
CALL TO ACTION - Change of Human Collective Operating Sytem

[Translation into Czech]

VÝZVA K ČINU – ZMĚNA OPERAČNÍHO SYSTÉMU LIDSKÉHO KOLEKTIVNÍHO VĚDOMÍ

Právě se nacházím ve Španělsku, kde se budu účastnit dvou setkání. Jedno se koná 13. října 2012 

v Barceloně, druhé 20. října 2012 v Madridu. 

A informace, kterou budu v těchto časech sdílet, zní, že nyní máme možnost, sílu a schopnost 

proměnit Operační systém (OS) Lidského kolektivního vědomí na podobu, která odpovídá 

Novému paradigmatu. OS je uložen v lidské řeči a v naší DNA.

A Zdroj, Gaia (Matka Země) a Planetární rada nyní potřebuje dobrovolníky, kteří by se stali 

„přivaděči“ nového OS do Lidského kolektivního vědomí. Potřebujeme dobrovolníky, kteří 

hovoří jakýmkoli moderním jazykem na planetě. Španělsky, anglicky, německy, italsky, čínsky, 

japonsky, hindsky, korejsky, portugalsky…ve zkratce, TVÝM MATEŘSKÝM JAZYKEM. Pokud čteš 

tento článek, znamená to, že Ty osobně jsi požádán, aby ses zúčastnil tohoto „downloadu“, tedy 

stažení nové informace.  

Je to nesmírně důležité. Je třeba tuto informaci přeložit do každého jazyka na planetě. Prosím 

pošli překlad tohoto článku do svého mateřského jazyka na info@ascension101.com a my 

vytvoříme nový odkaz k tomuto článku, takže poté jej můžeš přeposlat komukoli jinému, kdo 

hovoří Tvou mateřštinou. 

Zde jsou pokyny:

V sobotu 13. 10. 2012 v 16 hodin španělského času (odpovídá českému letnímu času) – Tuto 

informaci budu předávat ve Španělsku v Barceloně.

V sobotu 20. 10. 2012 v 10 hodin španělského času (odpovídá českému letnímu času) – Tuto 

informaci budu předávat ve Španělsku v Madridu.

Tu sobotu, která NÁSLEDUJE POTÉ, kdy jsi přečetl(a) tento vzkaz.

Jestli nevíš, co nový OS je, požádej své vyšší vědomí, aby Ti jej nejdřív ukázalo.



Prosím, pokud to Vaše časové pásmo a kalendář dovoluje, v jeden přidělený čas, nebo ve 

všechny, jděte na veřejné místo, kde je běžné si sednout (např. do kavárny, parku či na pláž), 

anebo se setkejte s přáteli na určeném místě (ať už doma nebo na veřejném místě) a proveďte 

společné sezení V TICHU, s tím záměrem STÁT SE PŘIVADĚČI, TAK ABY ZDROJ MOHL „NAHRÁT“ 

OPERAČNÍ SYSTÉM NOVÉHO PARADIGMATU do Lidské kolektivní řeči (Tvoje mateřština a Tvá 

DNA), a to napříč časoprostorem.

Až do konce roku 2012 se k vám v tomto sezení budu připojovat každou sobotu po dobu jedné 

hodiny. 

Sdílej tuto informaci svým přátelům a každému, kdo Tě napadne – prostřednictvím e-mailu, 

blogu nebo facebookové stránky. Zkus kontaktovat místní rozhlasové a televizní stanice. Dej 

každému vědět o tom, co děláš a požádej ho o připojení se k Tvému záměru.

UDĚLEJME TO.

Inelia Benz

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

[Z anglického originálu přeložila Adéla Obermajerová: 

http://www.ascension101.com/en/home/ascension-blog/67-october-2012/277-call-to-action-

change-of-human-collective-operating-sytem.html
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