universo e então começaram a invadir o planeta
espalhando a escuridão. Esse foi o nascimento das forças escuras. Essa foi uma era
extremamente conflitosa para a galáxia.
Quando as forças da luz descobriram sobre isso e perceberam o que aconteceu, Arcanjo
Miguel construiu uma barreira sobre as áreas infectadas para que a escuridão não pudesse

se espalhar. Outros seres de luz criou a magnífica frota das estrelas, o começo da
Confederação Galática de Luz, para liberar os planetas sobre o domínio das forças da
escuridão. Esse foi o começo das guerras Galáticos.
Nós temos esta memória no nosso subconsciente. Alguns produtores trabalhando nas
criações de filmes não estão criando ficção mais visões de nossa memória coletiva, como
os filmes de Star Wars.
COM O QUE QUÊ A NOSSA GALÁXIA SE PARECE
No centro de nossa Galáxia é localizado o Grande Sol Central. Essa é a fonte de nossa
Luz. Almas são criadas e dali se expande para todas as direções. Quando alguns
seres tomaram consciência dessa Unicidade eles começaram a criar a civilização galáctica –
A Irmandade Galáctica da Luz. Eles escolheram libertar a Galáxia de toda a escuridão. A
Galáxia é composta de dois vórtices espiralados e elas contêm 100 bilhões de estrelas. Essa
galáxia central escolheu liberar a Galáxia da escuridão. Eles começaram a compartilhar e
espalhar a Luz. Eles liberaram um planeta após o outro, fazendo grandes avanços. Eles
praticamente quase ganharam todas.
A QUARENTENA DA TERRA
25000 anos atrás quase que toda a escuridão sai de grande parte da galáxia e veio para o
nosso canto da galáxia. Esses seres existiam no físico e nos planos não
físicos. Eles tinham grandes fortalezas na constelação de Orion e na Terra. Eles usaram
a humanidade de hospedeiros e criaram uma quarentena. Nenhuma nave era
autorizada a pousar sem sua permissão. Nenhum contato era permitido entre o
povo da terra e os outros visitantes. Eles ameaçaram as forças da luz com
guerras nucleares se eles intervissem. A luz precisava ser extremamente
cauteloso com este planeta. Eles tiveram também de levar nossa liberdade em
consideração. As sementes estelares de outros planetas encarnaram aqui para
interver e para o primeiro contato quando o tempo chegar.
É necessário para este momento de agora que alcancemos a massa crítica. Para
isso acontecer, cada um de nós possui um „Direito Divino‟.
A única razão pela qual eles não intervêm é porque a Cabala está muito nervosa
quanto ao primeiro contato que faremos. Além disso, será muito perigoso para
eles se as pessoas lembrarem-se de ter tido contato com membros de suas
famílias Galácticas. Então após „O Evento‟ muitas pessoas se lembrarão do que
elas se esqueceram.
POR 25-26000 ANOS HOUVE UMA SOCIEDADE AGARTIANA AVANÇADA EM
EXISTÊNCIA DE BAIXO DOS SOLOS DA TERRA.
Os mestres Ascensos deixaram o planeta há 25000, anos atrás. Este foi o período
Atlântico. Neste período a vasta maioria das forças da luz recuou para baixo e
desenvolveram cidades e sociedades Agartianas bem avançadas de baixo da Terra, para
ajudar a manter o planeta balanceado.
TELOS = CAPITAL DA CIDADE SUBTERRÂNEA AGARTIANA

A cidade Agartiana de Telos está abaixo de Mt Shasta. É uma grande cidade subterrânea.
Muitos mestres Ascensos se materializam naquela área acima da superfície. Essa sociedade
subterrânea da Terra pertence às sociedades da 5 dimensão. Estar na 5 dimensão é estar
alinhado com o propósito divino.
As redes de da sociedade Agartiana são acessadas facilmente através de trens de alta
velocidade interconectados a suas cidades. Algumas pessoas descobriram essas entradas
na Terra, entre eles estão os Maias e os Hopis, como também os Anasazi, Incas e Gregos.
Grande parte do ouro Inca está guardado em um lugar seguro no subterrâneo como
muitos tesouros templares e Eldoradianos.
Nós estamos completando um ciclo exatamente agora. Nós estamos no final de um. A
quarentena irá acabar. As forças da escuridão serão removidas e nós nos juntaremos a
Confederação Galáctica.
AS TRÊS INVASÕES DA TERRA
Os Arcontes estão por de trás de três invasões de nosso planeta durante o período de
tempo de 5-6000 anos atrás e até o tempo presente. Eles usaram seus servos reptilianos
em três invasões. Lembrem-se que os Arcontes não são de origem humana e o desejo
deles era criar uma fortaleza aqui, que eles conseguiram manter com sucesso até agora.
PRIMEIRA INVASÃO - KURGANOS
Esta invasão foi cerca de 6-5000, anos atrás na Rússia. Os líderes vieram através de um
portal. Eles invadiram a tranquila cultura europeia do tempo. O objetivo desta invasão era
destruir a presença da Deusa. Os resultados desta invasão nestes tempos continuam
debaixo dos solos da sociedade do Oeste de Macho. Estes invasores chegaram na área que
agora eles chamam de Rússia, e eles continuaram sua invasão movendo-se em toda
direção daquele tempo, leste, oeste, Noroeste e nordeste e o Sudeste e o Sul do oeste.
2 INVASÃO KAZARIA
SEGUNDA INVASÃO – KHAZARIANOS
A invasão ocorreu durante a última faze do Império Romano. Os invasores usaram o
mesmo portal que os primeiros invasores. Muitos reptilianos saíram desse portal. Eles
foram chamados de bárbaros.
Constantine o Grande {306 - 307} foi convertido ao cristianismo. Todos os imperadores
romanos depois de Constantino exceto Julian foram tipicamente cristãos, pois eles pegaram
toda a grande sabedoria dos governantes escuros e usaram-na para servir aos seus
próprios propósitos. Ele se tornou o governante do Império Romano, e construiu a capital
oriental de Constantinopla. Ele criou a Igreja Católica. Ele pegou a todos os bispos e
sacerdotes e todos os militares e obteve total controle sobre todos estes grupos. Ele então
ordenou aos invasores Khazarianos {As tão chamadas tribos bárbaras} para invadir e
destruir o Império Romano. Foi neste período de tempo que a igreja católica destruiu todos
os templos da Deusa. Os invasores Arcontes e reptilianos {Khazarianos} colocaram abaixo
cada templo e construíram templos arcontes em cada um destes lugares – com a intenção
de aumentar sua energia.***

O Bispo de Milão conhecido como Theodosius o Grande {os Arcontes tinham total controle
deste alma} destruiu todas as antigas escolas de mistérios. Ele ordenou que queimassem a
livraria de Alexandria e os livros foram destruídos para serem guardados no vaticano.
Terceita Invasão – Arcontes
Essa invasão aconteceu estranhamente e incrivelmente bem próxima de nosso
tempo. Isso ocorreu no ano de 1996. Os escuros criaram um portal na África numa
área que inclui as regiões da Uganda, Ruwanda e do Congo. Este Portal foi criado a partir
de 12 explosões subterrâneas nucleares. Eles teletransportaram grandes números de
reptilianos naquela área.
Eles se infiltraram na política e nos militares e subsequentemente usaram-nos criando o
genocídio que ocorreu lá. Isso pode parecer muito estranho de fato, mas isso dá
informação ao público do terrível-terrível genocídio que ocorreu lá. Foi tão
inacreditavelmente selvagem.
O PORTAL ESTÁ AGORA FECHADO. Esse Portal está fechado, mas ainda há alguns
Reptilianos se escondendo nas selvas. Houve também avistamentos de dinossauros! NB:
No tempo da terceira invasão Arconte, a tecnologia de micro-ondas, torres de transmissão
para telefone celulares foram construídas em todas as facilidades para que eles pudessem
controlar a grade maligna – A Matriz. A verdadeira Guerra da Cabala está se
desenrolando em outros planos. Para entender isso leia ao artigo „The Veil that
hides the Truth‟(link) na página „Cobra School‟.
Este foi o fim absoluto, a última invasão absoluta deles neste planeta. Estes
seres escuros não possuem mais nenhum mecanismo nuclear que eles possam
detonar como explicado anteriormente.
EXTRA – ALGUNS FATOS DA HISTÓRIA MODERNA.
Há uma área na Europa oriental, mais tarde conhecida como Czechoslovakiam onde um
grande grupo de Pleiadianos incarnaram. A razão pra isso foi a de um grande grupo de
Arcontes que tinham planos naquelas áreas para interromper o “despertar das massas”.
Claro que estes Arcontes estão conectados aos horríveis genocídios nas áreas mais
recentes de guerra.
Após „O Evento‟ nós nunca mais entraremos na 3 dimensão atlântica. Aqui vai
algumas informações sobre o primeiro e segundo períodos de Atlantes
A primeira Atlântida
„Sabedoria é poder‟ Sir Francis Bacon
A primeira Atlântida não foi física. Ela foi a casa dos anjos Pleiadianos. Eles estavam
tentando descobrir como explorar a matéria. Eles também estavam tentando aprender
sobre os diferentes níveis de consciência e a unificação e a união das polaridades feminina
e masculina. Esses anjos decidiram densificar o planeta deles para o plano físico mas ele
acabou explodindo. Fragmentos deste planeta se dispersaram para todas as direções e
alguns pequenos fragmentos aterrissaram na Terra. Estes fragmentos caíram na área que

hoje conhecemos como a Czechoslovakia. A pedra foi achada ali e apenas lá ela é chamada
de Moldavita – Esta foi pedra da qual o Santo Graal foi forjada.
A Segunda Atlântida
Ela foi uma ilha no Oceano Atlântico. A Irlanda e a Grã-Bretanha são partes do que restou
dela. O nome verdadeiro da Irlanda {Gaulês} é Tir Na Nog. Isso literalmente significa
„Terra dos eternamente jovens‟. Isso foi a 1 milhão de anos atrás. Foi uma verdadeira Era
Dourada. Eles tinha tecnologia bem avançada naquela civilização.
E então cerca de 900,000 anos atrás o grupo de Orion veio – os seres da escuridão, e eles
começaram a usar a sua tecnologia de implantes mentais. As máquinas que eles usaram
lhe lembrariam das cadeiras que os dentistas usam. Eles usaram cristais com corrente
elétrica no corpo para programar as pessoas. Esse foi o começo de toda a programação da
humanidade. Eles tinham dois grandes programas de controle. O primeiro programa foi o
sistema de crenças que era usado para convencer as pessoas a acreditarem que nós somos
separados de Deus, a „Queda do Eden‟ ou do Paraíso. Eles nos separaram da noção que
tínhamos de nossa consciência superior, nossa consciência „Eu sou‟.
O segundo programa do sistema de crenças era para afetar a separação das polaridades
masculinas e femininas. Isso foi feito primeiramente no nível fisiológico e então no físico.
As mulheres tem uma programação fisiológica diferente da dos homens.
Cada um de nós é uma alma em um corpo humano. Homens são mais inclinados
a usar apenas seu corpo para desenvolver sua consciência. Isso se originou da
segunda Atlântida.
Muitos Pleiadianos e Sirianos encarnaram em Atlantes para curar esta separação, tendo
como objeto servir como suporte para luz. Cerca de 16000 anos atrás as forças operativas
conhecidas como „A Ordem das Estrelas‟ 144,000 seres se voluntariaram a encarnar aqui
para curar este planeta da separação e integrar a escuridão á luz. Veja maiores
informações no Movimento de Luz da Resistência na página do „Evento‟ para mais
informações.
A Terceira Atlântida
Agora quando este planeta for liberto muito em breve nós entraremos na terceira Atlântida.
Quando Saint Germain estava encarnado aqui como Sir Francis Bacon ele escreveu sobre
isso.
Grandes agradecimentos a DaNell Glade pelas notas complementares.
Repostado por Theresa Zumi Summer 23/02/2012 1750pm
OS SEGUINTES TEXTOS TRATAM-SE DE INFORMAÇÕES BÁSICAS SOBRE A
„DIVULGAÇÃO‟ E O „PRIMEIRO CONTATO‟ COM NOSSA FAMÍLIA GALACTICA.
Este Ufo apareceu em Moscow em quanto a conferencia de COBRA havia começado em
Torino
DIVULGAÇÃO E „PRIMEIRO CONTATO‟

No último ano de 2012 o Movimento da Resistência disse a Cobra que ele deveria começar
um blog. Isso era algo do qual Cobra não possuía desejo nenhum até que ele soube que a
Luz seria vitoriosa. Portanto somente o fato do Portal 2012 ter passado a existir a partir do
dia 31 de Março do último ano foi um sinal muito bom. O movimento da Resistência
disse a Cobra “agora é momento em que as Forças da Luz serão vitoriosas portanto
comece um blog agora e informe a população para que todos fiquem preparados”, Isso é
exatamente o que eu disse a ele. Naquele ponto, eu gostaria de apontar que as mensagens
codificadas no Portal 2012 são intencionalmente e exclusivamente para os operantes
trabalhando na „superfície‟. Isso é visto como uma maneira prática e eficiente de informar a
todos de uma vez só em relação as informações mais sensíveis.
Meu ponto de vista {TZS} da situação Atual.
No dia 3 de julho de 2012 Alexandra Meadors da Conexão Galáctica entrevistou Cobra. Foi
uma entrevista incrível, que claro ainda está disponível tanto no Portal 2012 quanto nos
sites mencionados acima. (Entrevista em português, Aqui) Alexandra perguntou a Cobra
“É verdade que você está realmente esperando um sinal da própria Fonte para agirem?"
Essa foi a resposta de Cobra. “Atualmente o ideal do plano será assim. Haverá um sinal da
Fonte fluindo através dos Pleiadianos, vindo através do Movimento da Resistência. E então
através do Movimento da Resistência irão para cima da superfície, e então eles contataram
membros positivos dos militares e então a „luz verde‟ será acionada.” Então, sobre o que
seu testou falando aqui? Talvez haja aqueles entre vocês que estejam pensando isso não
se trata de divulgação e do „Primeiro Contato‟?
Eu digo que “Sim, absolutamente” mas, o „Primeiro Contato‟ não ocorrerá antes „Do
Evento‟. Isso não quer dizer que os indivíduos serão ou não contatado privadamente. Há
um plano divino. Há uma „ordem‟ que está sendo perfeitamente arranjada para não criar
pânico ou preocupações nas populações da superfície. Sim houve todos os tipos de
Adiamentos. Estes adiamentos estão relacionados por maior ou menor inteiramente a quão
preparada a população estará. Aqui na superfície nós temos pessoas com imperfeições no
uso de seu livre arbítrio. Cobra veio a ser entrevistado para explicar que a Resistência
descobriu que lidar com a população humana não é fácil. Até mesmo os militares positivos
tem seus próprios problemas e conflitos, portanto não é fácil guiar essas pessoas. O
Movimento da Resistência tem operativos infiltrados nos Militares positivos, e sendo assim
possui total conhecimento da situação em todos os momentos.
Alexandra continuou e perguntou a Cobra, “E há muitos egos envolvidos infelizmente não é
mesmo?” e ele respondeu “Exatamente, além disso, há muito egoísmo por toda a
parte. E essa é uma das principais razões para tantos adiamentos neste
planeta. Atualmente o Movimento da Resistência teve alguns problemas com a Sociedade
dos Dragões Brancos no comecinho deste ano. Houve algumas negociações e muito breve
nós descobrimos que algumas pessoas dentro daquela sociedade só queriam pegar o
dinheiro para si mesmos. Eu não estou falando deste grupo como um todo mas
sobre certos indivíduos dentro deste grupo os quais possuem essa motivação.”
Alexandra continuou e perguntou “Eu lhe pergunto, nós não chegamos a um ponto onde
nós demos passos tão largos... que, nós tivemos sucesso em eliminar tanta escuridão do
planeta. Há muita, muita pouca chance deles escaparem sem que a luz esteja ciente de
suas „shenanigans‟.” {Aqui Alexandra está entregando o segredo de que ela possui sangue

