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Burza magnetyczna, burzowe Alarmy | S0 Aktualności 04 wrzesień 2015  

04 Września 2015 Piątek.  
 
 Te wartości mówią, iż jest to poziom wibracji powyżej 5D , a to oznacza,  
iż wkracza Niebo swoją doskonałością .... której jeszcze nikt w tej  części 
wszechświata nie doświadczał !!! 
 
  Przyjmijmy ten dar, to ogromne wyróżnienie. 
 

Oto aktualny pomiar na 04 września i objaśnienia 

Dzięki Anke B. Eugen Basharin, za pomoc w tabelach i doradztwa, 
i wielkie podziękowania dla Gabriele Hoyda, Harald G. do kontroli wartości i obliczeń 

 

 
http://www.foundationforhealingarts.de/files/images/heute0409.jpg 

 

http://kochanezdrowie.blogspot.com/2015/09/04092015-najpotezniejsze-tsunami-miosci.html
http://kochanezdrowie.blogspot.com/2015/09/04092015-najpotezniejsze-tsunami-miosci.html
http://1.bp.blogspot.com/-cYi-Al77Gx0/Ven2RxMT_rI/AAAAAAAATUA/k8B71svi44I/s1600/heute0409.jpg


 
 

wygląda na to ,że te wartości przestają być mierzalne w 3D... 
przybyło na 790 zer przed przecinikiem !!!!! 

od wczorajszego pomiaru. !!! 
 

Teraz pozostaje nam zaakceptować zmiany jakie napływają..... 
to nie są te informacje z ciemnych mediów ... 

 

TO JEST ŚWIATŁO ,CZYLI MIŁOŚĆ. 
 

http://www.foundationforhealingarts.de/kosmischer-wetterbericht-der-liebe.html 

 

Lub: 

 

http://www.praxis-umeria.de/kosmischer-wetterbericht-der-liebe.html 

 

Na powyższych stronach są codzienne informacje i aktualne pomiary energii miłości. 
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RED AIRGLOW OVER CHILE: 1 września, astrofotograf Jurij Beletsky przebywał  
na pustyni Atacama w Chile ze względu na głęboką ekspozycję Drogi Mlecznej.  
Dostał to i wiele więcej. "To był wspaniały pokaz czerwonej airglow," mówi.  
Otoczony Drogą Mleczną jak niebiańskich oczu byków : 

 
 

Airglow jest to aurora( zorza)  zjawisko spowodowane przez reakcje chemiczne  
w górnych warstwach atmosfery. Ludzkie oczy rzadko mogą zauważyć słabą poświatę, 
ale może być to sfotografowane niemal każdej wyraźnej ciemnej nocy, w dowolnym 
miejscu na świecie. 
Ciekawostką zdjęcia Beletsky`ego  jest nie sama obecność airglow, ale jej kolor --red. 
Airglow jest zazwyczaj zielony, kolor światła z atomami tlenu około 90 km do 100 km  
nad powierzchnią Ziemi. Skąd czerwony pochodzi?  
Zamiast tlenu, OH może wytwarzać wymaganą barwę.  
Te neutralne cząsteczki (nie mylić z OH- jonów znalezione w roztworach wodnych) 
istnieją w cienkiej warstwie na wysokości 85 km,  
gdzie fale grawitacyjne mogą zaimponować czerwoną poświatą z dramatyczną  
falującą ,żywą konstrukcją. 
"To był naprawdę wyjątkowy wieczór", mówi Beletsky. "Czysty spokój." 
 
http://spaceweather.com/archive.php 
 
Tak , w rzeczywistości Kosmos wygląda inaczej ..barwy są bardziej żywe i dużo 
przepięknych świetlistych, obiektów i zjawisk. 
Przyćmieni na Ziemi jesteśmy , ograniczone mamy możliwości ...ale to się zmienia .... 
zdejmowane są przysłony 3D... 
 
http://kochanezdrowie.blogspot.com/2015/09/04092015-najpotezniejsze-tsunami-
miosci.html 
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Następne, inne informacje na ten temat 

1-2 września przez Ziemię przeszedł olbrzymi puls energetyczny. 
Nadchodzi Fala X? 

