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Společenství webu Necipujtenas.CZ obdrželo elektronickou poštou 23. února 2015 velmi zajímavou
filosofickou úvahu s tématikou  čipování lidstva. Jejím autorem je náš věrný čtenář s přezdívkou
„Mio“.

Společenství webu Necipujtenas.CZ ctí ústavně zaručenou svobodu slova, názoru, víry, přesvědčení
a proto zveřejňujeme text Váženého občana „Mia“ v plném znění.

Jde o myšlenkově bohatou vizi současnosti i blízké budoucnosti s hlubokým morálním poselstvím
pro celé lidstvo. 

(Poznámka:  Stanoviska  autora  úvahy  nemusí  vždy  odpovídat  názorům  Společenství  webu
Necipujtenas.CZ.  –  Faktem  však  zůstává,  že  politická  reprezentace  už  bohužel  mnohokrát
prokázala, že nehodlá obyvatelstvo vůči vynucování čipování v praxi jakkoliv fakticky hájit. Ba
právě naopak. Společenství Necipujtenas.CZ s něčím takovým nesouhlasí! Důrazně se distancujeme
od  jakéhokoliv  schvalování  forem  legislativního  násilí!  Nikomu  zároveň  nelze  bránit  v
dobrovolném sebeočipování se všemi známými riziky pro jeho tělo, peněženku i lidskou duši.)  

Ukázka čipování lidských bytostí. – Zdroj obrázku: Amal Graafstra –
http://flickr.com/photos/28129213@N00/7267161/in/set-181299/;
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Dobrý den, krásný den přeji všem v redakci , krásný den a obrovské poděkování rovněž všem, kdo
věnují webu  www.necipujtenas.cz péči.  Rovněž bych chtěl také velmi a z celého srdce poděkovat
všem, kteří s trpělivostí čtou všechny tyto informace z tohoto webu a jakkoliv s nimi na vědomé bázi,
pracují.  Jen tím, že čtete a přemýšlíte vědomě nad tímto obsahem, trháte struktury, které mohou
být použity v budoucnu proti vám, nám všem. Jde o nesmírně a nezměrně důležitou aktivitu nás
všech, protože systém, kdy se zavedou povinné struktury čipování do běžného života, je již v pohybu
a tento proces je systematicky živý velmi dlouho na mnoha úrovních řízení samosprávních celků,
celých republik a všech státních a i jiných zřízení. 

Připravováni jsme byli  po stránce těla – duše i  ducha mnoho,  velmi mnoho generací  tak,  že  ani
nevíme, že jsme pro očipování, ve skutečnosti, připraveni a bohužel s ním i nevědomě souhlasíme.
Fyzický  akt  zavedení,  poprvé v podstatě  ve  větším měřítku  nyní  ve  Švédsku,  je  jen vyvrcholením
úspěchu těchto snah. Byl to první pokus, byl tímto proveden úspěšný test odevzdání našeho vědomí
jim. Nejde o fyzický čip, ten je jen prostředkem, i když, jakmile se povede ho globálně zavést, jako
mávnutím kouzelného proutku si díky němu budete moct dovolit věci, o kterých se vám a nám ani
nesnilo. Vše je již připraveno a perfektně načasováno. Používat tento čip na otevírání dveří a nebo
start kopírky, je skutečný výsměch lidským bytostem a pouhá záminka. Uvidíte také, že se brzy objeví
naprosto skvělé a další  možnosti,  jak čip v lidském těle,  využít.  Bankovní operace nebo sledování
člověka, dokonce řízení jeho chování na dálku, ano, to jsou jen malé věci – ovšem velmi nebezpečné -
v porovnání s tím, co to může lidské bytosti  skutečně přinést  -  resp.  vzít.  Ve skutečnosti  nejde o
žádnou výhodu pro lidskou bytost. Věřte mi, že všechny tzv. „vymoženosti čipu“, přijdou přesně v čas,
kdy ho budeme !nejméně! potřebovat. 