Irlandês. Portanto para aqueles que não tem nenhum, essa palavra neste caso significa
„truques‟}.
Cobra replicou, “Isso é verdade” {ele obviamente entende Irlandês mesmo que seja
Pleiadiano}, “Essa é a razão pela qual é tão importante trazer essa informação a tona.
Porque eu estou divulgando informação classificada. É porque as pessoas precisam
saber. A hora em que precisamos tomar nossas decisões é agora. Eles me
dão exatamente instruções do que eu devo e não devo falar. E agora eu estou
permitido a revelar muito mais do que eu podia a alguns anos atrás.
Mais cedo na entrevista Alexandra perguntou a Cobra “Ok. Na sua estimativa quantas
naves você acha que sobrevoam nosso planeta atualmente, exatamente agora?”. Cobra
respondeu “Oh, a milhões e milhões de naves “camufladas”. Elas não são visíveis. Elas
possuem uma membrana especial de proteção; que preveni a cabala de detecta-los. Mas
eles estão ao redor de todo o planeta. Naves Mães enormes.”
Em outra parte da entrevista Alexandra aponta que nós não podemos construir algo novo
de um „sistema que foi corrompido dês de seu coração‟ e Cobra concordou dizendo
“nós não podemos sonhar com a ascensão e aterrissagens em Massa antes da
manifestação da liberação deste sistema através das prisões em massa. Isso
precisa ser feito primeiro para que nos possamos começar a criar algo novo.
Nós não podemos fazer isso do sistema antigo, dentro da Matriz. Não é possível.
Nós precisamos libertar primeiro.”
Esse interview foi quase que a 8 meses atrás. Hoje a matriz está em colapso = veja o texto
principal „Do Evento‟. A nova grande de luz em volta do planeta está bem forte graças ao
trabalho duro do Movimento da Resistência e indivíduos da luz trabalhando ao redor de
todo planeta numa base diária. Os escuros em breve serão „coisa do passado‟.
Apenas o próprio Pai – Mãe Divina sabem „A hora e o dia‟ para „O Evento‟. Bem,
há coisas que eu gostaria de deixar claro antes de continuar com os fatos de Cobra.
{TZS}
A CONFEDERAÇÃO GALÁCTICA PRECISA SER CUIDADOSA
As forças da escuridão escolheram ocupar nosso planeta e nos usar de hospedeiros. Eles
também ameaçaram uma guerra nuclear para se prevenir das Forças da Luz. Essa é a
razão pela qual a Confederação Galáctica incluindo todos aqueles trabalhando ao lado deles
na Aliança Guardiã e o Movimento da Resistência, necessitam ter tanto cuidado com
qualquer tipo de contato. Em quanto a Matriz esteve de pé eles tiveram várias maneiras de
detectar com seus computadores qualquer sinal que fosse de „grandes quantidades de
luz‟{ler naves estelares} se aproximando deste planeta. O Movimento da Resistência desta
maneira não poderia tomar qualquer risco que fosse de uma Guerra Nuclear tendo início.
Agora nós sabemos que este problema chegou ao fim. Se você esteve lendo a página „Do
Evento‟ você perceberá que não há mais riscos de uma guerra nuclear. Mesmo assim os
escuros possuem armas químicas como ameaça. Os seres que estão nos ajudando nos
amam tanto que não pode ser definido em termos humanos. Veja o vídeo com a
„pequena grande mãe‟ Keisha Crowther na página „The Event‟.
Eles nos amam tanto que eles não querem tomar nenhum risco desnecessário.
Isso precisa ser entendido.

QUANDO SERÁ A HORA DO „PRIMEIRO CONTATO‟ E A DIVULGAÇÃO
A primeira coisa que irá acontecer durante as primeiras semanas? Do tempo seguindo „O
Evento‟ será a DIVULGAÇÃO.
Isso quer dizer que haverá uma liberação de documentos classificados. Estes documentos
são documentos do governo sobre ETs. Haverá uma reestruturação na CIA e no FBI e
esses arquivos serão liberados para o público imediatamente. 95% deles será
imediatamente liberados. Isso será um choque para muitas pessoas. E é por isso
que nós precisamos ter noção disso. Eles estarão satisfeitos eventualmente por
saberem dessa informação. Eles estarão satisfeitos quando entenderem que eles poderão
aceitar que fazem parte do cosmos. Eles então poderão sentir isso, de uma maneira
que eles não conseguiram fazer antes.
O VÃO DA PORTA PARA A „UNICIDADE‟
Nós estamos agora no ponto de convergência de muitos ciclos cósmicos. O 21/12/2012
será um pináculo para a nossa chegada naquele ponto do tempo.
O „Vão da Porta para Unicidade‟ está aberto agora. Nós estamos no ponto onde nós
construímos o novo mundo. „O Evento‟ será o fim de todos os ciclos do passado.
OS ETS NEGATIVOS SE FORAM
No dia 3 de julho de 2012 Alexandra perguntou a Cobra sobre alguém chamado „Kassivilos‟.
Pelo que parece ele está sugestionando as pessoas a tomarem um pouco de cuidado com o
contato com os ETS. Ele diz que nós podemos não ter certeza de quem estes ETs são, e
ele clama que eles irão capturar almas ingênuas, e que eles vão prevenir de que essas
almas completam todo o processo de Ascensão. “Como você se sente sobre isso”, ela
perguntou a Cobra.
Cobra respondeu “Eu já disse muitas vezes antes, que todos os ETs negativos foram
retirados do planeta. Não há „Greys‟ voando por aí em OVNIS. Não há mais reptilianos na
Terra, {No subterrâneo}. Eles não possuem naves mães. Não há mais bases reptilianas em
lugar nenhum. ELES SE FORAM COMPLETAMENTE.”
{TZS aqui} Eu gostaria de dizer que é compreensível as pessoas terem cuidados e
desconfianças em quanto aos extraterrestres negativos. E, primeiro lugar quando a Raça
de Zeta Reticuli esteve aqui eles abduziram pessoas contra sua própria vontade. Além disso
a nossa indústria cinematográfica têm criado tantos filmes de horror para assustar pessoas.
Portanto eu acho que seja tão estranho que façamos essas perguntas nestes tempos. Em
1989 eu atendi a um seminário onde eu aprendi sobre várias outras raças. Desde então
todos os meus estudos e investigações me deixaram sem nenhuma dúvida sobre isso. Eu
diria que a Confederação Galáctica de Luz, junto de nossa família Galáctica extraterrestre
como também o povo de dentro da nossa terra, a Sociedade Agartiana, não possuem
outros motivos em relação a raça humana que não seja para nos libertar da escravidão que
nós estivemos sujeitos por tanto tempo. Eu estou extremamente convencido que eles nos
amam realmente.
Cobra continua:

“A única coisa que ainda permanece é a Cabala. Eles são atualmente extraterrestres, que
invadiram o planeta em muitas vidas e anos atrás, e eles continuam encarnado nas
mesmas posições de poder. Os únicos Draconianos e Reptilianos restantes estão nos
sistemas políticos e em corpos humanos. Além disso não temos os Arcontes não físicos os
„quais‟ invadiram de outros planetas e estão aqui – Como eu diria fantasmas – no plano
interdimensional eles estão mantendo esta quarentena. Não há forças de ETs negativos em
naves mães ou OVNIS. Eles se foram.”
O PRIMEIRO CONTATO
Após „O Evento‟ e após a divulgação alguns indivíduos serão especificamente contatados
pela Confederação Galáctica. Essas pessoas terão certos entendimentos espirituais e uma
Terra para pousar suas naves. Eles precisaram ter um espaço de aproximadamente 100
vezes e 100 pés, o que é necessário para a aterrissagem.
Uma pequena nave Pleiadiana aterrissará e eles terão uma conversa e isso será
televisionado. O grupo principal envolvido com isso terá contato com as mídias das massas
e eles irão falar sobre suas experiências. O primeiro contato será simplesmente com um
representativo diplomático.
Mais tarde depois „Do Evento‟ nós teremos um novo governo. Haverá um corpo
governando o mundo e nós nos encontraremos nas Nações Unidas {Que agora ainda é
controlada pela Cabala.} e então o „Segundo Contato‟ será um contato oficial onde uma
nave espacial aterrissará ao lado da instalação da instalação da UM. Esta será uma nave
pequena. Haverá alguns Pleiadianos a bordo e o encontro com eles será colocado ao ar ao
vivo para todos no planeta.
A este ponto no tempo será dado as pessoas uma educação espiritual. As pessoas estarão
preparadas para as informações básicas da Ascensão. Isso acontecerá primeiro em
uma base individual e depois em uma base em massa. Como mencionado
anteriormente nestas páginas certas comunidades e cidades ao redor de nosso planeta
estão sendo preparadas para se tornarem „Cidades da Luz‟. Veja as „Creative Communities‟
na página Bigger Picture‟. As pessoas receberão informações da verdadeira história deste
planeta.
TODOS QUE ESTÃO NA TERRA VERÃO NAVES
Houve muitas especulações na internet em relação às questões de que todos serão capazes
de ver as naves nos céus quando elas aterrizarem. Foi Sugestionado que algumas pessoas
daqui não conseguiriam vê-las por que suas taxas vibracionais não seriam altas o bastante?
Quando Alexandra perguntou a Cobra sobre isso no último mês de Julho ele disse o
seguinte;
“Isso não é verdade. Na verdade, na hora que as frotas galácticas aterrizarem, elas
aterrizaram no plano físico para que todos possa vê-los. E antes que isso aconteça, haverá
muitas preparações; muitas evidencias serão providas para que a humanidade no processo
não acabe entrando em choque com os seres que verão.”
„Sementes Estelares‟

Amados amigos, sementes estelares da constelação de Sírius.
As „sementes estelares‟ que imediatamente vêm em nossa mente são Suzy Star e Tolec,
ambos deles Andromedanos. Isso quer dizer que eles estavam em sua última encarnação
vivendo na galáxia de Andromeda. Você pode ler tudo sobre seus projetos i.e. de biosfera e
Comunidades criativas na página Bigger Picture. Cobra é uma semente estelar pleiadiana e
claro que há sementes estelares por todos os lugares das Comunidades da Luz. Outra
Semente estelar que acabou de vir a minha mente é Patricia Cori, que é uma representante
Siriana; veja o vídeo dela com a Baleia na página de introdução.
Todas estas pessoas encarnaram nestes tempos para fazer parte da intervenção para a
liberação aqui e para assistir a nós agora no processo do despertar, como também na hora
do „Evento‟, e do „Primeiro Contato‟. Cobra disse antes o seguinte, especialmente que, „As
almas mais avançadas com as melhores habilidades possíveis encarnaram aqui exatamente
para o processo de Libertação porque a Terra é de todos o planeta mais duro de libertar. A
razão pela qual este ser, que foi um ponto bem forte dos membros da Cabala por tanto,
tanto tempo. Não houve muitos planetas na nossa galáxia sobre um controle tão forte das
forças da escuridão. Ele nos disse que certos testes foram feitos para determinar se almas
poderiam ou não encarnar aqui.
O „PRIMEIRO CONTATO‟ CONTINUOU
Voltando ao interview de Alexandra e Cobra. Alexandra: “Então, você mencionou que
haveria indivíduos selecionados para serem contatados pelos Pleiadianos no momento das
aterrizagens em massa? Cobra disse: „Eles serão contatados antes das aterrissagens e
depois „Do Evento‟. Os Pleiadianos começarão um programa contatando certos indivíduos
de certos grupos. E então estes grupos serão levados à mídia.
Isso será uma preparação para humanidade para a realidade de vida
extraterrestre. Pois as pessoas terão provas físicas. E então mais e mais pessoas
se tornarão „visíveis‟ até o ponto onde a humanidade estiver pronta para as
aterrissagens em massa.”
NB – NB – NB: Os seres humanos terão a chance de Votar. Você quer que isso
aconteça ou não? Isso é uma decisão de livre arbítrio.
Alexandra de novo: “Isso é exatamente o que eu iria lhe perguntar. Pois você também
disse que: „Se a humanidade aceitar as aterrissagens em massa‟. Isso me fez nervosa de
certa maneira quanto aos indivíduos que estão completamente desinformados.” A resposta
de Cobra foi:
“Nos tempos que virão eles estarão bem cientes, pois a mídia em massa estará falando
sobre isso. Neste momento a mídia estará livre do controle dos Rothchild‟s. Eles poderão
então dizer o que realmente está acontecendo. Eles farão reportagens sobre estes ETs.
Eles reportarão evidências. Eles reportarão sobre a energia livre. Esses mecanismos serão
reportados na TV. Você será capaz de sair e comprar um.”
Alexandra: “Agora quanto a esses indivíduos que foram selecionados, eles são pessoas que
já estão em altos escalões? Em outras palavras que podem fazer o trabalho e mantê-lo em
movimento?”

Cobra: “Eles são pessoas qualificadas. Eu não entrarei em detalhes. Isso ainda é
classificado. Mas após o „Evento‟ eu poderei dar informação e conselhos sobre isso.”
Finalmente eu TZ gostaria apenas de adicionar em Laguna Beach, Cobra mencionou que
nós precisamos „querer‟ o primeiro contato com a nossa família Galáctica para que ele
aconteça. Ele disse “cada indivíduo tem o direito de querer fazer contato – Você precisa
querer”. Ele continuou e disse que algumas pessoas já fizeram contato mas elas se
esqueceram. Eles não podem se lembrar, pois isso os colocaria em perigo. Na hora „Do
Evento‟ nós nos lembraremos de novo.
Agradecimentos a Cobra e a Alexandra Meadors
Escrito por Therese Zumi Sumner 24/02/2013 1550pm.
PS–NB – VEJA AS NOTÍCIAS MAIS RECENTES DE COBRA – LINK NO CANTO DA PÁGINA.
PS Talvez eu adicione mais informações a este texto nos meses que estão por vir.
TECNOLOGIA TÁQUION
Cobra como talvez você tenha lido na página „Escola de Cobra‟ queria vir para a Terra para
trazer tecnologia Pleiadiana para nós. Na Conferencia de Cobra ele possuía algumas destas
tecnologias com ele. Rob Potter também comprou tecnologia desenvolvida por Dr Fred Bell
com ele. Tanto Rob como Cobra manteve contato com „Semjase‟.
A tecnologia Pleiadiana que Cobra possui é chamada de Tecnologia Táquion. Esse
Mecanismo que ele possui é tanto para curar a si mesmo e seu espaço pessoal, como
também para a cura da grade. Para mais informações em relação à tecnologia Táquion por
favor visite aos sites de Cobra ou Rob.
Um grupo dentro do Movimento de Resistência da luz, „Irmandade das Estrelas‟
criou os seguintes projetos para ajudar no despertar da Humanidade
Terra dos Sonhos + Nova Renascença
Um dos projetos do Movimento da Resistência é chamado Operação Terra dos sonhos. O
outro projeto é intitulado Nova Renascença. Os fundadores destes projetos são pessoas do
grupo conhecido como „A Irmandade da Luz‟ {Veja o Movimento de Resistência da Luz na
página principal „The Event‟}.
A primeira renascença ocorreu cerca de 500 anos atrás. Isso mudou a história
dramaticamente. Um grande número de pessoas das famílias nobres e brancas tem suas
raízes neste tempo. Esse foi um período de tempo na nossa história onde os seres
humanos começaram a ser respeitados como seres de luz. Nós precisamos acrescentar
também a isso a invenção da impressão. As pessoas começaram a ter acesso a livros e a
ideias. Este tempo foi o começo em que muitos aprenderam a ler e a escrever.
A segunda Renascença está quase a tomar forma – Estará acontecendo em
breve. Parte deste projeto juntará contatos em Hollywood para produzir uma larga escala
de filmes com „ensinamentos‟. Nós precisamos entrar em contato com a indústria
cinematográfica e intelectuais para ajudar a trazer para frente ideias positivas para o
futuro.

