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Podczas równonocy 20 marca 

nastąpiło otwarcie wrót do V Ziemi. 

21 marca rozpoczęło się zasiedlanie V Ziemi przez 

dusze czekające tam od 2012 r. 

 

 

Od 21 marca na V Ziemi także zaczęły pojawiać się 

aspekty dusz ludzi żyjących nadal na IV Ziem  

o rozwiniętej „duchowo” świadomości 

w PRZESTRZENI SERCA. 

Z ich relacji wiadomo już, że Materia V Ziemi,  

oraz ciała ludzi, zbudowane są  z atomów o większej 

wibracji, (w których elektrony krążą wokół jadra 

atomu na kwantowo wyższych orbitach) z tego 

powodu: 

nie będziemy ich widzieć z poziomu IV Ziemi. 

Flora i Fauna na V Ziemi są bardziej świetliste,  

wydają się jakby neonowe. 

 

Nastał już czas, że Ludzie, którzy będą teraz naturalnie umierać, będą przechodzić przez jedne 

z trzech Wrót:  

Dusze ludzi, u których poziom Miłości przekracza 51 %, zakwalifikują się do osiedlenia na V Ziemi, 

przechodzą przez Złote Wrota SERCA. 

Dusze u których poziom Miłości jest 0-49 % przechodzą przez Niebieskie Wrota UMYSŁU, 

by ponownie narodzić się na IV Ziemi, by otrzymać w kolejnym życiu szansę 

na poszerzenie swojej świadomości i zwiększenie swojej Miłości.  

Te cykle narodzin i śmierci na IV Ziemi będą powtarzały się do momentu, 

w którym Dusza osiągnie poziom Miłości ponad 50% 

 

Jeśli ten cykl przerwie przypadek globalnego kataklizmu, to Dusze Ludzi w ciągu 3 dni po kataklizmie 

będą podlegać SĄDOWI BOŻEMU. 

Dusze u których poziom Miłości przekroczył 51% przejdą przez Złote Wrota do V Ziemi. 

Dusze których poziom Miłości osiągnął 33%-50% będą badane, czy rokują nadzieję na poprawę. 

Jeśli tak to otrzymają (od Chrystusa) Łaskę i wtedy mogą przejść przez Niebieskie Wrota 

do V Ziemi.  

Dusze z poziomem MIŁOŚCI poniżej 33%, nierokujące nadziei na wzrost MIŁOŚCI ponad 50%, 

przejdą przez Szare Wrota „na przemiał” do CZARNEJ DZIURY 

 

UWAGA: 

w nocy z 27/28 maja nastąpi drugie otwarcie Wrót do V Ziemi. 

Mężczyźni, kobiety i dzieci, którzy mają otwarte połączenie ze Źródłem 

doświadczą 28 maja bardzo dużego wzrostu swojej świadomości. 

W niewielkim stopniu wzrośnie świadomość tych ludzi, którzy mają zablokowane połączenie ze 

Źródłem: 

przez nieoczyszczone obciążenia karmiczne, 

nieoczyszczone obciążenia rodowe, 

lub przez szczepionki genetyczne. 

W tym dniu na V Ziemię przejdą aspekty dusz ludzi o poszerzonej „duchowo” świadomości, 

u których poziom MIŁOŚCI przekroczył 75 %, 

oraz tych którzy mają jeszcze nieskażone DNA. 

Luzie których aspekty znajdą się na V Ziemi, dzięki poszerzonej „duchowo” świadomości, 

żyjąc nadal na IV Ziemi, będą mogli komunikować się z mieszkańcami V Ziemi. 

W ten sposób o wiele lepiej będą mogli pomagać swoim bliskim żyjącymi na IV ziemi 

by ODNIEŚLI ZWYCIĘSTWO NAD SOBĄ i OTWORZYLI PRZESTRZEŃ SWOJEGO SERCA, 

tak by mogli przejść przez ZŁOTE WROTA SERCA. 

 1 zadanie 

dla ludzi 

dążących do 

ZŁOTYCH 

WRÓT SERCA 

ODNIEŚĆ ZWYCIĘSTWO NAD SOBĄ 

i 

OTWORZYĆ PRZESTRZEŃ SWOJEGO SERCA 

 