Vše  bude  akcelerovat  naše  pasivita/aktivita  jejímu  zavedení.  Chtěná  a  nebo  nechtěná  =  není
rozhodující. Čím budeme otevřenější,  tím se služby, které se objeví, budou rozšiřovat. Schválně si
toho potom všimněte. Je připraveno několik scénářů, které se budou postupně, pod nejrůznějšími
záminkami,  realizovat  v případě trvalého odmítání  populací.  Nasazení  čipu je  tak  promyšlené,  že
máme skutečně mizivou šanci se ho vzdát. Daří se mi napojovat na tyto informační struktury, ve
kterých je toto vepsáno, a já jen posílám všechnu lásku, kterou mohu, aby se toto ještě promyslelo,
protože to může vést k dalšímu zániku života na planetě Zemi. Nepomůže ničit, jen milovat.

Pokud to neprotlačí tak, stane se to jinak. Nejde o fyzické tělo, nejde ani ten čip, jde o energii ducha,
o energii, která stojí na první příčce, hned za lidským vědomím, jako cenné komoditě v Univerzu. Kdo
má vědomě v rukou tvořivé síly ducha, má v rukou osud celého Univerza.  Milí  přátelé, budou to
převratné  způsoby  komunikace  mezi  lidmi,  převratné  způsoby  zobrazování  a  ukládání  informací,
obrovské  a  revoluční  principy  v transportování  těla,  myšlenek  a  energie  ducha..  Všechny  tyto
schopnosti máme již nyní v sobě, žádný čip nepotřebujeme, vše je způsobované láskou, láskou v nás..

Velmi  dlouhou  dobu  jsme  byli  na  tento  akt,  jako  lidská  rasa,  připravováni,  velmi  sofistikovaně
připravováni  a  tak,  abychom  svým  postojem  dali  naprostý  průchod  tomuto  nezměrnému  a
nedozírnému zásahu do soukromí a podstaty lidské bytosti. Co je však mnohem horší, dali jsme tím
plný souhlas k napojení  těchto bytostí  téměř na všechna naše energetická těla a to je  již  krůček
k tomu, si absolutně a dokonale podrobit lidskou rasu, především celý její energetický rámec, rovněž
energetický rámec planety Země. Mnohokrát již  k tomu bylo na planetě Zemi sáhnuto, vždy však
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musel život planety Země být ukončen jako celek. Ve finále se to těmto strukturám, kteří  se živí
negativními emocemi, nepodařilo.

Nyní jsou však nejblíže svému úspěchu a za celou, několika, ve skutečnosti !mnoha stovek tisíc let!,
dlouhou a skutečnou historii planety Země, skutečně připravení dotáhnout záměr do konce. Jestli se
někdo těší na to, že jim v tom nějaká „vyšší moc“ zabrání, velmi se mýlí. Aktivita v tomto konkrétním
případě,  musí  bezprecedentně  přijít  vědomým  rozhodnutím  každé  lidské  bytosti.  Pokud  se  tedy
budeme chtít ponořit do skutečně absolutistického způsobu řízení společnosti,  veďme naše životy
stejně, jako doposud. Nelze ovšem učinit změnu zvenčí. Jen skutečnou prací na svém nitru, jde ještě
zvrátit celý proces i ve spolupráci s převibrováním planety Země, které nyní již tajně probíhá.  Ne, že
by ho skrývala sama planeta Země, to jen mocní  si myslí, že se takto dělá láska :-). Nevíme o tom z
pochopitelných důvodů.  Sama  Země, jako živá bytost, prosí všechno a všechny o vyslyšení právě tím,
co se všude kolem nás děje. Nepomohou demonstrace, nepomohou petice, nepomohou dokonce ani
weby, dopisy, akce apod.. Toto je přímý zásah do svobody lidské bytosti na bázi Univerzálního vědomí
a jako takový nemůže být tzv. „zdolán“ fyzickými projevy v realitě, ať už budou jakékoliv. Celá změna
se musí  uskutečnit  skutečně prožitým přáním uvnitř  každého z nás.  Ano,  stojíme proti  obrovské
přesile, ale cesta je, ještě stále je prostor..