Algumas pessoas estão tão confusas. Eles acham tanta informação em conflito
na internet e realmente se sentem realmente incomodados. Isso cria situações
onde eles querem atacar o „mensageiro‟ das ideias positivas. Eles não entendem
que a mensagem de amor universal e veem muitas de nossas tentativas como
uma forma de manipulação.
O foco destes novos filmes e livros etc. Será o de desenvolver a habilidade humana de
reconhecer soluções positivas.Depois quando a verdade for revelada, os Ets positivos virão.
Cobra disse em LA: “Nós temos a resposta. Nós precisamos chegar até o público geral. Nós
já estivemos esperando por tempo o bastante. Toda a operação da Terra dos sonhos está
sendo desenvolvida para trazer a verdade as massas da humanidade. Nós precisamos dizer
as pessoas sobre o despertar espiritual. Informações do „Evento‟, „Divulgação‟, „Primeiro
Contato‟ etc. precisa se tornar popular.”
“Nós gostaríamos de espalhar a mensagem da energia da Deusa. Como você verá. Se você
der uma olhada no vídeo da página „Event Intelligence Update‟, o foco das conferências de
Cobra ao redor do Mundo será como nós mudaremos o mundo. “Se nós atingirmos a Mídia
em massa – nós ganharemos”. Cobra têm convidado pessoas de vários modos de vida
diferente para fazerem sua parte.
Agradecimentos a Cobra e DaNell Glade
OS para „A energia da Deusa é crucial agora para a liberação do planeta‟ + „Isis na
Consciência em Espiral‟ {A esposa de Cobra é Ísis}
(http://www.veritasgalacticsweden.net/cobra-school)
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=YRKJpKwBcBo
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=np5C_PhCPOE
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=4ZNJuG9RYVw
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=bBKD6vbkf9Q
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=P2VSfGXrF70
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=j7FdpdIZWEY
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=XifVDFStWIA

O Evento/Parte 3
OS POSTS AQUI SÃO RE-POTAGENS DO PORTAL 2012 DIRETAMENTE
RELACIONADOS AO EVENTO.
VÍDEO: A NOVA CONFERENCIA DE COBRA AO REDOR DO MUNDO – AS PESSOAS
DE TODAS OS RAMOS DE VIDA SÃO BEM VINDAS – ARTE – MÍDIA –
TECNOLOGIA – CURA – FINANÇAS – LEIS – LIDERANÇA ETC
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=fcYuCO6CcLA
ESTE POST FOI FEITO POR COBRA NO DIA 24 DE FEVEREIRO, NO DOMINGO

Houve alguns desenvolvimentos nos bastidores que estou finalmente autorizado a falar.
A Resistência fez um progresso significativo à volta da superfície. Basicamente toda a área
entre 0 e 30 metros abaixo da superfície no plano físico, foi libertada. Isso significa a
limpeza final dos níveis mais altos de todas as bases subterrâneas militares restantes. Tudo
o que era de alguma forma associado com qualquer um dos projetos negros foi
completamente retirado da camada entre 0 e 30 metros abaixo da superfície. Isto significa
que a Cabala não pode mais usar qualquer tipo de instalações subterrâneas para qualquer
tipo de fins ilegais. As poucas instalações subterrâneas restantes que foram usadas pela
Cabala para os seus rituais e para a programação de mente foram completamente
desmanteladas. Todos os armazenamentos subterrâneos de armas e drogas ou outras
instalações subterrâneas que foram utilizados pela Cabala foram completamente apagados.
Além disso, todos os estoques remanescentes subterrâneos de ouro, objetos preciosos e
artefatos foram retirados das mãos da Cabala. Agora a Cabala só pode usar a superfície do
planeta para as suas ações.
A resistência tem vindo a utilizar a sua tecnologia para limpar a maior parte da poluição
ambiental na camada entre 0 e 30 metros abaixo da superfície que surgiu lá pela atividade
da humanidade. A resistência também removeu a maioria dos remanescentes da guerra
passada, tais como armas, esqueletos e ossos que se acumularam em que a camada
através de milênios de atividade violenta da humanidade e foram uma âncora para a
energia negativa durante muito tempo.
A resistência bloqueou também uma determinada tecnologia que os Arcontes etéricos
usaram para manifestar os seus discípulos no plano físico. Como tal, todas as aparições de
Greys e Reptilianos, terminaram.
A tecnologia da caixa preta foi removida. Os Arcontes físicos precisam contar com rituais
ocultos para obter informação do plano etérico através de uma certa forma de canalização
e como todos sabem, a canalização pode ser uma fonte de informação incerta.
22.000 agentes da Resistência vieram à superfície do planeta para apoiar a preparação da
libertação final. Este número só irá aumentar com o tempo.
Neste momento, a Cabala praticamente ainda controla a superfície. Seus pontos principais
são o controle do fluxo da caixa ao redor do planeta, a manipulação da informação por
meio da mídia de massa para o “rebanho de pessoas” (pessoas controladas) e através de
agentes de desinformação para os guerreiros da luz e supressão de todas as evidências de
vida fora da Terra em quarentena.
Certas operações das forças da Luz terão de ser realizadas antes que o controle caia e eles
já estão a postos, prontas para serem ativadas no momento certo. Uma dessas operações
já está ativa e envolve a frota Pleiadiana. Há muito que ainda precisa ser feito e é
extremamente improvável que o evento vá acontecer antes da abertura do portal em 25 de
maio.
Como você e eu podemos fortalecer a rede de luz que irá transmutar toda a
escuridão e preparar as condições para „O EVENTO‟.

O Vórtice da Deusa.

O Vórtice da Deusa é a tecnologia mias avançada das forças da luz, que finalmente irá
dissolver a Matriz do plano astral e etéreo em volta de nosso planeta.
O Vórtice da Deusa é um arco íris de energia em espiral que envolve todas as combinações
possíveis da Luz. É a presença de um ser angelical que transmuta toda a escuridão em luz
pura através de um oitavo portal estelar interdimensional da Conversão de Antarion. É um
vórtice da presença Una que absorve toda a anomalia da dualidade e a ascende através do
processo de microtriangulação.
Todos os vórtices da Deusa criam um sistema de rede de luz nos planos etéreos e astrais
que produz um campo morfológico de Unicidade que serve como um instrumento de
intervenção divina neste planeta. Esse sistema de Luz irá finalmente transmutar toda a
escuridão do plano astral e etéreo e removerá todas as entidades negativas, até que
o último reptiliano tenha ido embora para sempre e todos os planos não físicos
em volta da Terra se tornem reinos de Luz. Isso criará as condições corretar para o
Evento.
O Vórtice da Deusa é a presença Angélica que passa através de nosso corpo e é ancorada
no plano físico. Você conseguirá sentir o Vórtice da Deusa em seu corpo. Arcontes são
alérgicos a energia da Deusa. Esse é o porque da Igreja Católica estar suprimindo as
mulheres. Os Arcontes não físicos são extremamente alérgicos a estas energias. Toda vez
que uma mulher ou homem canaliza o Vórtice da Deusa, mais de mil reptilianos são
removidos para sempre.

Aqui estão as instruções para o Vórtice da Deusa:
1. Levante suas mãos para cima de sua cabeça e comece a rodar seu corpo em sentido
horário
2. Em quanto faz isso, cante o mantra iii (pronunciado ee-ee) para que vibre através de
todo seu corpo e então visualize seu corpo morfando em um pilar de luz branca, com
milhares de estrelas coloridas, passando através do pilar de luz.
3. Continue a cantar o mantra e a rodar. Depois de alguns minutos, deixe suas mãos
próximas a seu corpo e continue rodando.
4. Em quanto faz isso, comece a cantar o mantra eeeaaa para que ele vibre por todo seu
corpo e vizualize um vórtice de Luz se expandindo de seu coração em direção a todo o
planeta. Chame pela presença de seus guias, Mestres ascensos, Pleiadianos, Anjos, almas
gêmeas, almas amigas, almas familiares e outros seres de luz.
5. Continue a cantar o mantra e a cantar e permaneça na presença destes seres de luz por
um tempo.
Você pode ativar o Vórtice da Deusa a qualquer hora que desejar e isso irá dar forças a
rede de luz planetária e irá acelerar o processo de purificação dos planos não físicos que
irão finalmente levar-nos ao evento.
A situação planetária no plano etéreo chegou ao ponto em que nós podemos começar a
segunda faze de nossas meditações semanais de libertação.
Caso deseje refrescar sua memória, você pode ler sobre a primeira fase aqui:
Nós estamos expandindo nossa meditação semanal para a segunda fase. A segunda fase
inclui a tecnologia do Vórtice da Deusa para acelerar o processo de limpeza nos
planos etéreos.

Nós estamos continuando com a nossa meditação semanal todos os Domingos às 7pm
GMT. Você pode achar o seu tempo local aqui:
http://www.timeanddate.com/worldclock/converter.html
Instruções:

1. Relaxe sua mente e seu corpo apenas observando sua respiração por alguns
minutos.
2. Visualize um pilar de luz elétrica azulada emanando do Sol Central da Galáxia,
passando pelo seu corpo e se dirigindo até o centro da Terra. Mantenha esse
pilar de luz ativo por alguns minutos. Então visualize todas as entidades
negativas ao redor da Terra, sendo removidas dos planos etéreos e astrais junto
de suas tecnologias espirituais negativas e ferramentas mágicas, e todas essas
entidades sendo escoltados para a Luz pelos lutadores etéreos que lutam pela
liberdade. Visualize esse processo ocorrendo no mundo sem problemas e
calmamente. Visualize o mundo finalmente sendo libertados da escravização
espiritual, livre de todo os malévolos Arcontes, Reptilianos, Demônios, assim
como outros seres negativos. Visualize a vibração dos planos etéreos e astrais
ficando iluminados e brilhantes até que todas as entidades negras tenham ido e
apenas a luz permaneça.
3. Visualize membros da Cabala escura, como os criminosos dos Bancos
Centrais, como os Rothschilds e Rockefellers, e outros membros desta Cabala
como Henry Kissinger, George Bushm, os Jesuitas, etc. Calmamente se rendendo
e saindo de suas posições de poder, tirando o poder exercido sobre os sistemas
financeiros e toda a mídia. Visualize este processo tomando lugar mundo a fora
calma e pacificamente. Visualize o mundo finalmente sendo livre do sistema
financeiro que os escraviza, livre de todos os seus ditadores malévolos e de seus
políticos corruptos.
4. Visualize um futuro brilhante para a humanidade, com um sistema financeiro
justo sendo colocados em seu lugar, com todos os débitos cancelados, fundos
prósperos sendo gastos em projetos humanitários, tecnologias avançadas sendo
introduzidos, ecossistemas recuperados e humanos finalmente se livrando de
todos e qualquer tipo de opressão. Visualize a brilhante era dourada, os planos
etéreos e astrais sendo inabitados por anjos, fadas, golfinhos, unicórnios, guias
espirituais e outros seres de luz. Visualize todos os ferimentos da humanidade
sendo curados. Toda a humanidade sendo inspirada e guiada, com todos tendo
sua própria conexão com sua alma e com a fonte.
5. Levante, levante suas mãos sobre sua cabeça e comece a girar no sentido
horário.
6. Em quanto faz isso, cante o mantra iiii (pronunciado ee-ee), sinta-o vibrando
através de seu corpo, visualize seu corpo se transformando em um brilhante
pilar de luz, com milhões de arco-íris e estrelas coloridas dentro deste pilar.

7. Continue a cantar o mantra e a rodar. Após alguns minutos, deixe que suas
mãos Caiam ao lado de seu corpo e continue a rodar no sentido horário.
8. Em quanto faz isso, comece a cantar o mantra eeeaaa, sinta-o vibrando
através de seu corpo e visualize um Vórtice de luz, com as cores do arco-íris se
expandindo de seu coração para todo o planeta. Chame pela presença de seus
guias espirituais, Mestres Assensos, Pleiadianos, Anjos, Chamas Gêmeas, almas
conhecidas, famílias de almas e outros seres de luz, continue a cantar o mantra
e a rotacionar, fique na presença de todos esses seres de Luz por um tempo.
Quando terminar, sente-se de novo e olhe para sua mão por alguns instantes
para reduzir a tontura.
Você pode fazer esta meditação semanalmente ou até mais regularmente se
você sentir vontade. Quanto mais pessoas se juntarem ao esforço de unificação,
mais cedo o plano etéreo será liberado para nos levar decisivamente para o
Evento.
*******

Muitas pessoas estão se perguntando qual é a situação em relação ao Evento e qual é a
razão para todos os esses atrasos.
Como eu já disse muitas vezes, o Evento não pode acontecer até que as forças negativas
não-físicas sejam tratadas. Removê-las requer muito trabalho duro, sem resultados
imediatamente espetaculares que muitos estão esperando. As forças da Luz tinham um
plano para disparar o Evento em 2012 dentro de uma das Janelas de Oportunidade. Isso
exigiria a cooperação consciente e com um grau de movimento no interior da Unidade de
Libertação da superfície do planeta. Como vocês todos sabem, a Unidade não se
manifestou e, além disso, certos indivíduos-chave tomaram decisões erradas em momentos
cruciais, como muitas vezes acontece dentro da população da superfície.
As forças da Luz além da superfície do planeta escolheram uma abordagem mais “à prova
de água”, que não dependa tanto da população da superfície. Elas estão removendo os
obstáculos, um após o outro, até que a situação amadureça para que o Evento ocorra. Esta
abordagem é mais demorada, mas é muito mais segura de ser bem sucedida.
Até o avançar, os Arcontes não físicos ainda estarão manipulando o movimento de
Libertação sobre a superfície do planeta. A atual novela “Keenan / OPPT” é um bom
exemplo disso. Nenhum desses dois grupos tem qualquer poder geopolítico real então você
pode ignorar inteiramente o conflito deles e, sim, concentrar-se mais no que você mesmo
pode fazer para ajudar na libertação planetária.
Muitas pessoas também estão esperando a reavaliação acontecer a qualquer momento,
agora. Essa não é a maneira como a transformação do sistema financeiro acontecerá. O
“Reset” só acontecerá no Evento e a taxa de câmbio entre as moedas não vai mudar
drasticamente. Para refrescar sua memória, você pode ler este artigo sobre o novo sistema
financeiro:
As traduções dos... Seguintes textos abaixo datam do dia 8 de abril