W trybie ekspresowym, na niecałe 24 godziny przed wydarzeniem Kierownictwo Lotów poinformowało 
depeszą telekomunikacyjną (tzw. NOTAM), że od 1-szej w nocy 1 września do północy 2 września, 
wschodnie wybrzeże USA od Virginii do Florydy (rozszerzono to aż do Nowego Jorku),  
do 200 mil wgłąb oceanu, będzie zamknięte dla lotów pasażerskich  
(zob: ADS-B, TCAS ‚Unreliable’ In Southeast In September).  
Nie podano dokładnie o co chodzi, była tylko mowa o „aktywności wojskowej”,  
która spowoduje że niektóre z urządzeń pokładowych mogą nie działać.  
Blokada dotyczyła także najbardziej ruchliwych korytarzy lotniczych w USA. 
Krążą też informacje, że w tym czasie zamknięto CERN. 

 

Oczywiście wzbudziło to czujność badaczy anomalii pogodowych i elektromagnetycznych, 
 w tym dwóch najbardziej znanych, publikujących swoje obserwacje m.in. na YouTube na kanałach 
Dutchsinse i BPEarthWatch. Badacze doczekali się sensacji.  
Otóż, korzystając z publicznych animacji radarowych Morphed Microwave Background Imagery 
(MIMIC TPW),  
na stronie Uniwersytetu Wisconsin-Madison – Space Science and Engineering Center,  
zaobserwowali olbrzymi puls mikrofalowy, który praktycznie objął cały glob ziemski (link).  
Puls rozpoczął się już 31 sierpnia wieczorem, a jego szczyt nastąpił o 1 w nocy 1 września.  
Anomalie elektromagnetyczne zaobserwowano przypadkiem przy pomiarze opadów.  

 
Dziwne zdjęcie nieba w Chile 

1 września, podczas swojego pobytu na pustyni Atacama w Chile, astronom-amator Yuri Beletski 
zrobił niezwykłe zdjęcie Drogi Mlecznej. Niebo świeciło na czerwono, co było bardzo dziwne,  
bowiem światło odbijające się od atomów tlenu na wysokości 90-100 km powinno mieć kolor zielony.  
Kolor czerwony może być wynikiem obecności molekuł wodorotlenowych OH,  
które znajdują się w atmosferze na wysokości 85 km. 
Beletski twierdzi, że dziwny kolor i kształt mógł być wynikiem działania fali grawitacyjnej. 

Co więcej, mimo że od początku września aktywność słoneczna spada, Czech Martin Popek,  
także 1 września, zrobił zdjęcie tzw. atmosferycznych duszków zwanych też spritami (ang. sprites), 
które wystąpiły ponad chmurami burzowymi. 

http://www.avweb.com/avwebflash/news/ADS-B-TCAS-Unreliable-In-Southeast-In-September-224791-1.html
http://tropic.ssec.wisc.edu/real-time/mimic-tpw/global2/main.html
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   Pomiary Polarlightcenter w Norwegii 

 
Jakie mogło być pochodzenie wielkiego pulsu elektromagnetycznego? Jedną z opcji jest Słońce, które 
wysyła wielkie fale energii (ang. heliosheet), przez które Ziemia co jakiś czas przechodzi.  
Ostatnio Słońce było bardzo aktywne, 2 września zaobserwowano wielki rozbłysk jednak skierowany 
nie w stronę Ziemi. 
Potwierdzałyby to obserwacje norweskiego Polarlightcenter ( a także CERN w Szwajcarii),  
gdzie pomiary prądu gruntowego (tzw. prądu Halla) wykazały wielkie fluktuacje – rozpoczęło się to  
2 września ok. godziny 21:43. 
 
Dutchsinse przyznaje, że po raz pierwszy widzi puls o takim zasięgu. Pierwszy i największy puls 
nastąpił na Oceanie Spokojnym równo w połowie pomiędzy zachodnim wybrzeżem USA i Japonią. 
Pojawił się też pomiędzy USA i Europą oraz na Oceanie Indyjskim w pobliżu Indii i sięgał aż do  
Nowej Zelandii i Australii, gdzie niemal natychmiast rozproszył wir huraganu (!).Dutchsinse obawia się, 
że skutkiem tego pulsu mogą być nie tylko anomalie pogodowe, ale i wielkie trzęsienie Ziemi, być 
może w okolicy Nowej Zelandii. 
 
Co ciekawe, w lipcu tego roku wizjoner dr Simon Atkins ostrzegał, że jeszcze tego lata przez Ziemię 
przejdzie Fala X, wewnątrz-galaktyczna fala energii, która w krótkim czasie dosłownie przemieni 
ludzkość. Ma być to „metafizyczny prezent” – fala przyspieszająca naszą ewolucję. Bez tej fali,  
Ziemia stała by się jednym wielkim więzieniem. Zniewolenie nas przez elity ma nastąpić przez 
„elektromagnetyczne kajdany” w piramidę kontroli, która jest znacznie wyżej niż ludzkości. 
 
