------------------------------------------------Sierpień 2014. Ponownie wokół Słońca pojawił się HAMSA statek vimana Boga Stworzyciela Brahmy,
który wraz z Towarzyszami (osobistą świtą) przybył w te rejony kosmosu do Układu Słonecznego i do
nas stworzeń ludzkich.
Wielki i Święty to moment wymagający oddania wielkiej czci Brahmie za jego osobiste zaangażowanie
w sprawy ludzkie (jest tyle innych istot w kosmosie). Świętość Boga Stworzyciela „bije” na nas w tej
chwili z ogromną siłą (brahmajoti), niezachowanie się dzisiaj w tym momencie w jego obecności
zgodnie z zasadami czystości życia ludzkiej rasy (10 przykazań) jest zagrożeniem dla życia, może
spowodować okaleczenia, trudne sytuacje życiowe, inne problemy i nie jest to kara tylko naturalne
działanie Ducha Świętego, który promieniuje z mocą z istot (osób) bardzo świętych i jeśli nie
zachowujemy zasad to po prostu nie da się robić czegoś co jest w sprzeczności do funkcjonowania
pewnych sił np. porównując do innych zjawisk gdy jest wysoka temperatura trzeba zachować zasady
i nie można podchodzić z gołymi rękami do ognia bo grozi to poparzeniem , gdy jest wysokie napięcie
tak jak też było to w Arce Przymierza nie można bez osłon do niej podchodzić aby nie zginąć
itd….(Wysokie napięcie łatwo powstające z eteru/orgonu przy dużej kumulacji eteru mogło być
modulowane głosem i wytwarzać dźwięk poprzez wyładowania miedzy dwiema elektrodami
(postaciami aniołów) dlatego Arka przemawiała głosem Najwyższego Pana.)
Od niedawna za pomocą tej techniki organizowane są koncerty muzyczne.
Albo krótko On jest dawcą siły życia jedynej i niepowtarzalnej dzięki niej biją ludzkie i innych
stworzeń serca. Więc jak może istnieć ten, który sprzeciwia się własnej sile życia co daje mu życie. Po
prostu zabija swoje serce czyli wcześniej czy później unicestwia się bez śladu a dusza ginie i zostaje
przerwana nić ciągłości życia w kosmosie!!! Chrześcijaństwo tez mówi ten który sprzeciwia się
Duchowi Świętemu popełnia największy grzech . Ducha Świętego - Paramatmę właśnie mamy każdy z
nas !!! w sercu , jedną z Jego funkcji jest bicie samego serca.
Od niedawna za pomocą techniki j/w wyładowań wysokiego napięcia organizowane są koncerty
muzyczne.
W bardzo dawnych czasach ludzie podejmowali trud i podróżowali do Brahmy Stworzyciela do jego
siedziby Brahmaloki (planeta w okolicach Sygitariusa) vimanami (statkami latającymi ) o określonych
konstrukcjach. Statki te jak zostało to opisane w pismach fachowych tamtych czasów dokonywały
takich podróży tysiące razy aby się z Nim mogli ludzie spotkać i jak piszą doznać przeżyć
transcendentalnych, osobistej radości i odnieść korzyści z przebywania w towarzystwie Jego
Świętości ! Teraz ON JEST BLISKO NAS doceńcie te wielkie wydarzenia ! HAMSA pojawia się wokół
Słońca i został wielokrotnie sfotografowany od dwóch lat. Zdjęcia w załączeniu.
Dokładny opis podróży na Brahmalokę zamieszczam pod koniec następnego artykułu „Tajemnice św.
Jana Apostoła” o naszej współczesnej historii duchowej.
Uwaga; Nie znam żadnych innych pism a na pewno współczesnych bo NASA milczy odn. pojawiania
się takich obiektów przy koronie Słońca, poza i TYLKO Srimad Bhagatavam , gdzie dokładnie opisane
jest KTO podróżuje takim statkiem w naszej Galaktyce jakie są kształty statku Pana Brahmy czyli
ptaka Łabędzia zwanego w sanskrycie HAMSA . Opisane są jego podróże , w których wspomaga swoją
osobistą obecnością istoty , szczególnie ludzkie, więc nie pierwszy raz w czasie istnienia tego

stworzenia przybywa do nas i wiele innych ciekawych i wzniosłych opowieści. W sumie bogaty
materiał do interpretacji dzisiejszych zjawisk n/t których nigdzie nic nie pisze i wszyscy milczą w tym
najbardziej kompetentni naukowcy !