“O dia 25 de abril irá trazer muitas das anomalias restantes dos hemisférios dos
implantes para a consciência dos trabalhadores da luz superfície para que –
Possa ser processado e transmutado através da consciência e consciência.”
= Trabalhadores da luz têm experienciado as „magoas antigas‟ vindo a tona para
a superfície para serem limpas e uma vez por todas – Estes são aqueles que
estavam acordados durante o eclipse do dia 25 de Abril.
Pequena atualização sobre a atual situação.
O dissolver da grade etérea dos Arcontes esta progredindo lentamente, mas
eficientemente. Essa limpeza precisa ser completada antes, em ordem para que o Evento
possa ocorrer.
Justificamos que por causa de alguns problemas relacionados ao início de 2013,
informações detalhadas da resistência foram retiradas em Janeiro. Provavelmente alguns
de vocês já perceberam que informações substanciais não estão sendo publicadas em meu
Blog desde então. A situação esta agora finalmente sendo resolvida, assim eu poderei
lentamente publicar mais, especialmente depois da ativação do portal em 25 de maio.
As energias Galácticas preparando-nos para a ativação do portal de 25 de maio estão
começando a acelerarem. A conjunção de Marte e Vênus essa semana foram o gatilho
inicial deste processo, trazendo um balanceamento entre as relações das polaridades
femininas e masculinas. Um Eclipse parcial no dia 25 de Abril trará muitas das
anormalidades restantes do hemisfério dos implantes para o consciente dos Trabalhadores
da Luz da superfície, ele então poderá ser transmutado através da consciência ciente. O
Eclipse solar do dia 10 de Maio trará fortes pulsos de energia de Luz do Sol galáctico
central em direção à superfície deste planeta e fará a arrancada final para o abrimento do
portal. E finalmente, a penumbra do eclipse lunar de 25 de maio abrirá o portal.
Não haverá mudanças drásticas no sistema financeiro global antes que o portal se abra. Eu
ainda não tenho permissão para falar sobre o que vai acontecer depois.
Mas uma coisa é certa. Depois que o portal se abrir, eu após tantos meses de adiamento
terei a permissão de descrever grande parte dos planos da ascensão para a população da
superfície.
COBRA AGORA RECEBEU PERMISSÃO PARA REVELAR INFORMAÇÕES SOBRE O
PROGRAMA ESPACIAL SECRETO DO DIA 24 DE ABRIL DE 2013
Programa espacial secreto
Chegou a hora de, finalmente, liberar algum intel sobre o programa espacial secreto. O
objetivo oculto do programa espacial secreto era definir um cenário para os Draconianos e
Reptilianos dominarem o planeta. A tentativa dessa dominação falhou e logo as forças da
Luz irão limpar os últimos vestígios de controle Draconiano deste planeta - a Cabala. O
programa espacial secreto começou na Alemanha logo após o fim da Primeira Guerra
Mundial:http://thirdreichocculthistory.blogspot.com/2011_09_01_archive.html
Em 1934, muitas raças do império Draco contataram os líderes mundiais e fizeram acordos

secretos com estes, oferecendo-lhes tecnologia militar avançada em troca de escravidão
em massa da população humana. Esta foi a principal razão para o grande progresso da
tecnologia na década de 30. Todos os projetos necessitavam financiamento e o
financiamento veio através de confisco de ouro de propriedades privadas através Ato de
Reserva de Ouro, de 1934.
Durante a Segunda Guerra Mundial, as forças draconianas tentaram uma dominação aberta
do planeta através Alemanha nazista. Essa tentativa falhou com a vitória das forças Aliadas
e os draconianos decidiram por uma abordagem mais discreta.
Eles importaram cerca de 2000 líderes nazistas para os Estados Unidos através da
Operação Paperclip e muitos desses nazistas ainda formam a espinha dorsal do governo
sombrio que opera os assuntos deste planeta.
Após a guerra, centenas de milhares de toneladas de ouro Yamashita foram colocados em
programas de troca que providenciou financiamento para a construção de um sistema
massivo de bases militares subterrâneas em todo o mundo. Essas bases foram construídas
para preparar o terreno para a invasão draconiana que foi planejado para o ano de
2000. Na década de 50, o programa espacial secreto foi estendido e envolveu também
bases na Lua e em Marte. A construção das bases sob a superfície da Terra era contínua e
em meados dos anos 90, havia cerca de 120 bases nos Estados Unidos e, em todo o
mundo, cerca de 400 bases.

Um financiamento adicional foi necessário para esses projetos e, na verdade, todos os
seres humanos do planeta contribuíram com cerca de 25% do seu salário para esses
projetos secretos, através do desvio dinheiro do contribuinte:
http://www.bibliotecapleyades.net/sociopolitica/sociopol_USAP.htm
O programa espacial secreto e a construção das bases subterrâneas foram operados pelo
complexo militar-industrial Rockefeller / Kissinger / Bush / Rumsfeld / Halpern / Cheney,
através de empresas como a Halliburton, Bechtel, Rand, Sandia, Wackenhut, Morton
Thiokol, Raytheon, Blackwater ...
O homem por trás da cortina do programa espacial secreto era John Dale Halpern. Sua
empresa de fachada, Halpern, Denny & Co. ainda controla a Halliburton, Monsanto,
Raytheon e Academi (ex-Blackwater).

O programa espacial secreto envolveu o desenvolvimento de muitas tecnologias avançadas,
como você pode ver aqui: http://thepromiserevealed.com/secret-technology-photo-gallery/
Após tanto progresso que tem sido feito pelas forças da Luz no início da década de 90, a
aliança Draco decidiu invadir mais cedo e, em vez do ano de 2000, a invasão começou no
final de 1995. Na data prevista para a invasão, em 11 dejaneiro de 1996, eles decidiram
esmagar as poucas pessoas que estavam cientes dos seus planos. Naquele dia em
particular, mataram Phil Schneider e também atacaram a mim e algumas outras pessoaschave. Phil Schneider estava falando abertamente sobre as bases militares subterrâneas:
http://www.apfn.org/apfn/phil.htm
Entre 1996 e 1999, cerca de 500 milhões de reptilianos entraram em corpos humanóides
clonados dentro dessas bases subterrâneas. Depois de 1999, o Movimento de Resistência
começou a limpar as bases subterrâneas e removeram todos os reptilianos, exceto alguns
poucos indivíduos na superfície do planeta. Porções mais profundas dessas bases foram
libertadas em 2003. Depois disso, o progresso das forças de Luz foi maciço.
Entre 2008 e 2011, os Pleiadianos aumentaram a sua presença na órbita da Terra, de
modo que a NASA foi forçada a encerrar seu programa oficial tripulado espacial porque eles
não podiam evitar o vazamento das provas da presença Pleiadiana, ao contrário !
Em 2012, o Movimento de Resistência removeu a grande maioria do ouro físico das mãos
da Cabala. Isso paralisou as operações da Cabala extensivamente. Agora, eles se
escondem nos últimos trilhões de seu dinheiro, em Lichtenstein. Devido ao fato de
precisarem de 2-3.000.000.000 dólares por dia para manter o seu show funcionando, eles
poderiam durar 2 ou 3 anos, se os seus recursos permanecessem intocados, o que,
evidentemente, não será.
No início de 2013, o Movimento de Resistência cancelou todas as instalações subterrâneas
da Cabala através da Operação “Underlord”. Agora, eles não têm onde se esconder e eles
estão preocupados.
Amanhã, (25/04/13), no dia do eclipse lunar, os principais membros do complexo militarindustrial, vão se reunir em um local secreto perto do rancho de Bush, no Texas, para
discutir a situação. Eles não vão encontrar nenhuma solução.
A Vitória da Luz está próxima !
„A‟ MEDITAÇÃO MAIS IMPORTANTE – 25 DE MAIO – PESSOAL – DEIXEM ESSA
SER A VERDADEIRA A CONTAR
É chegada a hora de agir mais uma vez! Está na hora de tomar o destino de nosso mundo
de volta em nossas mãos! Portanto nós iremos nos encontrar em grupos pequenos, como
indivíduos e casais, no mesmo período da Lua Cheia de Maio.
Muitos de nós nos juntaremos e visualizaremos a libertação de nosso planeta da tirania da
grade de energia negativa, para que pela primeira vez na história a humanidade tenha a

chance de criar seu próprio destino como um cidadão livre e Emponderado da Terra para
nos rendermos ao processo de Ascensão.
A nossa visualização ira ajudar na libertação planetária, para que ela se manifeste o mais
breve possível, usando o mínimo de violência e o máximo de delicadeza possível. Nós
podemos fazer isso! Isso precisa ser espalhado! Nós precisamos de o maior número de
pessoas possíveis, para que possamos alcançar a massa crítica. Por favor, poste isso em
seus websites e blogs. Ou se você tiver uma alternativa para passar isso através da mídia,
você pode mandar isso a eles. Você pode criar um grupo no Facebook para que as pessoas
façam isso em sua parte do mundo. Você pode criar um vídeo no Youtube relacionado ao
portal.
Horas antes da abertura do Portal, uma penumbra do eclipse lunar ajudará na construção
de energias que nos preparará para o Evento. Essa é a hora do Wesak, o período de
bênçãos espirituais para a humanidade e o derramar da luz. O vortex para isso está
centralizado nas montanhas do Himalaia onde muitos iniciados e mestres se juntarão para
ancorar luz na Terra neste tempo da lua cheia de Maio. Ainda que para algumas tradições
o festival de Wesak já tenha começado na lua cheia de abril, uma grande quantidade de
luz sempre acontece durante a lua cheia de Maio. Uma linha temporal muito forte ocorre
na data de 25 de Maio. Em 25 de Maio, em 1975 o processo de 50 anos de libertação
planetária havia começado. No dia 25 de maio, de 2010 um portal especial chamado
Missão escudo Azul foi ativada e marcou o início da queda dos Arcontes. E agora no dia 25
de Maio, nós abriremos o Portal. O propósito do portal é liberar a humanidade da grade
das energias negativas que vem escravizando a humanidade desde a falecida Atlantis.
Nós todos estaremos fazendo uma visualização ao mesmo tempo, no momento da abertura
do Portal, que virá no dia 25 de Maio às 12 horas e 12 minutos PDT. (Para nós do Brasil
será às 16:10hs horário de Brasilia)
Você pode ver a hora exata da ativação do portal para diversos locais aqui:
http://www.timeanddate.com/worldclock/fixedtime.html?msg=Opening+of+the+Portal&iso
=20130525T1210&p1=137

1. Relaxe sua mente e corpo escutando a sua respiração por alguns minutos
2. Chame pela presença de sua Alma (Eu superior) e a presença de seus guias
espirituais, anjos e Mestres Ascensos.
3. Em nome de seu Eu superior, decrete em voz alta o cancelamento e
neutralização de todos os seus acordos, ligações e contratos feitos no passado
relacionados com as entidades negativas, independente de seu conteúdo.
4. Em nome de seu eu superior, decrete em voz alta que você agora é um ser
soberano de Luz.
5. Visualize um pilar de luz dourada, descendo do Galáctico sol central e
passando através de seu corpo.

6. Visualize essa mesma luz dourada expandindo-se pra o seu coração e para
suas mãos e para todas as direções, transmutando toda a escuridão dos planos
não físicos em luz, limpando todos os conteúdos dos hemisférios do implante, o
qual é um campo hemisférico de 30 metros de diâmetro ao seu redor. Continue
emanando essa Luz Dourada até que o hemisfério de seu implante seja
completamente preenchido com Luz.
7. Agora visualize todo o hemisfério do implante preenchido com o modelo da
flor da vida que irá instabilizar e aumentar a frequência vibracional do campo de
energia ao seu redor.
8. Visualize a mesma luz dourada transmutando todos os hemisférios do
implante ao redor do mundo.
Algumas pessoas estão esperando resultados espetaculares quando cada um
dos portais planetários ou vãos de porta abrirem-se. Vocês precisam entender
que a libertação planetária é um processo gradual que irá culminar no Evento
final, que será espetacular de fato.
Aviso:
A Abertura do Portal não irá desencadear eventos globais nos locais costeiros
como Cliff High estava prevendo, muito menos um “resete” financeiro. Nenhum
efeito catastrófico irá acontecer no futuro próximo e o “resetar” do sistema
financeiro acontecerá durante o evento. O tempo em que o Evento ocorrerá
ainda não pode ser revelado por enquanto, mas a vitória final da luz está
próxima.
AS NOTÍCIAS MAIS MARAVILHOSAS DO ANO, NÓS OUVIMOS QUE A MATRIZ
ENTROU EM COLAPSO – O PORTAL SE ABRIU!
Mensagem sobre a abertura do Portal
Nós conseguimos abrir o Portal! Pela primeira vez na história humana, a energia da Graça
Divina entrou na superfície do planeta diretamente do Galáctico Sol Central.
Isso traz mudanças drásticas e consequências na grade etérea cobrindo todo o planeta.
Toda a Matriz etérea e astral, todos os Arcontes e reptilianos e suas tecnologias foram
exprimidas em uma pequena camada que se estende cerca de 30 metros para cima e para
baixo da superfície do planeta. Todas as áreas longínquas de cima e de baixo do contorno
da superfície foram completamente limpas e liberadas. Essa é uma grande vitória para a
luz e um dos passos necessários em direção à vitória final e o Evento.
Você pode começar a sentir que haverá menos ataques e menos influências das entidades
negativas não físicas.
A ativação do vórtice ALMA assegurou que humanidade comece a conexão com sua alma.
Domingo, dia 27 de maio, 2013
ALMA operacional

Agora nós sabemos o que isso quer dizer!!!

Os trabalhadores da luz de todos os lugares deveriam devotar agora seu
tempo para ancorar a energia divina sempre quando possível. Peça a mãe
divina para que você seja a expressão de sua energia.
Para entender de uma maneira prática vá para o topo da página e leia „Vórtice da Deusa‟
Para mais informações sobre a energia da Deusa vá para a página COBRA School.

O Evento/Parte 4
Atualização de COBRA, de março-abril ENTREVISTAS COM ALEXANDRA Meadors Uma
breve recapitulação - da história inteira - para aqueles que DESPERTAM AGORA - maio
2013 - Com base em uma entrevista com Cobra em 2012
NOTA: Entre chaves {...} – observações de Terese Zumi, de acordo com os originais.
Entre chaves [...] – de acordo com os originais
Entre parêntesis (...) – inclusos de tradução/revisão
Sublinhados _______ - de acordo com os originais
Como a borboleta está deixando nosso “Cocoon” (casulo)
Cobra diz que quando começarmos a exercer o nosso livre arbítrio, quando começarmos a
interagir com o meio ambiente e não controlá-lo, então a mudança de Era vai
acontecer. Quando for atingida a massa crítica de pessoas “despertadas” a mudança vai
acontecer.
Nas nossas meditações importantes em todo o mundo no início de 2012, assim como em
21/12/12, éramos numerosos em todo o mundo, mas não alcançamos os números de
"massa crítica" para realmente afetar uma mudança. Você está pronto para 'fazer isso
agora?
A Fonte ouve cada coração de cada única pessoa pedindo a mudança. Quando
um número suficiente de nós pedirmos em conjunto a Fonte tornará possível a
mudança, sabendo que estamos prontos para isso, finalmente.
Neste belo planeta triste onde tínhamos esquecido totalmente, por muito tempo, quem
realmente somos, tínhamos perdido a nossa conexão com a Fonte mas, finalmente,
estamos despertando de fato. Agora, neste momento próximo ao Evento, estamos vivendo
em uma explosão de Luz, depois de eras desde que houve tanta Luz aqui. Muitos estão
falando sobre a Ascensão, sobre a "Mudança das Eras", mas basicamente o que está
acontecendo é que a Luz está retornando a este planeta.
Uma breve recapitulação = A base da nossa realidade

Tudo o que sabemos sobre a Cabala (as pessoas que controlavam a escuridão que
"costumava" prevalecer aqui há milhares de anos), todas estas verdades estão sendo
reveladas por um grupo cada vez maior de almas despertando aqui em Gaia. Estas
verdades têm sido a base da nossa realidade aqui por aproximadamente 13 mil anos.
1 - Quase todos, em qualquer lugar agora em Gaia – na Nova Terra - vai concordar que
existe um certo grupo de controle de banqueiros centrais que têm manipulado o dinheiro
neste planeta.
2 – Os que tiveram coragem suficiente para “seguir o rastro do dinheiro" são muitos. Os
que me vêm à mente são o 'Prosperar' Film Group (The Thrive Movement) e a OPPT já
conhecidos por milhões de pessoas em todo o mundo. Colocando em risco a sua própria
segurança, as pessoas desses grupos, juntamente com o trabalho incrível feito por
inúmeros sites como o “Projeto Camelot” (cujo objetivo foi e é oferecer um espaço aos
denunciantes para chegar à verdade) e “Divine Cosmos”, têm nos informado sobre todos
os projetos ultrajantes da Cabala no mundo inteiro".
Nós ficamos sabendo como o dinheiro foi para bases militares subterrâneas em todo o
mundo (todas elas estão completamente destruídas), e também como tem ido a todos os
tipos de operações "false flag" (bandeira falsa) como o 11 de sentembro. (Artigo detalhado
sobre a verdade do 11/9 em sueco e inglês no link "notícias importantes" do site). Igual
quantia em dinheiro foi para as guerras organizadas em todo o mundo, para nos manter
em um lugar inseguro e de medo.
Temos todas as provas necessárias e muito mais sobre as operações da Cabala,
algumas das quais já foram apresentados recentemente no “5 dias de Audiência Pública
sobre a Divulgação" (Disclousure) em Washington, DC. Na hora do Evento, todas essas
provas serão apresentadas para a humanidade e então todos entenderão de que maneira
fomos levados a acreditar que estamos "sozinhos" no universo. Este projeto da Cabala,
para nos manter inconscientes do conhecimento de raças extraterrestres, foi para onde
dirigiram quase 65% de seus esforços, diz meu Guia. Para esconder a verdade de nós,
para nos manter inconscientes, eles têm tentado todos os truques que puderam, de criar
guerras e outras operações “false flag” (falsa bandeira) para desviar a nossa atenção, e
ganhar tempo. Cada dia que passa eles precisam de centenas de bilhões de
dólares para gastar em suprimir a verdade sobre os extraterrestres.
Fomos mantidos presos em uma Matriz ilusória. No início do ano de 2012 esta
Matriz finalmente desmoronou . É, literalmente desabou, após anos de esforços por
parte do Movimento de Resistência da Luz (mais detalhes sobre o Movimento no próprio
Portal site da Cobra 2012). Cada dia que passa, mais e mais barreiras são removidas,
livrando-nos de milhares e milhares de anos de trevas. Essa é a razão das coisas estarem
agora progredindo rapidamente: a cada dia a Matriz desmorona cada vez mais.
Quando chegar o momento do Evento, a Fonte dará um puxão final no restante
da malha (véu, rede) em um flash -'O Flash do Evento '.