Z nějakých  důvodů  si  tímto  obdobím  svého  vlastního  uvědomění,  resp.  neuvědomění,  máme
pravděpodobně projít. Celá příroda, její projevy a kvality, dávají lidem již mnoho mnoho století důkaz
o tom, že jediným a nejvyšším citem v Univerzu je láska. Ačkoliv je nám to dáváno před naše fyzické
smysly již po velmi dlouhou dobu, zatím tento „zápas“ na plné čáře prohráváme. Především svojí
vnitřní pasivitou. Zavedení čipu do fyzického těla lidské bytosti,  je v  procesu zotročení lidstva, jen
maličkou, snad tou nejmenší součástí. O dalších nevíme, protože je nám cíleně a již po velmi dlouhou
dobu, blokováno spojení našeho lokálního vědomí s Univerzálním vědomím tak, abychom se zabývali
pouze našim egem a veškeré energie zůstaly trvale v nejnižších patrech, nejnižších energetických vírů
– čaker. V podstatě na první úrovni ze 12 možných (starý systém 7)

Ano, je to našim nezájmem a životem v egu, kdy skutečně dlouhodobá pasivita lidské populace, dala
korporacím, které drží  ve skutečnosti stínově moc nad osudem planety Země, neomezenou moc.
V rámci plánu Stvořitele je to však obrovská výzva. Výzva především pro nás, lidské bytosti, kterým je
nyní, tímto způsobem a již extrémně dáváno najevo, že moc již není v  našich rukou a pokud dále
budeme sdílet pasivitu a život v egu a 1. čakře, trvale tím odevzdáme vibrační rámec naší planety do
rukou bytostí, pro které se staneme jen zdrojem potravy. Jde o vysoké poslání matky Země, která se
teprve nyní nadechuje ke svému prvnímu projevu, po mnoha miliardách let vývoje. Žijeme v části
vesmíru, kde je povolená 100% svobodná vůle. Avšak tyto „malé věci“, které bezpochyby přijdou,
jsou jen maličkou částí  mnohem sofistikovanějšího plánu na skutečné zotročení lidstva,  v tom se
skutečně provozovatelé webu, admini a všichni, kdo ho tvoří, nepletou.

Velmi dlouho a velmi pomalu se ladí tyto struktury na nejnižší vibrační potenciál každé bytosti a tak,
aby nikdy nedošlo k procitnutí a získání poznání. Lidé jsou bohužel zbaveni z velké části zbývajících 10
vláken DNA a tak setrváváme pouze se 2 vlákny, které zajišťují pouze přežití a jití tzv. „na ruku“ těmto
strukturám. Naštěstí proces vzestupu planety Země, ke kterému nyní dochází, již nezávisle na našem
vědomí, zabraňuje všem dalším aktivitám těchto struktur. Vyzářené se však musí realizovat, to je
zákon Univerza aneb každá myšlenka dojde k materializaci. Stvořitel tady ctí svobodnou vůli na 100%



a nemá tam jiný model. Mnohokrát byly učiněny pokusy o tyto zvrácené touhy a procesy nasazení
prostředků,  které  by  zajistili  ve  finále  totální  samotu lidské bytosti,  která  by  byla  napojená  díky
pokročilé pozemské technologii na jisté místo ve vesmíru, kam by mohly proudit negativní emoce a
tyto entity živit.

Vím z vlastní zkušenosti,  že největším obchodem, který obrovským způsobem funguje ve vesmíru
(celém Univerzu) a v dimenzích nižších bytostí, je obchod s lidským vědomím, zbývá ještě ovládnout
tvořivé síly lidského ducha, ke kterému to celé směřuje.  Lidské vědomí je v tomto období rozvoje
planety Země,  velmi  cenný a žádaný artikl  a  toto odejmutí  bude testováno pokusy i  přes to,  že
planeta Země nyní blokuje tyto žádosti, bude tomuto činěno dále.

