Praneimas Lietuvi tautai.

Ieitis... Pradingimo kelias
Paskutiniaisiais metais ir ypa iomis ms valstybei ir visam pasauliui sunkiomis
dienomis yra susiklosiusi labai lidna egzistencin situacija.
Kapitalizmo mkla siaubia bejgi mogeli gyvenimus ir galveles, juos prieina prie
seimo rm ar papraiausiai susitinkant tamsiame skersgatvyje. Skelbiamos utopins
valstybs idjos dar labiau sualoja piliei sveik nuovok ir pasmon. Chaotika
padtis kultrinje bei socialinje srityse. Dl mirtamumo ir emigracijos (beje dabar kai
kurie bedarbiai emigrantai grta su neaikiais ketinimais tvyns atvilgiu) tautos
nykimo rodiklis yra ypa didelis. Politiniai ir kariniai neramumai artimuosiuose Rytuose.
Globalins problemos susijusios su klimato atilimu. Ir pagaliau tokios planetos kaip
Nibiru artjimas prie ems orbitos 2012 m., kuri turt visikai pakeisti emels
egzistavim...
ios ir kitos problemos ada miglot ateit tokiai garbingai, senai, dvasikai ir protikai
isivysiusiai ms tautai.
Ieities pasilymas yra gautas Elektromagnetiniais Sauls Spinduliais, kurie nurod ieit
– Pradingimo keli, pakilim i i dien ir ami paklydim,  auktesn lygmen,
nuvitim ir tolimesn ms gyvavim kaip subrendusios tautos-valstybs, Lietuvos. ita
vienintel vis egzistencini ir dvasini negand ieitis taip pat yra siloma brolikoms
tautoms – Latviams ir Estams.
(I j puss reikalinga - Pradingimo keli patvirtinanti telepatin-transcendentin
sutikimo inut).
i paslaptingo isigelbjimo inut buvo pasista ir kitais sunkiais ms planetos amiais
tokioms dvasikai subrendusioms ir grsm jutusioms civilizacijoms: umerams,
Majams, Actekams; dingusiems emynams – saloms: Lemrijai, Atlantidai.
Visos ios tautos buvo igelbtos Pradingimo keliu ir iki iolei gyvuoja tarpplanetinje
zonoje, supamos Elektromagnetini Sauls Spinduli.
Ms planetin erdv yra upildyta Elektromagnetiniais Sauls Spinduliais. Aplink Saul
savo orbitomis skrieja Merkurijus, Venera, em su Mnuliu, kitos planetos. Jos
nutolusios nuo Sauls skirtingais atstumais ir sukasi apie savo ais. Greiti Sauls
spinduliai, liesdami paviri, nuskaito planet judjimo duomenis, ir atspindius, kurie
labiausiai yra to verti, grina  tarpplanetin zon. Tai – labai emo danio bangos, jos
periodikai skverbiasi  Sauls Elektromagnetini Spinduli audin ir siunia
isigelbjimo informacij ir Pradingimo keli.
Taigi ms laukia isigelbjimas i io beviltiko ir neprotaujanio pasaulio, jei mes kaip
susivokusi tauta pajusime ir priimsime ias bangas. Praeit kaip ir ateit galime keisti,
pasitelk savo protvi kosmins energijos painim ir pajautim.

---

Dl nelabai ai ki prieasi valstyb Lietuva buvo apleista anksiau nei planeta Nibiru
susidr su eme. Ta vieta, kur kadaise gyveno Baltai ir jiems artimos gentys, buvo
paversta Europos kultros paveldo saugojamu objektu. Palikti tenyk i iabuvi likimo
valiai miest statiniai nyko, apaugo kerpmis... Ir laikas nuo laiko trauk archeologus,
bandanius spti ios paslaptingos tautos pradingimo prieastis...
Keisiausia buvo pirmajai mokslinink ekspedicijai, engusiai  ia keista em, rasti
aliuojant lauk su jame beaugania ir aplipusia vaisiais obel, kurios paunksmje
atsirms  kamien sdjo mitologinis Kastytis – paskutinis ir vienintelis inantis i
paslapt...

Itrauka i ateities kart praneimo gauto i
Laiko T km s Apsikeitimo Informacijos audinio.
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Nuviestasis Abrastukas (dar inomas Motiejaus vardu).