LIMPEZA
1 - Os arcontes e seus aliados estão sendo retirados das restantes malhas remanescentes
da Matriz no plano etérico.
2 - Os arcontes (alguns) e ainda os reptilianos em corpos físicos na superfície não têm para
onde correr ou se esconder.
3 – Com a ajuda desta meditação de 25 de maio, começamos a nos purificar e a nos livrar
completamente dos implantes colocados em nosso campo áurico pelos arcontes.
4 – Ao redor de todo o planeta, os Trabalhadores da Luz estão constantemente liberando
velhas mágoas e traumas do nosso passado, tanto nesta vida com em outras vidas; isso
está vindo à tona agora, quer desejemos ou não. A Luz está desobstruindo tudo para a
superfície de nossa consciência, para limpeza. Estou disposta a dar um lugar especial no
meu site para informações sobre isso, no entanto Cobra tem um grupo de terapeutas que
trabalha em cooperação com ele em todo o mundo e que pode ajudar a outros
Trabalhadores da Luz com este processo (Portal 2012). Eu vou postar mais sobre esse
'trabalho' no Facebook nos próximos dias.
NOVA REDE DE LUZ BRILHANTE EM TORNO DE GAIA, luz forte e brilhante a cada
dia
A nova grade de vórtices de luz e portais conectados está crescendo mais intensamente
todos os dias. A rede brilhante de energia de Luz da Deusa, composta por novos e
renovados vórtices de Luz de grande e pequeno porte estão sendo ativados pelo
Movimento de Resistência em todo o planeta.
Toda tentativa que fazemos individualmente para nos tornarmos os vórtices de Luz que
somos, os seres de Luz poderosos que somos, contribui para o Todo. Quando nos unimos
em grupos grandes e pequenos, para meditar e visualizar a limpeza da rede de energia de
Gaia e do nosso próprio campo de força de Luz, o nosso „Merkaba‟, então não há dúvida de
que seremos vitoriosos em breve.
Agora estamos finalmente alcançando quem realmente somos - estamos finalmente livres
para fazer escolhas conscientes.
Estamos agora no que é chamado „horizonte de eventos‟. Estamos experimentando o que
Cobra chama Breakthrough Compression. E o que isso significa?
Abaixo da superfície, o Movimento de Resistência e nossa família Galáctica, em conjunto
com os agarthianos da terra interior, pressionam continuamente a luz da quinta dimensão
para cima, em direção à superfície. Ao mesmo tempo a Luz que nos chega da Fonte, a
partir de Seres Celestiais e outras forças galácticas superiores pressiona (de cima) na
direção da superfície, criando um "sanduíche" de Luz, que é o lugar onde nos encontramos
agora. Esta Luz revela toda a manipulação e mentiras em todos os lugares até que não
haja lugar para a Cabala se esconder. Estamos lá agora. Estamos apenas fazendo o

processo de limpeza final, que como Cobra repetiu mais de uma vez, deve ser um processo
gradual.
COBRA
AlGumas informações sobre Cobra. Pleiadiano em encarnação consciente na Terra, tem
contato direto com o Movimento de Resistência de Luz, com extraterrestres (pleiadianos,
arcturianos, Andromedanos, etc.) e os seres humanos acima e abaixo da superfície. Ele
também tem contato direto com muitos grupos de superfície diferentes, como o grupo
Branco e pessoas como Benjamin Fulford, também com os agentes militares infiltrados (do
MRL) em agências de inteligência que trabalham para o Movimento em toda Gaia. Ele é um
elo vital entre o Movimento de Resistência e a população de superfície. Cobra criou seu
blog pouco mais de um ano atrás, pela proximidade da “Vitória da Luz”. Através de seu
blog, os agentes do Movimento de Resistência em todos os lugares têm acesso a
mensagens codificadas regulares postadas lá para eles.
O livre arbítrio é nosso direito inato
O livre-arbítrio é o direito de primogenitura da humanidade. Fomos impedidos de usar este
direito durante MUITO tempo. A criatividade necessária para exercer nossos direitos foi
“cortada” pela programação intensa da Cabala.
Numa sociedade como a nossa, onde existem milhares de regras criadas para manter os
governantes gananciosos no poder, somos livres? Nós obedecemos, fazemos "o nosso
dever" e acreditamos ter uma "vida livre", mas assim que planejamos nos expandir (como
todos os milhares de inventores que criaram incríveis protótipos em todo o mundo, para
coisas como energia livre) encontramos oposição porque, como Cobra diz, "estamos
tocando as paredes da quarentena".
Muitas pessoas no mundo estão exigindo agora exercer a sua vontade para além destes
limites. Enquanto escrevo isto agora as pessoas estão com suas vidas em risco em toda a
China. O Sistema político totalitário da China é aquele em que o Estado detém a autoridade
total sobre a sociedade e busca controlar todos os aspectos da vida pública e privada,
sempre que sentir necessidade. De certa forma todos nós vivemos na China.
Pessoas de toda parte estão começando a mostrar coragem de exigir uma vida
que de alguma forma represente seus sonhos. Quando percebermos o que é
possível terá início um processo de crescimento real. Após o Evento haverá uma
surpresa com o número enorme de novas possibilidades que nunca sequer
sonhamos.
Agora, as forças da Luz do Movimento de Resistência, abaixo da superfície de Gaia, junto
com a espinha dorsal desse Movimento – eu e você – os Trabalhadores da Luz em toda
Gaia estão mudando tudo isso e começamos a co-criar o nosso futuro. Como o 'texto
imagem' no topo da página 'Believe' dos Pleiadianos diz: “estamos co-criando uma

revolução como nenhuma outra revolução neste planeta, onde cada alma é valorizada,
contribuindo para a beleza do todo”.
Muito em breve aprenderemos, de uma forma totalmente nova, que não só temos
escolhas, mas que também podemos criar.
Agradeço a Cobra pela inspiração.

Escrito por Teresa Zumi Sumner 18/05/2013 11:20am.
ATUALIZAÇÕES DE ENTREVISTAS COBRA - março e abril/2013

As seguintes atualizações são das entrevistas com Alexandra Meadors de conexão Galáctica
em março e abril. Não há uma ordem específica para a informação e, em vez de escrever
perguntas exatas o título simplesmente especificará a área principal de conteúdo. Se eu
colocar colchetes em torno de algo salvo indicação em contrário são as minhas palavras de
interpretação para maior clareza - espero. O texto não repete necessariamente palavras de
Cobra, quando eu tomo notas não escrevo cada palavra.
OBS: Como eu descobri pequenos detalhes 'deliciosos' e peças de informação (de outras
entrevistas Cobra aqui e ali) provavelmente irei adicioná-los nos diferentes itens abaixo, e
não escrever sobre esses assuntos separadamente outra vez. Meu site não é um diário de
'notícias', mas aquele onde você vai encontrar os fatos e informações mais confiáveis
reunidos em um só lugar. Cobra nos lembra continuamente para usarmos o discernimento.
Há muita coisa, informações falsas e bobagens flutuando pela Internet; meu objetivo foi e
sempre será o de oferecer uma informação o mais próxima possível da verdade. Eu verifico
tudo o que escrevo com os guias e mentores que me apoiam nos textos deste site.
Movimento de Resistência luz no controle
Pessoalmente acredito que é muito importante estar ciente desta parte de informação: “O
Movimento de Resistência da Luz está no controle de 85% das ações previstas pela
Cabala”. Esta informação foi dada a respeito de questões relativas aos atentados de Boston
e operações false flag em geral. Há agentes da Luz dentro de todas as agências de
inteligência, impedindo as coisas antes mesmo que aconteçam, de modo que vocês nem
precisam mesmo ouvir falar deles. As pessoas precisam ouvir isso.
Ondas de energia luminosa
Estamos canalizando muito mais Luz (entrevista no final de abril). A partir de agora será
muito intenso. Há uma grande onda de energia em maio e haverá outra grande onda de
energia em novembro de 2013. No mês de março, houve intenso trabalho de purificação
dos arcontes feito no plano etérico e agora podemos ver o progresso resultante. A
aceleração da energia poderá ser sentida na última semana ou desde o primeiro eclipse de
três, em março.

O Papa
De um modo geral Cobra prefere manter um ponto de vista neutro sobre o novo Papa. Em
relação à controvérsia em torno do seu passado na Argentina Cobra disse: "Os jesuítas
estiveram por trás de todo o sofrimento, na Argentina (durante a ditadura miliar, anos 70).
Naquela época ele já estava em alta posição na ordem dos jesuítas, mas ele também tem
um lado bom. A cerimônia de entronização do Papa (76 anos) no dia 13/03 no momento
exato de 03/13 é um reflexo - uma situação microcósmica - de toda a situação em nosso
planeta. Houve um jesuíta influente, com o mesmo nome, no século 7. O novo Papa tem
uma alta posição na Ordem** dos jesuítas e apresenta bons aspectos e outros não tão
bons. Há um duplo sentido em tudo, há o lado da Luz do Papa e o lado escuro, por isso
vamos ver {Cobra disse isso em março} qual dos lados prevalecerá. Este Papa não é um
"entrante", ele nasceu em uma maneira regular. Os jesuítas estão ficando desesperados,
mas não podem controlar este Papa completamente. Há muito tempo a Ordem tenta
conseguir mais poder e influência dentro do Vaticano, porque não tiveram essa posição
antes. Sua principal área de poder tem sido fora da Europa, na América do Sul, na América
Central, como também a África e partes da Ásia. Há outras facções dentro do Vaticano que
não obedecem aos jesuítas diretamente.
Este é o momento de "tomada de poder" total, lutam como hienas por suas vidas antes de
sua extinção. Esta eleição tão rápida foi uma boa surpresa, e vai acelerar o processo. Por
causa da data de sua "eleição" as forças da Luz terão um papel muito maior a
desempenhar, muita coisa será „dita‟. Em relação à velha profecia de um Papa de Luz
caminhando sobre uma Roma em ruínas, Roma não será arruinada, mas a infra-estrutura
do projeto do culto católico será destruída. Há bons aspectos neste Papa e veremos qual
prevalecerá.
* Companhia de Jesus, a Ordem dos jesuítas.
Alexandra perguntou o que Cobra pensava sobre as pessoas que farão penhoras no
Vaticano {Desculpe, não consegui ouvir o que?}. Cobra disse que as pessoas que cumprem
esse direito de retenção estavam fazendo um trabalho muito bom que estavam a par de
tudo (aware pepople), em termos dos aspectos legais. A importância deste trabalho se
revelará mais adiante, pois é bom conhecer detalhes de informação de base para as ações
a ser tomadas no momento do evento.
Papa Francisco Critica Duramente o Sistema Financeiro Global por "Culto ao
Dinheiro”
Associated Press, New Zealand Herald - 17 mai 2013
O Papa Francisco denunciou o sistema financeiro global por difundir o "culto do dinheiro",
que ele diz estar tiranizando os pobres e transformando os seres humanos em bens de
consumo descartáveis. Link: http://goldenageofgaia.com/2013/05/pope-francis-slams-global-financialsystem-as-cult-of-money/

Conferência do Cobra em Roma
Roma tem sido um ponto de Luz sobre a rede de energia jesuíta em nosso planeta. Roma é
uma cidade antiga, que detém a chave para o controle de quarentena da Terra e também
a chave para a libertação planetária.
Recuperar esses pontos focais de energia tão importantes para a Luz é um processo lento,
mas estamos fazendo um bom progresso. "Nós estávamos trabalhando novamente com St.
Germain, colocando um vírus etérico na estrutura da Matriz do vórtice principal de energia
jesuíta/arconte no planeta, de Chiesa del Gesu, Palazzo Colonna e Palazzo Doria Pamphilli,
no centro de Roma”. (Cobra)
Após a ativação bem-sucedida do portal 21/12/2012 no Egito, começa um novo ciclo de
conferências Cobra. O objetivo das conferências é duplo: para fortalecer o corpo de Luz
planetário com ativações de vórtices e trazer um pouco de Luz e clareza às mentes dos
dedicados Trabalhadores da Luz. Link aqui a partir de 21 de março de 2013 do Portal 2012.
Atualização curto sobre a Roma Conferência Este conferir ... - Portal 2012

Estamos re-despertando os "elos perdidos" na grade de Luz de Gaia. Há grupos
determinados trabalhando continuamente com este processo, em preparação para o
Evento.
Existe um conflito antigo entre a máfia russa e o clã Rothschild. A máfia russa é apoiada
por certas facções e recebe aconselhamento ativo sobre o dinheiro. Há informações aqui
que eu (Cobra) não estou autorizado a revelar. Os Rothschild estavam usando Chipre como
um campo de testes para ver quanto dinheiro eles poderiam realmente roubar. {Havia
principalmente dinheiro russo em bancos lá}.
Eles tentam agora roubar tanto dinheiro quanto possível porque não (mais) têm fundos
suficientes. Eles precisam de muito dinheiro todos os dias para operar a Matrix, e o sistema
de controle da Cabala, entre um e dois bilhões de dólares por dia para manter o sistema
funcionando. No entanto, eles podem - eles têm - que ganhar dinheiro de algum lugar.
Está ficando cada vez mais difícil para eles por causa da consciência mundial crescente.
Eles estão cada vez mais desesperados e por isso estão usando medidas mais
drásticas. Em relação [de resgate da União Européia] eles sempre criam um problema e,
em seguida, tentam apresentar uma solução que lhes beneficie. As forças das trevas estão
em desespero e isso não vai mudar; eles tentam impor seu poder de todas as maneiras
possíveis. Veja razão para esta ligação no título abaixo "dinheiro nos bancos”.
Nesta nota: as forças da Luz tem os seus próprios planos e eles estão progredindo muito
bem.

