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8. máj 2016, doplnené 11. mája 2016 na konci príspevku

ĎALŠIA PLANÉTA V NAŠEJ SLNEČNEJ SÚSTAVE
Začiatkom tohto kalendárneho roka sa objavili v médiách články o tom, že americkí vedci
možno objavili novú, doposiaľ nám neznámu planétu v našej slnečnej sústave. Dostala
pracovný názov „Deväť“.
Dohady o tom, že naša slnečná sústava môže mať aj viac planét než osem (po vylúčení Pluta),
pretrvávajú už dlhé roky, ale až teraz prichádza aj oficiálna veda s týmto vyhlásením
a matematickými výpočtami. Dokonca sa niektorí vedci domnievajú, že existujú minimálne
dve takéto novoobjavené planéty. Zatiaľ bolo objavené čiastočne ich pôsobenie, ktoré
dokazuje ich existenciu, ale neboli videné a odfotografované našimi prístrojmi samotné
planéty, preto nie je táto informácia ešte potvrdená. Vedci sa predháňajú, komu sa podarí
objaviť aj oficiálne planétu „Deväť“ a ľudstvo investuje množstvo nákladov a energie do
týchto aktivít.
A pritom by stačilo v pokore hľadať Pravdu. Pretože, keby ju ľudia hľadali, zistili by, že počet
planét v našej slnečnej sústave nie je žiadnou záhadou ani náhodou, ale pani Makedonová
nám to vo Večných zákonoch, v Odpovediach na otázky, napísala jasne:
„29
Má kaţdá slnečná sústava rovnaký počet planét?
Áno. Každá sa formuje podľa vesmírnych zákonitostí do dvanástich planét a jedného Slnka.
30
Sú v našej slnečnej sústave aj nízke, temné planéty?
Áno, sú to tie chýbajúce. Sú už v dráhe rozkladu, preto ich nepoznáme. Ak sa ľudia na Zemi
nespamätajú a nebudú sa duchovne správne vyvíjať, môžu s ňou skončiť podobne.“
Tiež, keby ľudia poznali zákon rovnorodosti, zistili by, že vnímateľné a viditeľné je pre nás
vždy len to, čo je pre naše zmysly rovnorodé. Tak, ako nemôžeme hrubohmotným telom
vnímať dušu človeka po smrti, ale dokážeme ju vnímať len dušou, tak to platí i naopak. Ak sú
tie nízke, temné planéty tak nízko, že majú na sebe aj obal z hrubšej a ťažšej hrubohmnotnosti,
ako je hrubohmotnosť našej Zeme, tak ich nedokážeme zachytiť a vidieť našimi pozemskými
zmyslami a prístrojmi. Pozorovať môžeme len ich prejavy a vplyv, tak ako pozorujeme vplyv
duší, útvarov a telies na naše životy - z jemnejších svetov. Ak sme však kvôli nášmu
duchovnému úpadku klesli spolu s našou planétou už tak hlboko, že sú pre nás tieto
rozkladajúce sa planéty – rovnorodé, budú vedci schopní nájsť ich a zhotoviť ich fotografie.
Z Večných zákonov, 2.diel, Odpovede na otázky:
„27
Ţijú na všetkých planétach našej slnečnej sústavy ľudia ako my?
Áno, a omnoho krajší, lebo sú na vyššej duchovnej úrovni. Vzhľadom na iné klimatické
podmienky a vyspelejšiu duchovnú úroveň obyvateľov je tam však život kvalitatívne odlišný,
viacej éterický. Iba na rozkladajúcich sa temných planétach žijú nepekní, deformovaní ľudia

a duchovia, i keď niekedy aj technicky vyspelejší. Sú to tí, čo pozemských ľudí vyšetrujú,
pitvajú a unášajú. Títo temní sa nemôžu dostať na žiadnu svetlú planétu, len na našu, lebo
klesla do ich terénu.“
Keby ľudia skutočne v pokore hľadali, zistili by, že v celom stvorení neexistujú pre človeka
žiadne záhady, ale každý dej sa dá na základe večných – Božích zákonov vysvetliť a tiež
pochopiť. Nepotrebujeme drahé výskumy na to, aby sme zistili, koľko planét má naša slnečná
sústava a či existuje život aj inde vo vesmíre, než na Zemi. Poznanie o tom, ale i o omnoho
dôležitejších dejoch a potrebných súvislostiach, nám bolo prinesené a je stále dostupné
v diele Slova Pravdy – v Posolstve Grálu, ako aj vo Večných zákonoch.
Pre ľudí je v dnešnej dobe omnoho podstatnejšie konečne zistiť – kto sú, že ich pravé jadro
tvorí duch, ktorý oživuje spolu s ďalšími obalmi ich fyzické telo. Tiež odkiaľ ten ich duch
prišiel, načo sa na zem narodil, aký je zmysel jeho bytia, jeho úloha, kam smeruje a ako sa
tam dostať. Aké sú tie večné zákony, ktoré všetko riadia, ktorým sa musíme naučiť
a podriadiť, ak chceme svoju cestu úspešne zavŕšiť, ak chceme dosiahnuť večný život
a šťastie. Nezaujímajú nás základné otázky bytia, ale sa zaoberáme neustále vedľajšími
vecami, len aby sme sa v čiastkovom poznaní a odhaľovaní, cítili schopní a veľkí! Ale aj
v tomto nie sú dnešní vedci nijako veľkí, pretože každý laik, ktorý v pokore hľadá a dopracuje
sa k Slovu Pravdy, ktoré nám bolo prinesené, ten vie o vesmíre vlastne viac, ako študovaní
vedci.
VŠETKY TAKÉTO OBJAVY, AKO JE PLANÉTA DEVÄŤ, ZÁROVEŇ NEUSTÁLE
DOKAZUJÚ, ŢE V SPOMÍNANÝCH DIELACH, JE NÁM PRINESENÁ PRAVDA,
DOKAZUJÚ ICH PRAVOSŤ!
A tak to neustále pokračuje, a bude pokračovať, až „chytrému“ ľudstvu v nadchádzajúcej
dobe, v ťažkom prežívaní v zasľúbenom Súde, neostane nič, len prázdne dlane a poznanie
vlastnej malosti a hlúposti. A premeškaného času, určeného pre duchovný vývoj.
Vyuţime preto správne čas, ktorý ešte máme.
***
DOPLNENIE

A opäť
sa
vynorili
ďalšie
informácie
a dôkazy
o vyššie
napísanom!
O tom, že slnečná sústava má dvanásť planét, že na každej žijú ľudia (hoc rôznej duchovnej
zrelosti), o mimozemskom kontakte siahajúcom až do ďalekej histórie, o vplyve tohto kontaktu
na vývoj pozemského ľudstva, o tom, že vyspelejšia technológia inej civilizácie neznamená
automaticky aj vyššiu duchovnú úroveň, o zákone rovnorodosti, a hlavne o tom, že obraz
o tom celom, bez medzier, nám bol prinesený v Slove Pravdy!
Pretoţe nech sa vynorí a objaví čokoľvek, v ničom to tomuto Slovu neodporuje, ba práve
naopak, len to neustále dokazuje Jeho PRAVOSŤ!
Odkaz na článok s uvedenými informáciami:
http://probud.se/index.php/sumer/826-dvanacta-planeta-zecharia-sitchin

