22. 8. 2018
Číslo 11 (Znamení Vodnáře)
Ve vesmíru nyní dominuje Vodnář. Je to jedenácté znamení zvěrokruhu, znamení univerzálního
spojení, kontaktu a vod vědomí. Ve znamení Vodnáře bude probíhat třetí posvěcení Krista –
Proměnění.
Číslo 11 jsou dvě jedničky vedle sebe, a tak pozemské a nebeské prohlašují, že jsou si rovny.
Dvě jedničky spojené tímto způsobem tvoří portál přechodu na úroveň vědomí člověka, kde se
vědomí stává božským.
Tímto portálem neprojdou prvky předchozí reality „zlatého telete“, jestliže se tyto
prvky nezmění.
„Dávejte pozor: vzpomeňte si, naslouchejte, pozorujte. Číslo 11, které zní ve
všech reportážích a je nazýváno osudovým číslem americké tragédie, je
povoláno, aby probudilo naši starodávnou paměť. Vždyť lidstvo usnulo
v amnézii materializmu, jehož zřetelným symbolem bylo »Světové obchodní
centrum«. 11. září roku 2001, v den, kdy vzpomínáme stětí Jana Křtitele, došlo
k události, která označila zlomový moment v dějinách lidstva. Dva nejvyšší
mrakodrapy na světě představovaly dvě jedničky – 11. Každá z věží-dvojčat
měla 110 podlaží. Rychlostní výtah dosáhl nejvyššího patra za 56 sekund
(5+6=11). Třetí zřícený dům, který patřil ke Světovému obchodnímu centru,
měl 47 podlaží (4+7=11). Boeing, který uskutečňoval let č. 11, vletěl do první
věže. Druhý boeing měl let číslo 7 (11x7), spadl na Pentagon. V jednom letadle
bylo 92 pasažérů (9+2=11), v druhém jich bylo 65 (6+5=11). Zněla informace
o 11 unesených letadlech a o 11 požárnících, kteří zahynuli v sutinách.
Telefonát mladé ženy na rozloučenou ze 101. podlaží uslyšel celý svět. Stát
New York je jedenáctý v seznamu Států a vstoupil do USA 11. září. Od
okamžiku
tragédie
zbývalo
do
konce
roku
111
dní.“
(L. V. Semjonova, Hvězdná brána).
„Dva slepí zachrání svět a vyženou smrt.“ To předpověděl Nostradamus o naší době. Vědomí
je v Království nebeském slepé a duše je slepá v království pozemském. Ale společně vidí
všechno.
Arkadij Petrov. Z knihy „Sféra Slunce“