Fitas Kissinger
Com relação aos 1,7 milhões de registros nas fitas Kissinger sobre as políticas secretas da
Casa Branca, na década de 70, Cobra comentou que esses arquivos são grandes demais
para qualquer um pesquisar, mas que seria ótimo se algumas pessoas quisessem começar
a procurar detalhes para revelar alguns fatos interessantes.
Dinheiro nos bancos
Cobra recomenda a retirada de dinheiro dos bancos para parar de apoiar a
Cabala e a Matrix. Eles controlam TODO o movimento dos bancos, cooperativas
de crédito - tudo é parte do mesmo sistema. Tudo é dominado pelo programa de
computador da Cabala. Ser tão independente quanto possível é parte da
mudança.
No Evento a "estrutura" deverá ser desmontada, portanto, os bancos vão fechar apenas
temporariamente, haverá informação fornecida ao público para amenizar o medo e
deveremos apenas continuar com a vida enquanto as coisas “caminham para o melhor”. Os
acontecimentos em Chipre foi um teste da Cabala. Eles escolheram uma ilha pequena, sem
grande estrutura bancária para ver se havia (mais) uma maneira de roubar o dinheiro do
povo. Não foi um sucesso. O povo disse "não" e eles foram atrás da classe média alta e
assim foram atingidos. Os principais investidores em Chipre eram em sua maioria da máfia
russa e a Cabala fez um acordo para que pudessem acessar o seu dinheiro. Este episódio
mostrou que a população do mundo não concordaria com esse tipo de cenário. No entanto,
eu aconselharia as pessoas a remover imediatamente seu dinheiro dos bancos e colocá-lo
em ouro e prata. Simplificando, quando seu dinheiro está nos bancos a Cabala pode usa-lo
para os seus fins. Você está lhes emprestando o seu dinheiro. Energeticamente falando
você está dando seu dinheiro a eles. Eu não prevejo nenhuma mudança drástica na
situação econômica no portal no dia 25 de maio, mas pode haver escândalos. Ainda que o
Evento não aconteça, entretanto, é bom ter o seu dinheiro em suas próprias mãos, ter o
seu próprio poder e não entrega-lo à Cabala. Seu dinheiro nos bancos é que está
financiando suas guerras, e é isso que queremos evitar.
Alexandra mencionou a agora forte aliança, com 180 países: BRIC (grupo econômico de
países emergentes liderados por Brasil, Rússia, Índia e China). Esta é uma ameaça para a
Cabala, é claro, eles estão trabalhando em suas contra medidas, por exemplo, tentando
subornar Putin e levá-lo para o seu lado. Todas as famílias Rothschild não controladas,
todos os que estão fora da Cabala, estão alinhados com o BRIC. As famílias Rockefeller e
Rothschild têm um objetivo comum, mas eles também sempre estarão em guerra uns com
os outros, eles não são amigos. Alexandra voltou ao assunto da condenação de um grupo,
incluindo Goldman Sachs, - Lowman, JPMorgan, Joseph Ackerman, e outros, por suas
ações - Cobra disse que esta é "uma mera promessa" no momento, vamos ver o que
acontece. Se isso realmente acontecer terá efeitos duradouros. Todos sabemos das

demissões em massa nas instituições financeiras em todo o mundo desde o ano passado. O
navio está afundando e os ratos estão fugindo.
BIT-COIN é uma moeda controversa e a mais segura em transações. É interessante e
não-anônimo, o seu valor pode se recuperar, ele tem valor real para as pessoas, e não é
controlada pelo Cabal e seu seguro. A própria forma como está estruturada a torna
bastante segura contra o uso indevido, ela é muito melhor do que o atual sistema bancário.
Alexandra referiram que esta era "digital" e Cobra respondeu: "assim é o sistema atual."
(referem-se provavelmente a algum sistema em uso nos EUA e Europa)
Ouro
A Cabala tem manipulado o ouro. {Para os recém-chegados aqui, eu gostaria de lembrá-lo
que ouvimos há muito tempo de Cobra, que a maior parte do ouro do mundo real, está
seguro em um subterrâneo, guardado pelo Movimento de Resistência para ser usado para
o novo sistema financeiro após o evento}. O ouro que eles têm nas mãos vai para os
bancos da Cabala, especialmente via Hong Kong. Rothschild está muito envolvido na
negociação de ouro. Há uma grande transferência de riqueza acontecendo neste planeta
agora. Para seu próprio bem, se você tem dinheiro, Alexandra lembrou que o ouro e a
prata são "riqueza portátil”, Cobra comentou que o ouro estava barato agora. Alexandra
tinha ouvido falar sobre Fulford ** informando sobre Shintaro Ishihara e perguntou a
Cobra quem está realmente no comando? {** Veja o link para este texto abaixo (Benjamin
Fulford). Para aqueles de vocês que podem não saber que Benjamin é membro do grupo
"chapéu branco". Com 90 vidas! (vide O Evento, parte I) comentário TZ.}
Cobra respondeu que o verdadeiro líder da Cabala foi retirado do planeta em 5 de maio, há
um ano. Agora eles estão muito confusos sobre de quem receber ordens. Ele também
lembrou que todas as "famílias" que têm "algo a dizer" sobre o planeta não são deste
planeta.
OPPT
Quando este grupo apareceu na entrevista, Cobra disse que eram boas pessoas fazendo
coisas boas. No entanto, ele não vê qualquer resultado no plano físico, mas o trabalho tem
um bom propósito de despertar as pessoas para certas coisas. Certas pessoas precisam
exatamente esse tipo de energia para despertar e perceber que eles são livres e que eles
realmente podem fazer algo sobre isso. Eles já não se sentem impotentes, de modo que
realmente capacita certo número de pessoas sobre a superfície para serem ativos e não
vítimas por mais tempo. Mas "não esperem resultados tangíveis, como pessoas
remuneradas ou qualquer coisa assim.” Alexandra destacou que "somos o valor - e
não o dinheiro" {uma breve explicação sobre OPPT para aqueles que ainda não estão
conscientes disso, segue aqui}.
O que é o OPPT?

O Confiança Cidadã para os Povos (One Peoples Public Trust – OPPT) em si consiste de
cada pessoa no planeta, o planeta em si e o Criador.
Os curadores OPPT são um grupo de indivíduos muito qualificados, incluindo os
profissionais de Direito que, em conjunto com um grupo de confiança dentro do sistema
financeiro, realiza extensas investigações na enorme fraude e roubo que ocorrem no
momento. Eles concluíram que os sistemas financeiros governamentais e corporativos
estavam traindo o povo e depois de testar diferentes abordagens para corrigir as injustiças
que constataram estar sendo infringidas contra a humanidade, decidiram que que a única
solução era liquidar todo o sistema.
Estrutura Social
A respeito de quem são as pessoas-chave na sociedade, as que estão no topo da pirâmide
por assim dizer, pessoas como o Papa ou a rainha, Cobra disse que "essas pessoas não
estão no topo da estrutura, mas num certo nível da estrutura que está sendo limpo agora”.
Isso tudo é parte da velha estrutura, algumas pessoas são melhores que outras. {Lembrese de não julgar, nem mesmo quando a verdade for revelada}. Isso tudo vai mudar
completamente. Após o Evento pessoas totalmente diferentes conduzirão a sociedade.
{Veja informações sobre as eleições após O Evento nas páginas do Evento.}
Controle Jesuíta
Para aqueles de vocês que entendem a política americana: Alexandra perguntou sobre o
New Hampshire House Bill, em conexão com a 13 ª Emenda. Cobra disse que todo o
propósito da 13 ª Emenda originalmente era libertar EUA do controle dos jesuítas. Jesuítas
controlam a cidade de Londres desde o concílio Vaticano II, e através de 'The City' eles
controlam a 'Corporação dos EUA‟. Assim, a 13ª Emenda era para cortar esse controle.
China
Há certas facções dentro do governo chinês onde houve alguma melhora - uma situação
melhor, essas facções estão mais próximas do “White Dragons” (dragões brancos).
Mudança Polar Magnética
Este processo de inversão polar magnética leva anos e estamos no meio desse processo
agora. Nós não notaremos. Isso já aconteceu muitas vezes antes.
Estamos agora no momento o 'ponto de inflexão' antes do evento.
Guerreiros da Luz - Trabalhadores da Luz – Proteção
NB: Se você estiver sob ataque, saia na Natureza, especialmente aproxime-se de uma
árvore. Poucas horas vai ajudar muito. Evocar todos os possíveis seres que puder para
apoiá-lo. {Ver 'Movimento de Resistência Light' no final da página do Evento Principal}.

A água também é uma boa ajuda, especialmente água corrente, a limpeza de vários tipos.
O mais importante de tudo é a sua atitude.
Gizé = Pirâmides {conferências Cobra em 21/12/12, no Egito}
Cada pirâmide mundial (conhecidas e desconhecidas) é um gerador de energia e ligado à
grade planetária. Abaixo da Esfinge existe uma câmara da época Atlantis (da Atlântida)
com cristais programados (gravados com) com a história de Atlântida. Esses cristais foram
recuperados pelo Movimento de Resistência em 1998. A Cabaal sabe e é por isso que eles
bloquearam as entradas para a cidade subterrânea inteira abaixo da Esfinge. Cobra
acrescentou: "Depois de ativar o portal de lá em dezembro, com muito sucesso, as regras
relativas ao acesso privado para as pirâmides foram restringidas pelo governo egípcio."
Rede de Luz Planetária
Quando a conferência Cobra decorreu em Zurique o Vórtex de lá foi ativado em cooperação
com Saint Germain {ver Movimento de Resistência, O Evento I}, para apoiar a
transferência de alguns dos principais bancos lá como UBF. Isso acelerou o processo para
outros setores do sistema financeiro.
A Energia da Deusa foi liberada e deverá equilibrar o planeta. O puro aspecto feminino da
Fonte está presente em todo o Universo, o aspecto da Divindade que desde a ocupação do
planeta foi fortemente reprimido e controlado pelos arcontes.
Basta apelar a ela!
Permita-se ser um canal para essa energia. Você pode pedir - dar permissão - para que o
aspecto Feminino Divino de energia venha através de vocês para o nosso planeta e para
fazer o que é necessário.
Stonehenge Inglaterra
Este é um local sagrado e tem sido o cemitério de uma família de elite. É um lugar de
energia de muito poder, que tem sido usado para rituais há milênios para os dois lados (luz
e sombra) ambos têm utilizado este local.
Audiência Pública sobre a "Divulgação" - OVNIs em Washington
Esta é, naturalmente, uma coisa boa. Nada de espetacular vai acontecer, mas é mais um
passo na direção certa.
Guerras como a da Síria
Depois do Evento (existirá Paz na Terra), haverá muita cura, necessária para pessoas
marcadas em todo o mundo por muitas atrocidades, e a cura será distribuída. Primeiro
haverá aconselhamento com "curandeiros" humanos qualificados, mais tarde "câmaras de
cura”, quando for a hora certa. Nossa Família Galáctica irá proporcionar. Quanto à prisão

da baía de Guantanamo, Cobra disse que "deve ser tudo fechado." Após o Evento as
pessoas vão procurar assistência médica e apoio psicológico.
11 de setembro - A Grande Virada
11/9 foi uma grande virada no nosso despertar no planeta. As pessoas agora trabalham
duramente, há bastante tempo, para dizer 'basta'. Como um coletivo que estamos
recebendo a este ponto. {TZ aqui, há inúmeras coisas incríveis feitas por "pessoas comuns"
agora o tempo todo -. Trabalhadores da Luz quer eles acreditem ou não} Alexandra
mencionou muitos desses feitos aqui e ali, em sua entrevista. Por exemplo, um juiz da
Corte falando claramente de “material de natureza inconstitucional” e a Cabala tentando
escapar todo o tempo; manifestantes parando as atividades de fábrica da Monsanto;
informações com maior exposição pública sobre o alto escalão envolvido no 11 de
setembro, e este tipo de ações vai continuar cada vez mais agora.
Ameaça Nuclear
O Movimento de Resistência tem muitas operações para evitar isso, todos os dispositivos
nucleares foram desarmados, o que significa que os aparelhos de detonação foram
destruídos e não podem ser ativados..
A visita de Obama a Israel
Sempre houve uma forte ligação entre Israel e a Cabala dos EUA. Agora também há
facções do bem em Israel tentando mudar as coisas por lá. Alexandra pediu-lhe nomes,
mas Cobra não poderia dar, mas ressaltou que eles estão começando a criar mudanças lá.
Há tanta coisa acontecendo lá agora, pois eles estão muito perto do Líbano e da Síria. As
forças da Luz estão fazendo tudo o que podem para aliviar muito sofrimento desnecessário
lá.
Equinócio da Primavera - Astrologia - Maias
21 de Março no equinócio de primavera (outono no hemisfério sul) foi o início do "Ano de
Energia". A data marca uma nova espiral de ciclo de um ano; o destino para o próximo ano
é descrito na lua cheia em 27 de março. Cobra disse que a energia da lua cheia nos
ajudará a co-criar o nosso destino. Urano, Plutão, Saturno e Júpiter estão num alinhamento
poderoso – uma quadratura entre Urano e Plutão traz tudo o que é reprimido para a
superfície, por exemplo, todo o controle da Cabala. As pessoas agora estão começando a
ter consciência do que está acontecendo no planeta. {Este mês de março foi muito intenso
para os Trabalhadores da Luz em todos os lugares}.
Desde 21/12/12 os membros da Cabala entenderam que vão perder influência no plano
astral [muitos Trabalhadores da Luz já sentiram isso], eles estão desesperados, um pouco
loucos [mais operações “false flag”]. Eles sabem que é "o fim do jogo" um sinal de que a
derrota total está próxima, estamos aprofundados neste processo atualmente.

Arkansas - Mayflower Oil
Isso não será um grande desastre, o dano será contido. O Movimento de Resistência está
trabalhando nisso, porém eles vão intervir diretamente, não na superfície.
Chemtrails
Alexandra citou um fotógrafo que estava tirando fotos de Chemtrails e capturou imagens
de OVNIs em torno dos Chemtrails. Cobra explicou que eles estavam neutralizando o efeito
negativo das Chemtrails e que sem a intervenção do UFO, isso estaria acontecendo com
muito mais frequência. O Movimento de Resistência isola a maioria, mas ainda não foi
possível eliminar todos eles. Alexandra lembrou que houve dias em que os céus pareciam
uma pasta branca, cheia deles e Cobra comentou que sem as intervenções do nossa família
galáctica a humanidade não existiria agora.
Atentado em Boston
Tantos fatos vieram à tona mostrando que havia algo “errado" e muito rapidamente os
jornais estavam cheios de artigos dizendo que esta foi mais uma operação “false flag”.
Cobra disse que os membros da Cabala estão desesperados, eles usam eventos de “false
flag” como este para "manter uma vibração de medo no planeta. Eles não são muito
inteligentes nem são bons estrategistas, e o resultado é que cometem muitos
erros”. Inicialmente as pessoas ficaram com (muito) medo e seu plano pareceu funcionar,
mas depois de algumas semanas começaram a ver através da aparência, à medida que
mais e mais evidências vieram à tona. Por causa disso agora as pessoas estão acordando
mais rápido, assim como eles fizeram depois do 11 de setembro.
Alexandra disse a Cobra que agora havia muito mais participação por parte de pessoas
céticas. O chefe de polícia disse 'atores', quando falou sobre as pessoas envolvidas no
incidente. Cobra um comentou que eles eram atores e que a verdade não pode ser
suprimida. Eles estão tentando criar um drama longe dos verdadeiros problemas
para tentar provocar uma guerra mundial a partir da Síria, mas não vai
funcionar.
{TZ: ontem à noite eu assistia a um vídeo do You Tube, onde o Sr. E a Sra. Bush, foram
entrevistados sobre o assunto e George W estava prestes a dizer a palavra conspiração,
quando ele falou sobre os atentados, mas chegou até „consp‟ ... antes de perceber o que
ele estava dizendo e o rosto de sua esposa revelou seu choque. Também gostaria apenas
de salientar que em “Uma Hora Com Um Anjo”, na rádio Luz, Arcanjo Miguel disse que no
atentados de Boston houve intervenção de nossa família Celestial para evitar um desastre
total}.