Absence soucitu a citu lásky dává této hierarchii bytostí v dnešních dnech, i přes vytrvalou péči matky
Země, v podstatě neomezenou moc. Předejme jim lásku, hlavně milujme sami, ke změně dojde poté i
u  nich..  Obrovské  vesmírné  představení  začne  během krátké  doby.  Zájem o  planetu  Zemi  roste
obrovským způsobem, protože to, co se nyní odvine na planetě Zemi, dá základy vývoje ve všech
světech a na všech úrovních Univerza. Přípravná fáze trvala ve Stvoření cca. 7,5 miliardy let až do
roku 2015. Nyní jsme před obrovskou změnou a všechny negativní bytosti se budou chtít přiživit.
Jedním z nástrojů  a  mocnou zbraní  by  bylo  očipování,  ke  kterému mílovými kroky  směřujeme a
pravděpodobně se i stane. Velmi by to usnadnilo ovládnutí našeho vědomí, poté sil ducha, protože
stejně jako i mobilní telefony, postupně se zdokonalí čip natolik, že již nebudeme potřebovat žádnou
jinou venkovní komunikační technologii. Nejde o čip, ale o rezignaci, naši pasivitu, díky které trvale
spojí  fyzické tělo s tímto elementem pod kůží.  V ten moment se ponoříme do nejhlubších vrstev
vědomí. Cesta z těchto struktur již poté nebude možná, pravděpodobně pouze za cenu opětného
zrušení fyzického života na Zemi. Tato fakta, na druhou stranu, hlídá sama matka Země. Není však
všemocná, může se tento plán podařit zrealizovat. Záleží na tom, jak se k celé události lidstvo postaví,
zda v lásce a nebo nelásce. To je jasné všem bytostem, které netrpělivě čekají, jak proces vzestupu
lidského vědomí,  na planetě Zemi,  dopadne.  Máme se skutečně na co těšit,  protože vyvrcholení
souboje o lidské vědomí, již brzy začne a první sedačky v tomto vesmírném kině, jsou již vyprodány.

Není  ovšem vyhráno.  Závěrečný „boj“ o  lidské vědomí bude velmi  brzy  sveden přímo ve fyzické
realitě v období, kdy se planeta Země skutečně poprvé nadechne ke svému prvnímu „zívnutí“, po
řadě několika miliard let její existence a porodu. Tato fakta jsou veřejnosti úspěšně a cíleně tajena
proto, aby, jakmile dojde k prvním viditelným posunům lidské společnosti do vyšších sfér a dimenzí
vědomí,  přiskočí  okamžitě  „zachránci  z vesmíru“,  kteří  se  díky  promyšlené  mnoha-generační
manipulaci a masáži našeho vědomí, mohou „prý“ prohlásit za naše Stvořitele a tedy bytosti mající
výsadní  právo nám „prý“  i  pomoci.  Vše,  co bylo  doposud jimi  vytvořeno,  všechny energetické a
nevyléčitelné  choroby,  nemoci,  procesy,  které  brzdily  proces  vzestupu  planety  Země  po  mnoho
miliónů let, oni nám nabídnou převratné technologie, kterými to vyřešíme hned. Představte si.. To
bude po očipování II. pokus o ovládnutí  –  I. pokus jsme očipováním prohráli, „boje“, který svedeme
s těmito  bytostmi,  především  na  úrovni  vědomí.  Budou  nám  nabídnuty  opravdu  převratné
technologie, krok, kterým konečně poznáme, že nejsme ve vesmíru sami, je již neskutečně blízko. 

Ačkoliv je přílet mimozemských civilizací připravován a zároveň tajen mnoho let, jediné, co můžeme
projevit vůči těmto bytostem, je jim vyslovit poděkování a s láskou je zase odporoučet zpět tam,
odkud přiletěli. Věřte mi přátelé, že ačkoliv to bude bombastické, nebude na tom nic, z  čeho bychom