Dzięki Fali X ludzkość w przyspieszonym tempie dowie się kim naprawdę jesteśmy, skąd pochodzimy 
i dokąd zmierzamy. Fala przyniesie nam niezwykłe zdolności metafizyczne. Niektórzy z nas się ich 
przestraszą, inni zaczną ich nadużywać. Te zdolności to m.in. lewitacja, natychmiastowe leczenie, 
jasnowidzenie, jasnosłyszenie, umiejętność wyczuwania emocji innych – obecnie, w przeszłości oraz 
w przyszłości, możliwość widzenia innych wymiarów, rozmów z duchami, bycia w wielu miejscach 
naraz itd. Dr Atkins uważa, że Planeta X nie jest właściwie planetą, lecz właśnie  
wewnątrz-galaktyczną falą ewolucji. 
 
Niestety, niesie ona również z sobą katastrofy i rewolucje. Przewiduje, że już we wrześniu i 
październiku może dojść do zmiany nachylenia Ziemi. Przed październikiem, w Iranie lub jego pobliżu 
ma dojść do wielkiego trzęsienia Ziemi, o sile co najmniej 9.0. Na Morzu Śródziemnym ma być 
tsunami. Duża część ludności globu nie wytrzyma wielkiego magnetyzmu. Najmocniej dostanie  
się USA oraz innym wielkim połaciom z magnetycznymi skałami. 10-17% ludności globu może tego 
nie przetrzymać – dosłownie wybuchną jak „bezpieczniki po prądem” lub też dostaną szału lub też 
popełnią samobójstwo. Najbezpieczniej będzie na wybrzeżach, w pobliżu wielkich zbiorników 
wodnych – szczególnie bezpieczna jest południowa półkula. 
 
Fala X ma wg. doktora Atkinsa nadejść pod koniec września lub najpóźniej na początku października. 
Kontrolujące Ziemię „elity”, które niekoniecznie mają ludzką naturę, będą się starały zablokować tę 
falę. Jednym ze sposobów blokady jest wykorzystanie CERN, którego impuls ma zneutralizować falę. 
Wg. Atkinsa daje to tylko 5-15% szansy na zablokowanie fali.  
Jest więc olbrzymia szansa, że do Ziemi Fala X dotrze i przyniesie to wszystkie oczekiwane korzyści. 
 
Jeśli Atkins ma rację, to możemy mieć do czynienia z próbą generalną CERN przed nadejściem  
Fali X, lub też pierwszymi odznakami nadchodzącej wielkiej fali. Coś mi się zdaje, że dr Atkins  
wcale nie jest fantastą. Niedługo więcej na ten temat. 
 
Materiały: 

 9/03/2015 — Large Microwave Energy Pulse hits planet Earth — Destroys storm near NZ 

 Massive Pulse Over the Atlantic/Aviation Alert 2 

 September Begins/Military Aviation Alert 

 Dr Simon Atkins – Frequency Shift Wave X Predictions: The Good, Bad & Ugly 
 

http://www.monitor-polski.pl/1-2-wrzesnia-przez-ziemie-przeszedl-olbrzymi-puls-

energetyczny/#comments 

https://www.youtube.com/watch?v=8nzBvi-J3L4
https://www.youtube.com/watch?v=ErpSgWw-pAM
https://www.youtube.com/watch?v=MsWfofKssa8
http://www.monitor-polski.pl/1-2-wrzesnia-przez-ziemie-przeszedl-olbrzymi-puls-energetyczny/in5d.com/dr-simon-atkins-frequency-shift-wave-x-predictions-the-good-bad-ugly/
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http://www.monitor-polski.pl/wp-content/uploads/2015/09/Polarlight.jpg


Simon Parkes -> biuletyn wrześniowy 

 

 

Witam we wrześniowym biuletynie. 

Dwie najważniejsze  rzeczy to: Potencjalne nadchodzące skutki ekonomiczne i niedawna medytacja 

poprowadzona przez grupę Łączenie Świadomości na temat CERN – zderzacza hadronów. 

W ostatni poniedziałek, Damien McBride, były specjalny doradca ostatniego premiera Wielkiej 

Brytanii, Gordona Browna, dokonał wpisów na twiterze, że w jego opinii załamanie gospodarcze   

jest nieuchronne, 20 razy większe niż załamanie w roku 2008-2009. 