Boa Aliança com os Templários
Facções dos Bons Templários sempre lutaram contra a Cabala, agora estão alcançando
outros grupos. Em todo o mundo agora há negociações por meio dos Trabalhadores da
Luz, mas não o suficiente. Precisamos de mais. De um modo geral, temos fundações mais
sólidas agora do que no ano passado, estamos mais perto do evento.
17 Naves voam sobre Arizona
100 testemunhas estavam presentes recentemente, quando 17 naves sobrevoaram o
Arizona. Alexandra falou sobre a profecia Hopi que cita a chegada de naves em grandes
grupos, e que o Arizona teve alguns dos principais pontos de vórtices. A área era de
grande importância para a Federação Galáctica e o Comando Ashtar. Cobra comentou que
depois do Evento, posteriormente depois o 'primeiro contato' {ver O Evento parte I} as
naves de Luz apareceriam em certas áreas, este seria um desses lugares.
A guerra na Síria
O trecho a seguir foi extraído de um artigo que postei na minha página do Facebook, em
11 de maio {com algumas adições aqui}, baseado nas declarações de Cobra em sua última
entrevista:
“Eu quero dar ciência do fato de que existem milhões de pessoas que trabalham no
Movimento Resistência da Luz, em Gaia, neste momento, que são capazes de ler mentes.
Eles têm absolutamente total consciência dos pensamentos dos membros da Cabala
(planos, ideias, etc.), em todos os momentos . Não há mais qualquer lugar onde eles
possam se esconder. O
Movimento de Resistência da Luz sabe que a Cabala não quer se render agora, mesmo
sabendo que a derrota total é iminente. Em vez disso, gostariam de “sair explodindo” {esta
decisão foi tomada na sua conferência no Texas em 25 de abril}, como eles poderiam
fazer, para criar o máximo de caos possível antes que a verdade sobre tudo esteja
disponível para o público em geral através dos meios de comunicação”.
Cobra disse que o Movimento de Resistência tem observado que é nisso que eles estão
totalmente focados neste momento. Cerca de duas semanas atrás eu escrevi aqui
(Facebook) sobre o “ICIJ 86 Jornalistas” - grupo de 46 países em todo o mundo que estão
ocupados revelando todas as contas off-shore e outros recursos dos muito ricos. Isso é
apenas uma mera revelação das verdades em todos os níveis que chegarão a todos nós
eventualmente.
Os planos do Cabal para “sair explodindo” são as razões por trás do que vemos
acontecendo agora na Síria. Esta área tem sido o seu principal foco de atenção. Eles estão
tentando criar o caos, envolvendo tantos países quanto possível, com o objetivo de iniciar
uma 3ª Guerra Mundial. Eles ficaram sem opções. Eles tentaram isso antes no Afeganistão.
Não tiveram sucesso lá e não terão sucesso na Síria também.

Palavras de abertura do Cobra:
“É o momento para estar bem preparado. Quando o Evento acontecer, ninguém estará

realmente pronto. Será uma surpresa, será muito intensa. Será uma transição rápida, mas
muito boa. Nunca experimentamos algo semelhante em nossas vidas e não está
acontecendo só na superfície do planeta. Cosmicamente, é o FIM DA ESCURIDÃO, da
dualidade e da polaridade. Vamos além e acima disso e as consequências serão enormes
para a evolução do cosmos”.
Aterramento da Energia da Deusa

Cobra continua: “Quando abrirmos o portal, hoje e amanhã, teremos que aterrar mais
energia ainda. Esta energia será mais ativada no Havaí. A energia da Deusa chegará ao
planeta muito intensamente durante todo o mês de junho, para criar a sua própria conexão
com a Deusa. Respire e traga essa energia para dentro de sua consciência. A Deusa é a
essência feminina pura e trará paz ao planeta, pois a guerra existe por causa de um
desequilíbrio. Isto tudo não é apenas para a remoção da Cabala, é também sobre a criação
da estrutura energética para apoiar a paz. A Cabala é apenas a última manifestação
daquele desequilíbrio energético. Falo agora sobre a criação de um novo equilíbrio em
todo o planeta”.
Um breve resumo do “Evento”
Todos já experimentaram a velha sociedade, a matriz, todos sabem que é
preciso mudar. Há um plano muito detalhado de como essa mudança
acontecerá, existem Forças da Luz sobre os níveis físicos e não físicos que
provocarão a mudança quando for a hora certa. Por que está demorando tanto
tempo, muitos perguntam? Uma das principais razões está nos planos não
físicos. Nos planos etérico e astral existem entidades atrasando a liberação do
planeta, é preciso removê-las primeiro pois estão influenciando a consciência
dos seres humanos e porque os seres humanos não têm consciência de que são
“brinquedos” dos não físicos, que estão interferindo em tudo que conseguem. Se
o Evento fosse agora seria o caos. As Forças da Luz estão retirando todas essas
entidades negativas. No plano físico, está tudo pronto. O Movimento de
Resistência da Luz e a Federação Galáctica estão prontos. Estamos apenas
esperando pelos planos não físicos. A população de superfície não faz ideia
disso.

Laguna Beach na Califórnia
As pessoas estão se conscientizando de que há algo errado com o nosso sistema
financeiro. Cinco anos atrás confiavam os bancos. O sistema bancário é uma área crítica
que precisa de ser alterada. Após as primeiras horas do Evento determinados grupos
treinados vão assumir os meios de comunicação de massa. Quando o controle dos
Rothschild for removido, pessoas já treinadas irão para os estúdios de TV. As provas

materiais e os roteiros foram preparados, para que as pessoas possam constatar o que
verão na TV. Será fácil anular a “programação” das pessoas através da TV e a falsa
realidade vai simplesmente se desintegrar. A verdade pode apagar anos de programação
(controle mental). Essa desintegração da programação terá um impacto enorme.
Onde entram em cena os Trabalhadores da Luz conscientes

O povo ficará desorientado, confuso, pessoas correrão de medo. É neste momento que
entramos em cena. Precisamos criar uma infraestrutura para ajudar as pessoas
descontroladas, para lidar com as massas, pois as pessoas ficarão confusas, com raiva,
com medo. Precisaremos responder perguntas e reverter a energia negativa, devemos
estar prontos para explicar às pessoas o que realmente está acontecendo e como lidar com
isso.
Quando o evento começar, sentiremos

O Evento é espiritual. Quando chegar o momento, a Fonte enviará um impulso
de energia a partir do Sol Central Galáctico, algo muito mais poderoso que
qualquer coisa que experimentamos antes. Esse impulso vai viajar a partir do
Sol Central Galáctico para a Terra e atingirá os pleiadianos primeiro. Os agentes
da Resistência terão indivíduos-chave em altas posições do sistema políticomilitar, sistema financeiro e agências de inteligência. Eles serão os primeiros a
orientar sobre o que fazer, a quem recorrer e que direção tomar. Essas pessoas
entrarão em contato com o grupo seguinte, que pode ser alguns de vocês.
A partir de hoje iniciam as informações sobre grupos de apoio para ajudar a
preparação para o Evento, precisaremos formar grupos físicos para preparar o
momento. No entanto há algumas condições. Quando essas condições forem
atendidas, o Movimento de Resistência terá as evidências disso e providenciará
a assistência para estes grupos. Os grupos devem reunir-se regularmente, uma
vez por semana. Cobra sugere as tardes de domingo, e a prática da meditação
de libertação semanal também. Esta não é uma simples meditação. Ela tem um
efeito profundo sobre a energia do planeta. É muito importante atingir a massa
crítica. Em 5 de junho do ano passado, houve uma reinicialização da rede
(grade), alcançamos a massa crítica que limpou 30% dos arcontes naquela
ativação. Esta é a importância da massa crítica, se pudéssemos repetir isso
poderíamos ter o Evento em breve.
A importância de cada indivíduo
Cada pessoa que faz a meditação de Libertação aos domingos de cada semana
ajudará a acelerar o Evento. Cada pessoa participante é um ponto de luz
através do qual a Resistência, no plano não físico, transmite energias para
ajudar o planeta.

Um dos principais pré-requisitos dos grupos de apoio de informações é incluir a
meditação em suas reuniões de grupo no domingo. Eles precisam se preparar
psicologicamente para o Evento, existem diferentes abordagens para isso.
Quando o Evento acontecer, vai ser uma surpresa, mesmo para todos nós
porque é algo que nunca aconteceu antes. Não será um grande choque e trará
muita esperança, mas psicologicamente será intenso . Primeiro cuide de si
mesmo, em seguida ajude os outros, auxilie as pessoas em dificuldades à sua
volta. A maioria das pessoas não é treinada para lidar com as emoções
reprimidas por décadas. Você estará preparado para ajudar as massas, será
exposto ao público, poderá falar pelos meios de comunicação de massa. As
pessoas vão pedir a sua orientação. Logo em seguida ao Evento os políticos não
terão respostas nem soluções, quando o novo sistema for instalado, vocês serão
os únicos que terão respostas, terão as habilidades necessárias para atravessar
o período de transição. O “flash” de Luz alcançará os pleiadianos, os grupos da
Resistência e a população superfície.
É bom ter estoque de alimentos para 6 a 8 dias.
Os aspectos físicos (materiais) dessa transição são variados:

1 - A prisão em massa da Cabala
2 - A renovação do sistema financeiro
3 - A Divulgação
1 – Já existe informação disponível sobre as prisões em massa que vêm acontecendo em
todo o planeta.
2 - A reposição financeira - Há uma força-tarefa especial da CIA que está enviando
desinformação na net, mas os acontecimentos não serão assim. O acontecimento será a
nível global e simultâneo. Serão ativados determinados códigos nos programas informáticos
dos quais o Movimento de Resistência tem o acesso. Eles poderiam ”resetar” a qualquer
momento, mas eles não o farão até que a população superfície esteja pronta e os membros
da Cabala presos. Os bancos serão fechados a partir do momento do Evento, talvez por 1 a
2 semanas, os cartões de crédito não funcionarão; vocês poderão usar o dinheiro, ouro ou
prata. A maioria das lojas só aceitará o ouro e a prata, pois a confiança na moeda será
abalada. Vocês precisarão sobreviver pelo menos uma a duas semanas sem recursos
externos . Vocês poderiam trocar alimentos, mas comércio será desconectado em 45
minutos, então vocês teriam 45 minutos para comprar suprimentos. É bom ter um pequeno
estoque de alimentos, água e gás. Embora muito provavelmente não haja energia, todos
ficarão bem, mas sem internet, energia e os telefones de trabalho; na maior parte do
planeta a grade (rede) permanecerá intacta. Psicologicamente, o impacto vai ser difícil. As
massas ignoram a reversão no sistema financeiro, eles têm suas popanças e será
necessário acalmá-los, porque tudo ficará bem no final. Também precisarão ser
tranquilizados quanto a intervenções militares, é sua tarefa acalmá-los. A Resistência
usará os meios de comunicação de massa, mas vocês acalmarão os medos da população.
Alguns bancos voltarão a funcionar, outros abrirão falência; se o seu dinheiro foi ganho
licitamente você o terá de volta, mesmo com seu banco falido. Você não perderá seu

dinheiro. Há muitos criminosos de alto escalão que têm muito dinheiro agora, mas que
perderão tudo nesse momento; o mercado de ações não receberá autorização para
funcionar e será desativado, os bancos terão a contabilidade aberta, todas as empresas
terão sua contabilidade aberta. A Lei NESARA é válida e entrará em vigor no momento do
Evento. Estamos caminhando para um futuro muito brilhante. Tudo ficará bem, mas as
pessoas ao nosso redor precisarão de ajuda.
OBS: Estamos formando uma infraestrutura de superfície para começar a preparar as
pessoas. Você pode ser orientado para iniciar um grupo no Facebook para conseguir
informações. Grandes grupos foram criados pelo Facebook em Israel.
RODADA DE PERGUNTAS E RESPOSTAS
{TZ: Há aqui algumas respostas sem perguntas escritas, pois não foi possível ouvi-las}

- Quando o Evento ocorrer nós seremos „atualizados‟? (up graded)
=As pessoas que estão „despertas‟ ficarão mais conscientes. As massas precisam de provas
concretas. Será um despertar em massa.
- Se recebermos um telefonema, como saberemos que é o Movimento de
Resistência?
=Use sua intuição. SE você receber uma chamada há 99% de probabilidade que seja do
Movimento. Não há nada para se preocupar. Este plano está pronto há 40 anos.
- E a Divulgação?
= Serão muitas fases de Divulgação: revelação de arquivos do governo, quem matou
Kennedy, 11 de setembro, o caso Roswell, etc. 80% está documentado. A Divulgação não
é a mesma coisa que o primeiro contato. A Divulgação é a revelação sobre o que está
acontecendo neste planeta e que vai ter de ser digerido pelas pessoas. A humanidade deve
ser preparada para o primeiro contato. A Terra e os pleiadianos, então, atenderão o público
e, em seguida, o povo pode decidir (por voto, como nas eleições) sobre os desembarques
em massa. Desembarques isolados serão possíveis caso a caso após o Evento.
= Grupos de pessoas que moram próximas estão sendo orientados a reunirem-se todos os
domingos, sobre grupos virtuais falaremos amanhã.
- O Movimento de Resistência já nos conhece, sabe algo sobre nós?
= Sim, eles fazem avaliações diárias. Eles mantêm registros dos grupos e os que forem
confiáveis serão chamados.
- O mercado de ações será fechado? {SIM}
= As empresas terão de comprar de volta suas ações. Derivativos serão encerrados.
- O que vai acontecer com a minha pensão de uma grande empresa?
= As grandes empresas serão reestruturadas e divididas em pequenas empresas, algumas
partes irão à falência. Você vai ter dinheiro das contas colaterais. A maioria das pessoas vai
receber US$ 100.000 cada uma após o Evento.
- Vai acontecer (o Evento) em um ano? meses? muitos anos?
= Eu não estou autorizado a falar sobre isso. O futuro está em criação e nada é definitivo
ainda, depende de nossas ações globais. Não desejamos que informações cheguem à
Cabala, por isso é melhor assim.

- E as pessoas morrendo de fome em tantos lugares do mundo?
=Os militares farão a gestão de emergência de alimentos. Algumas agências locais serão
contatadas. Estamos cobrindo os aspectos psicológicos. Agentes não são treinados para
isso, mas vocês são.
- E sobre os despejos ou casas hipotecadas?
= Os bancos, na verdade, roubaram as casas das pessoas e elas serão devolvidas, mesmo
as que foram tomadas antes. Outros terão de mudar, a menos que eles estejam
especulando. Não arrisque, não irá funcionar.
- E quanto às pessoas que não têm provisões ou dinheiro para essa semana?
Qual será a atitude dos militares??
= Precisamos estender a compaixão.
- No condado de San Diego há uma cidade militar e mesmo ali foi muito difícil
durante os grandes incêndios. Como saber se estaremos em segurança com os
militares?
= É um dos maiores problemas. A confiança terá surgir de várias maneiras, como entre o
Movimento de Resistência e o topo da cadeia de comando; a confiança vai se espalhar
através do contato pessoal. Este será um dos eventos mais seguros da história, porque é
muito bem planejado. Não haverá lei marcial ou prisões indiscriminadamente, não haverá
nenhum estado de guerra, as dúvidas das pessoas serão esclarecidas e seus medos
acalmados.
Rotina diária

- Durante a primeira ou segunda semana, devemos ficar em casa com a família?
= É aconselhável permanecer no seu trabalho e na rotina diária, porque os salários serão
mantidos. Nem todos continuarão como de costume. O sistema permanecerá intacto.
Ônibus, táxis, restaurantes continuarão normalmente. A única diferença será a paralisação
temporária do sistema financeiro. De resto tudo funcionará normalmente, confiamos que
tudo abrirá na segunda-feira seguinte. Quando a confiança inicial é abalada, é importante
manter a transição suave, fácil e o mais calmamente possível, não há necessidade de
drama. Mantenham a vida normal, tanto quanto possível. Estamos trabalhando em
abordagens psicológicas.
- Quando serão “ativados” nossos dons?
= Eles serão ativados quando você tiver clareza quanto ao que fazer em seguida.
= O Movimento de Resistência sabe o que estamos pensando e sentindo e lendo. Se
alguém tivesse a intenção de explodir um reator nuclear, eles saberiam, mas a privacidade
é mantida. No caso de uma situação específica em que precisem de detalhes, eles fixarão
sua concentração NA situação, tanto os seres físicos quanto os não físicos.
- Vamos ter contacto com seres físicos?
= Eles não pretendem incitar o medo. Talvez em lugares mais remotos possa haver
contato. Eventualmente, eles pousarão no telhado da ONU - As pessoas acreditarão
quando virem na TV.