si mohli, cokoliv skutečně hodnotné, vzít. Tajemství je v nás, Stvořitel je v nás i koneckonců v nich –
jenže oni toto vědomí nemají, i tyto bytosti touží po lásce, jen hledají způsob, jak ji objevit. Oni jen šli
cestou technologie,  ne lásky..  My ji  v sobě máme. Oni to ví.  Bohužel  temnota v těchto bytostech
dosáhla takového stupně, že proces vzestupu planety Země, budou chtít využít pro své cíle. Je to pro
ně lákavé sousto. Jsme to my, naopak, co jim můžeme pomoci. My jsme jejími učiteli. Paradoxně. Jen
spojením  s nimi  na  této  úrovni  můžeme  vytvořit  zárodky  pozdějšího  spojení  se  Stvořitelem  do
Jednoty. To je jediné poslání a to, co jim nějak musíme sdělit, až přiletí. 99% populace k nim bude
vzhlížet.  Snad  to  nebude  fatální  chybou..  Jakpak  by  ne,  ohromující  technika,  ovládání  hmoty,
antigravitace prostě vše, po čem sníme několik století. Věřte mi milí přátelé, že opravdu a skutečně
vyspělá  civilizace  tímto  způsobem  nikdy  nekontaktuje  jinou  civilizaci.  Nemá  potřebu.  Kontakt
s opravdu vyspělou a světelnou civilizací poznáme srdcem, bez talířů, efektů, technologií a ohromení.
Kontakt proběhne tiše, v pokoře, lásce a víře po sjednocení,  kdy cílem je jednota se Stvořitelem.
Buďme velmi obezřetní, protože velkolepé divadlo je již velmi blízko.

Nikdo nemá právo zasahovat do svrchovaného vývoje života a vědomí na planetě Zemi, ani kterékoliv
planetě,  ať  už  nabídne  cokoliv  i  např.  v době  těžké,  protože  se  netrpělivě  očekává,  jak  vzestup
planety Země, proběhne. Je již zpracováno mnoho scénářů, které proudí na planetu Zemi především
přes  lidi,  kteří  ovládají  chanelling.  Nikdy se  totiž  doposud v celém Univerzu,  tento proces,  tímto
způsobem,  neudál.  I  ta  nejvyspělejší  bytost  v Univerzu  nezná odpověď na tuto  otázku,  ale  ví  se
v celém Univerzu, že k tomu dojde. Může se prakticky stát cokoliv s cílem nikoliv vyhladit lidskou
rasu, na co to může jednu chvíli i dokonce vypadat, ale cíl je zvýšit vibrace planety Země a tím i všeho,
co se na ní nachází. Nikdo nemá žádné právo zasahovat do principů žití, které si tady nyní vytváříme -
tj. jediná a nejvážnější dohoda, která kdy byla mezi Stvořitelem a všemi bytostmi v Univerzu – jeho
Stvořením, uzavřena a vyplývá z definice lásky, kterou bylo stvořeno vše. Tento skutečný příběh je
opravdu velmi rozsáhlý, pravděpodobně se ani tento příspěvek nevejde do návštěvní knihy.

Proto s veškerou láskou ve svém srdci prosím nás, vás, Tebe, prosím lásku, která je třeba i hluboko
v Tobě, ano v Tobě milí čtenáři, co čteš právě teď tyto řádky, aby převzala stráž nad Tvým vědomím.
Já jsem odešel před nedávnou dobou z civilizace, prostě jsem se musel odpojit, naštěstí čist všech
náboženství a systémů víry, abych si mohl na vlastní kůži ověřit všechna fakta, o kterých tady píši.
Stvořitel je v každém z nás, jen cesta sám k sobě umožní Stvořiteli skrze Tvé tělo promluvit do reality.
Nenechejme si  vzít  tuto báječnou a již  nikdy neopakovatelnou příležitost.  Žiji  v přírodě, věnuji  se
vnitřní  práci,  harmonizaci  svého  čakrového  systému,  mám  spoustu  zkušeností  s projeveným
světelným tělem, již na 100% věřím v tele-portaci, levitaci, jasno-slyšení i jasnovidnost. Především se
nyní věnuji nabíjení svých všech těl tak, aby byla vytvořená dostatečná energetická zásoba k procesu
vzestupu. Toto se týká všech lidských bytostí. Celý proces je již světelnými bytostmi připraven, jen je
ještě  stopnut,  abychom  se  z procesu  vzestupu  do  vyšší  vibrační  úrovně,  nezbláznili.  Nikdo  však
nemusí  mít  strach,  vše  proběhne  podle  svobodné  vůle  každé  lidské  bytosti,  každá  lidská  bytost
dostane možnost se rozhodnout kde a jak, vše proběhne v lásce.

Cokoliv dalšího přes email, který nechám v redakci..

Miluji vás..

Mio