Pisał on również, że ludzie powinni zaopatrzyć się w żywność konserwowaną i butelkowaną wodę   

do picia w celu zabezpieczenia swoich potrzeb żywieniowych na okres miesiąca.  

Powiedział też, że ludzie powinni wyciągnąć swoje pieniądze z banków. 

Ci, którzy śledzili moje wpisy w ciągu ostatniego roku będą wiedzieli, że ja także byłem zaniepokojony 

możliwymi zakłóceniami w dostawach żywności i paliwa, które mogą trwać przez okres 1 miesiąca. 

Nigdy nie starałem się wzbudzać strachu lub dodatkowo martwić i tak już mocno zapracowanych  

i zajętych życiem ludzi, jednak zdecydowałem się ostrzec w kwestiach, które zwróciły moją uwagę. 

Pod koniec  września 2015 jest przewidywana nowa fala energii [tzw.Fala X  wg innych źródeł],  

w której skąpana będzie cała planeta i to przełamie obecne status quo. 

Przez ostanie 2 i pół roku nasza planeta była jakby owinięta kocem ciężkiej negatywnej energii 

Reptylian i w rezultacie jesteśmy w patowej sytuacji, a ludzka świadomość jest nieco opóźniona  

w rozwoju w stosunku do planu. 

Ta nowa fala energii powinna ponownie uruchomić rzeczy w bardziej pozytywny sposób. 

Najlepsza informacja jaką mam to, że efekty działania tej fali energii na całym świecie będą znacznie 

inne. Jedyne miejsce w Wielkiej Brytanii, którym jestem zaniepokojony to Londyn.  

Londyn jest zależny od zasilania go „fałszywymi” pieniędzmi generowanymi przez „Miasto Londyn”  

[dzielnica w Londynie z najpotężniejszymi bankami na świecie]. 

http://kochanezdrowie.blogspot.com/2015/09/simon-parkes-biuletyn-wrzesniowy.html


Ponad rok temu powiedziałem, że to może być mądre posunięcie, aby zaopatrzyć się w zapasy  

na 1 miesiąc – konserwy i wodę, na wypadek nadchodzących kłopotów. Więc jestem zadowolony,  

że Damien McBride, członek establishmentu, powtarza to co ja i inni już mówiliśmy. 

Natomiast co do naszych bliskich przyjaciół w Ameryce, jestem naprawdę zaniepokojony tym,  

że wydarzenia mogą przybrać gwałtowny obrót, o bardziej fizycznym charakterze.   

Kalifornia ma teraz już siódmy rok suszy. Teksas chce założyć swoją własną walutę, a Chiny,  

na których Ameryka opiera swój handel, przechodzą  teraz drugą dewaluację.   

Te i inne sygnały biorę pod uwagę, aby pokazać, że ta jesień ma potencjał na wielkie zmiany. 

Zderzacz Hadronów CERN 

Jestem naprawdę wdzięczny wszystkim, którzy uczestniczyli w ostatniej medytacji grupowej 

/15.08.2015/. Ponieważ żyjemy w świecie fizycznym, zapominamy, że czysta myśl może rzeczywiście 

doprowadzić do zmiany w świecie fizycznym. 

Opisałem mocne dowody wskazujące na to, że nasza grupowa medytacja naprawdę spowodowała 

zmiany fizyczne. Portal, który Zderzacz Hadronów spodziewał się ożywić, nigdy nie otrzymał tej 

(koniecznej) wiązki energii.   

W rezultacie pewne istoty reptyliańskie są teraz naprawdę uwięzione na/w Ziemi. 

Czy ludzka świadomość, boskie połączenie ze Źródłem może kiedykolwiek być uszkodzone? – to nie 

było pytaniem. Kwestią dla mnie było to, że po prostu niektórzy ludzie byli gotowi spróbować  

to uszkodzić, ale stawiając temu czoło z wolnej, nieprzymuszonej woli, zademonstrowaliśmy planecie  

i Źródłu, że ludzie wezmą odpowiedzialność i rzucą wyzwanie niesprawiedliwości.  

Każdy był tak pomocny i miły w tym okresie, że wielu z nas otrzymało niechcianą uwagę  

od negatywnych intencji pewnych istot. Zawsze wiedziałem, że stanowisko, które grupowa 

świadomość mi przyznała, może oznaczać, że jestem w pozycji otrzymywania popękanych  

i złamanych energii. W przeciwieństwie do opinii niektórych, Manty nie opuścili mnie i nie mam 

zamiaru umierać w ciągu najbliższych 6 miesięcy. 