- Inicialmente vamos manter os nossos trabalhos, mais tarde vamos conseguir
outros empregos?
= As pessoas se tornarão mais criativas, terão trabalhos significativos, manterão seu
inicialmente. Este será um novo período de crescimento onde a jornada será de 2 a 3 horas
por dia, especialmente após a nova tecnologia.
- Vai haver uma infraestrutura, por exemplo, como depois do tornado em
Oklahoma?
= Existem milhões de pessoas desabrigadas em todo o mundo. Uma das maiores
prioridades será comida, água e abrigo básico, garantido a partir do Evento. Os serviços
básicos de saúde serão prestados gratuitamente. Esta é uma das principais prioridades.
- Quanto tempo levará para termos a energia livre?
=A energia livre já existe nos últimos 100 anos. Vai demorar algumas semanas ou meses
para obter a produção em grande escala.
- Por que este planeta é diferente?
= Esta é uma das populações mais violentamente programadas. Este é um único planeta.
=Muitos eventos “false flag” estão programados para manter a população com medo. Não
devemos dar demasiada energia a esses eventos.
- HAARP está sendo usado em manipulação do tempo?
= A propagação em escala de armamentos está nos planos etérico e existe nas ondas
etéreas. Eles se reúnem matéria etérica em um vórtice onde se juntam à matéria física
nesses padrões. O aumento da atividade do Sol Galáctico Central tem muito a ver com as
mudanças climáticas.
- E sobre a Aliança Oriental e Putin?
= Ela está mais forte a cada dia. Putin foi subornado em maio, mas é um problema
temporário, será corrigido.
- Quanto ao terremoto na Califórnia, somos mantidos à margem para nos
manter com medo?
= Não haverá nenhum grande cataclisma. As pessoas têm medo porque se lembram da
Alântida. As placas tectônicas estão harmonizadas pelas forças da Federação Galáctica. O
cronograma catastrófico foi apagado no ano passado em 21/12/12.
- O bombardeio Boston foi encenado? (“false flag”)
= Principalmente. {TZ: Arcanjo Miguel disse a mesma coisa em "Uma Hora Com Uum
Anjo”}
- O Sol Central Galáctico é Deus?
= Se você desejar, nossas almas vêm de lá.
- A “Divulgação”, em Washington DC (“disclousure”) foi apoiada pelos
Galácticos?
= Sim, mas não obteve o impacto pretendido. Os meios de comunicação foram censurados
e não houve o „espírito‟ certo no evento.
- Haverá ajuda para as pessoas que estão doentes?

= Mudanças estão a caminho. A maioria das doenças tem cura. Existe uma clínica que
trabalha no Caribe agora que tem um bom histórico, em St. Marten.
- O que vai acontecer com as pessoas viciadas em drogas?
= Os dependentes químicos serão atendidos na hora do Evento, ou pouco depois.
= Quanto ao sistema financeiro: Retire seu dinheiro dos bancos. Manter dinheiro em
bancos é financiar guerras, HAARP, atentados, etc. para a Cabala. O dinheiro pode ser
investido em metais preciosos, terra, etc . Ouro e prata provavelmente não perderão valor,
serão o lastro do novo dinheiro, o ativo do novo sistema.
- Angelina Jolie e Brad Pitt estão com a Cabala?
= A maioria das estrelas de Hollywood tem a mente programada. Eles foram
forçados a isso, eles são obrigados a fazer certas coisas, são dominados pela
Cabala.
Grupos de Tarefas

As pessoas serão treinadas em suas áreas específicas para dar assistência na hora do
Evento. Grupos criarão soluções para esse período de transição. Existem seis grupos
principais:
1. Liderança Planetária - novas formas de liderança e governo para a raça humana. A
política está corrompida, encontrar novas formas de governança, sem corrupção e em
alinhamento Divino.
2. Curadores (healers) - descobrir e integrar métodos orientais e ocidentais, tecnologias
avançadas, meditação, cada modalidade. Cura para as pessoas, animais, planeta, etc.
3. Mídia - encontrar maneiras de distribuir meios de comunicação, internet, jornais.
4. Nova Renascença - auxiliar a desencadear o renascimento do novo espírito humano.
Arte, Educação, Espiritualidade, etc.
5. Nova Tecnologia - dedicada ao desenvolvimento de novas tecnologias, protótipos de
trabalho e adaptá-los à produção em massa.
6. Grupo Financeiro - implementação de um novo sistema financeiro e tudo o que envolve.
Tarefas nos grupos:
Formular os passos para se aproximar dessa visão; desenvolver um protocolo para se
aproximar dos governos; criar um pacote de informações em conjunto para dar aos líderes
do governo e uma equipe de apoio para estar lá para ajudar a educar; compilar um pacote
de educação para ajudar a treinar as pessoas nessas áreas.
Cobra: Poderíamos criar um site com seis administradores para adicionar conteúdo. Será
que tem alguém aqui para criar um web site?
Esta conferência, em seguida, continuou com uma discussão sobre os grupos sendo
formados e como eles funcionam.
Agradeço a Alexandra Meadors de conexão Galacric e Danell Glade minha querida colega
de quarto da conferência em novembro de 2012 por estas notas.
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A vasta importância da Meditação do Portal em 25 de maio. A PREPARAÇÃO VITAL PARA
“O EVENTO”
Recentemente muitos Trabalhadores da Luz em todo o planeta têm experimentado
surgimento de “velhas feridas” para serem curadas. Eu aprendi com Steve Beckow uma
nova palavra para essas experiências sobre a Idade de Ouro de Gaia. Steve conversa
regularmente com o Arcanjo Miguel e, recentemente, eles fizeram dois programas inteiros
dedicados ao tema “Vasanas”.
O que é uma vasana? É um padrão de reação criado como resultado de uma experiência
anterior traumática, elas são a razão de virem à tona as 'dores', 'sobras emocionais‟ e, às
vezes fortes reações constrangedoras e inesperadas = vasanas. Diariamente, durante 17
anos, eu ajudei pessoas com suas „vasanas‟, utilizando vários métodos, como hipnose, mas
a palavra vasana era desconhecida para mim.
Cobra nos informou em 08 de abril que a limpeza etérica da grade (rede) dos arcontes está
progredindo lentamente, mas de forma eficaz. Esta compensação deve ser concluída antes
para o Evento poder acontecer. Ele continua: “as energias Galácticas estão começando a
acelerar, nos preparando para a ativação do portal em 25 de maio”, como também “eclipse
lunar parcial em 25 de abril vai trazer muito dos restantes hemisférios de implante para a
sensibilização na superfície, à base de Luz, de modo que possam ser processado e
transmutados pelo despertar da consciência”.
Então, o fato é que todos os implantes colocados pelos arcontes estão perdendo sua força
diariamente e perdendo seus poderes restantes - juntamente com a "lenta, mas eficaz"
limpeza dos arcontes, como diz Cobra e a Luz, a energia do Amor da Fonte nos penetra e
nos ajuda a liberar o passado, assim como limpa a grade (rede) arconte.
Portanto, esta meditação pode ser o dia de liberar implantes que nem sabíamos que foram
colocados por arcontes e seus asseclas, e também podemos limpar o nosso corpo de luz
dos restos mortais de vasanas antigas ao mesmo tempo. Esta é a preparação de tudo o
que precisamos para o tempo da Ascensão de verdade no Evento.
Estamos liberando agora [implantes + vasanas] e é pertinente que liberemos tudo, para
que possamos sair do outro lado deste importante Portal em 25 de maio prontos para a
chegada do Evento. Percebem que o Evento é o portal que todos nós estamos esperando?
Percebem que o momento do Evento [que pode acontecer a qualquer momento, a Fonte
decide] é o momento da verdadeira Ascensão?
A meditação dada pela Cobra para a abertura Portal no dia 25 de maio é muito poderosa.
Ele tem proporcionado a oportunidade de apoiar simultaneamente a abertura do Portal,
além de liberarmos tudo o que resta, - "limpar todo o conteúdo de seu hemisfério implante,
que é um campo hemisférico, com um diâmetro de 30 metros em torno de você".

Cobra nos informou que "em 25 de maio de 1975 todo o processo da libertação planetária
em 50 anos já começou. Em 25 de maio de 2010, um portal especial chamado Mission Blue
Shield foi ativado e marcou o início da queda dos Arcontes. E agora, no dia 25 de maio de
2013, vamos abrir o Portal. O objetivo do Portal é libertar a humanidade das garras da rede
de energia negativa que escravizou a humanidade desde a queda da Atlântida."
NB: permitir que esses velhos restos e emoções de todos os tipos venham à superfície e,
como Steve lembrou-nos, não tentar "substituir" esses sentimentos desconfortáveis com
'amor'. Steve está dizendo justamente que essa tentativa de substituir sentimentos menos
aceitáveis como raiva, angústia, por um falso sentimento de 'amor' não vai ajudar. Apenas
aumentaremos nossos problemas, porque então criaremos uma 'nova persona' uma nova
máscara, ou como diz Steve, um novo “auto construído”. Verdadeiros sentimentos de amor
não precisam ser 'forçados' ou 'adotados' é melhor permitir os sentimentos ruins, apenas
permitir que eles sejam, ou ir para uma caminhada e conversar com as árvores ou melhor
ainda, Gaia, ou Mãe Divina ou seus guias ou anjos, e liberá-los de forma segura.
Fazer isso, fazer a meditação do Portal no dia 25 de maio para Gaia, para a libertação
planetária, para a nossa própria preparação para o grande momento da Ascensão que vem
pela frente, é realmente tudo o que importa agora.
O Arcanjo Miguel é canalizado por Linda Dillon, canal para o 'Conselho de Amor', em In-Luz
(estação de rádio) programa de rádio semanal sobre a Era Dourada de Gaia. Portanto,
quando digo que Steve fala com o Arcanjo Miguel, quero dizer ele fala com ele, porque é
uma conversa com tal fluxo, tal eloquência, tal profundidade de Amor e sabedoria que eu
não tenho nenhuma dúvida, o Arcanjo Miguel está “no ar” para falar.
Para aqueles entre vocês sem dinheiro para a terapia - isto funciona como mágica!
O vídeo a seguir, onde Louise L Hay descreve a “vasana” típica e trabalha com ela com a
ajuda de “tapping” é muito poderoso. Você pode fazer este trabalho sozinho ou em
conjunto com alguém que você confia e desta forma você estará ainda mais livre e pronto
quando chegar a hora da verdadeira ascensão.
https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=YJRfMB7E2CE

FLOR DO PADRÃO DE VIDA - NOSSO 'HEMISFÉRIO'

INSTRUÇÕES PARA MEDITAÇÃO
Instruções para fazer a meditação:
1. Relaxar sua mente e corpo, observando a sua respiração por alguns minutos;
2. Invocar a presença de sua alma (Eu Superior) e a presença de seus guias espirituais,
anjos e mestres ascensos;
3. Em nome do seu Eu Superior, dizer em voz alta um decreto para cancelar e anular todos
os acordos passados, anexos e contratos com as forças das trevas, independentemente do
seu conteúdo;
4. Em nome do seu Eu Superior, decretar voz alta que agora você é um ser livre e
soberano da Luz;
5. Visualize uma coluna de luz dourada, descendente do Sol Central Galáctico, passando
por seu corpo;
6. Visualize a luz dourada expandindo através do seu coração e suas mãos em todas as
direções, transmutando todas as trevas dos planos não-físicos para a Luz, limpando todo o
conteúdo de seu hemisfério implante, que é um campo hemisférico, com um diâmetro de
30 metros ao seu redor. Continue emanando a Luz dourada até que seu hemisfério
implante seja completamente preenchido com a Luz;
7. Agora visualize todo o hemisfério implante preenchido com uma flor do padrão de vida
que irá estabilizar e aumentar a frequência vibracional do campo de energia em torno de
você;
8. Visualize a mesma luz dourada transmutando todos os hemisférios do implante em todo
o mundo.

As pessoas podem estar esperando resultados espetaculares quando cada um dos portais
planetários se abre. É preciso entender que a libertação planetária é um processo gradual
que culmina no Evento final, que será espetacular, de fato.
Disclaimer
Abertura do Portal não irá disparar o Evento costeiro global , nem reposição financeira
global. Não acontecerão grandes catástrofes no futuro próximo; o reajuste financeiro só vai
acontecer no Evento. O calendário do Evento ainda não será divulgado, mas a vitória final
da Luz está próxima.

Texto escrito por Therese Zumi Sumner 16/05/2013 10:03h
Lembrete para os recém-chegados: a necessidade de alimentos e da gasolina e
gás por 5 a 7 dias SÓ QUANDO VOCÊ ESTIVER ORGANIZADO o Evento
acontecerá de FATO .
Assim você está ciente de que você deve estar preparado para o dia do “EVENTO”
Quer o Evento ocorra em 6 dias ou em 6 meses, as providências devem estar tomadas.
Quando as prisões começarem em todo o mundo, bancos fecharem simultaneamente em
todo o mundo, as pessoas podem entrar em pânico e aconteceria uma corrida para a
compra de alimentos, etc. A maioria das pessoas deve ter latas de comida ou alimentos
congelados na mão para 5 a 6 dias de qualquer maneira, mas o que pode ser um problema
na primeira semana seria a obtenção de alimentos frescos.
Então, se você tentar ter sempre uma provisão para 5 a 7 dias estará tudo bem. Coisas
perecíveis podem ser mantidas por pelo menos 5 dias em um freezer, e ninguém vai
morrer se não estiverem disponíveis por uma semana, basta fazer uma lista do que você
gostaria de ter à mão sabendo que as lojas estariam fechadas {ou aberta, mas meio
vazias} por uma semana.
Ninguém sabe a hora e o dia. Quando a Fonte sentir que estamos prontos o Evento vai
acontecer.
Aqui algumas linhas de Cobra da postagem no dia 8 de abril de 2013. Ele explica aqui
porque houve tão pouca informação desde o início de 2013.
Breve atualização da situação
Devido a algumas questões relacionadas com a segurança no início de 2013, a autorização
para publicação detalhada das atividades da Resistência foi retirada em janeiro.
Provavelmente alguns de vocês notaram que não é muito substancial o que foi publicado
no meu blog desde então. Esta situação agora está finalmente sendo resolvida e eu
poderei publicar, especialmente após a ativação do portal em 25 de maio.

Não haverá mudanças drásticas no sistema financeiro global antes do Portal se abrir. Eu
ainda não estou autorizado a falar sobre o que vai acontecer depois.
Mas uma coisa é certa, depois da abertura do portal eu terei a possibilidade de informar
grande parte do Plano de Ascensão para a população de superfície, depois de tantos meses
de atraso”.
"Muitas pessoas se perguntam qual é a situação em relação ao Evento e qual a razão para
todos os atrasos. Como eu já disse muitas vezes, o evento não pode acontecer até que as
forças não físicas negativas sejam retiradas. Removê-los requer muito trabalho duro, sem
os resultados espetaculares imediatos que muitos estão esperando. As forças da Luz
tinham um plano para disparar o Evento em 2012 dentro de uma das janelas de
oportunidade. Isso iria exigir a cooperação consciente e com um grau de movimento no
interior da unidade de Libertação da superfície do planeta. Como todos sabem a unidade
não se manifestou e, além disso, certos indivíduos-chave tomaram decisões erradas em
momentos cruciais, como muitas vezes acontece com a população de superfície.
Assim as forças de Luz fora da superfície do planeta escolheram uma abordagem mais à
prova d‟água, que não dependa tanto da população da superfície. Eles estão removendo os
obstáculos um após o outro até que a situação amadureça para que o Evento ocorra. Esta
abordagem leva mais tempo, mas é muito mais certo que será bem sucedida".
TZ:- Finalmente este lembrete de que agora, após a abertura do Portal que nos dá a
conexão direta com a Fonte aqui na Terra nós precisamos ancorar essa energia todas as
formas possíveis. Consulte a seguinte nota de Cobra sobre isso, em 28 de abril:
"Após a ativação do portal, muita energia Deusa será necessária no planeta para estabilizar
a situação no meio de todas as alterações. Todos são bem-vindos para se juntar a nós no
Havaí, um importante ponto de vórtice da Deusa para este planeta".
Com amor para todos, de Therese Zumi, 30 de maio de 2013 17:40h
Fonte: http://www.veritasgalacticsweden.net/the-event
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