W dniu 17 października będę gościem na konferencji  „Into the Unknown” [W kierunku Nieznanego], 

która odbędzie się w  Watford, w północnym Londynie. Jeśli ktoś z was może przybyć  

na tę konferencję, pamiętajcie aby odnaleźć mnie i mnie przywitać.  

http://www.ufoacademy.com/index-2.html 

W dniu 24 października 2015 planujemy nasze drugie spotkanie „Łączenia Świadomości”  

[Connecting Consciousness], tym razem wszyscy są zaproszeni.   

Spotkanie odbędzie się w Zamku Sneaton http://www.sneatoncastle.co.uk który jest w Whitby.   

Można będzie znaleźć więcej szczegółów na stronie internetowej w najbliższych dniach. 

http://www.ufoacademy.com/index-2.html
http://www.sneatoncastle.co.uk/


Ze względu na możliwości lokalowe możemy mieć miejsce tylko dla 100 osób, więc pierwsze  

100 osób, które się zgłosi ma zapewnione miejsce. Spotkanie ma mieć mniej charakter konferencji,  

a bardziej chodzi tu, aby pobyć razem, porozmawiać, podzielić się pomysłami, w taki sposób jak nie 

możemy tego robić w szerszej społeczności. Już nie mogę się doczekać, aby zobaczyć tam tak wielu 

z was, jak to tylko jest możliwe. Tematem dyskusji będzie również sytuacja CERN z bardzo ciekawymi 

grafikami.  Niektóre z tych grafik pokazują jak świadomość planety aktywnie wspomagała grupę 

„Łączenia Świadomości”. Doceniam, że to jest bardzo wielka rzecz, jaką mam do powiedzenia,  

ale przedstawię na spotkaniu dowody wskazujące, że planeta rozumie to o co nam chodzi  

i wspiera nas. To jest naprawdę zdumiewające i wszyscy powinniśmy być tym głęboko poruszeni. 

Przed końcem tego tygodnia rezerwacje na konsultacje ze mną zostaną ponownie otwarte.  

Będziemy przyjmować rezerwacje do 19 grudnia [faktycznie miejsca są do końca lutego 2016].  

Przewidujemy, że dostępne wolne miejsca zostaną szybko zapełnione, więc jeśli chcesz się 

skonsultować ze mną, proszę zrób to szybciej niż później.  Jeśli jesteś członkiem grupy  

„Łączenia Świadomości” i interesuje cię zorganizowanie lokalnej grupy w twojej okolicy prosimy  

daj nam znać e-mailem. 

Nawiązując do sukcesu medytacji sierpniowej, kolejnym projektem „Łączenia Świadomości”  

będzie sieć energetyczna, która otacza ziemię. Będę prosił abyście dołączyli do mnie,  

aby wybić więcej kolejnych otworów w tej sieci. Więcej wiadomości na ten temat wkrótce.  

Jeśli chcesz wziąć w tym udział, to musisz być członkiem „Łączenia Świadomości”.  

Możesz do nas dołączyć, należy wejść na ten link. 

http://simonparkes.wix.com/home#!action-group/c5x0 

Od czasu do czasu konieczna jest aktualizacja strony internetowej, jeśli czasem strona będzie 

wyłączona przez chwilę, to proszę się nie martwić. 

* Najświeższe wiadomości na dzień 31 sierpnia.  Informacje które do mnie docierają wydają się 

sugerować, że Banki Hong Kong i Shangha, które ponoszą katastrofalne straty wewnątrz Chin,  

są na skraju załamania. Gdy o tym piszę sytuacja zmienia się z minuty na minutę i spodziewamy się, 

że będzie to dotyczyć coraz większej ilości banków. W Wielkiej Brytanii HSBC zwróciło się do Banku 

Anglii o awaryjny, finansowy ratunek. To zostało odrzucone. Bank Anglii zwrócił się do Europejskiego 

Banku Centralnego o pomoc. Ten wniosek też został odrzucony i gdy to piszę kolejne odwołanie 

poszło do Rezerwy Federalnej w USA. Nasze źródła wewnątrz poinformowały mnie,  

że Fed jest gotów dać zabezpieczenie temu bankowi w razie potrzeby. 

Dużo miłości, dużo siły, wiele nadziei, 

Simon 

http://kochanezdrowie.blogspot.com/2015/09/simon-parkes-biuletyn-wrzesniowy.html 

http://simonparkes.wix.com/home#%21action-group/c5x0
http://kochanezdrowie.blogspot.com/2015/09/simon-parkes-biuletyn-wrzesniowy.html

