Monges confirmam chegada extraterrestre em 2012
Visão remota não é nada de novo nos mosteiros tibetanos. Por milhares de anos, as visualizações remotas no
meio de outras atividades espirituais têm dominado a cultura tibetana. O que alguns turistas indianos vieram
aprender de alguns mosteiros tibetanos sob o domínio chinês atual é extremamente alarmante e fascinante.
De acordo com esses turistas, visualizadores remotos estão vendo as potências mundiais no curso da
autodestruição. Eles também vêem que o mundo não será destruído. Entre agora e 2012 as super potências do
mundo continuarão a se envolver em guerras regionais. Terrorismo e guerra encoberta será o principal problema.
Na política mundial algo vai acontecer em torno de 2010. Naquela época, as potências mundiais ameaçarão
destruir umas as outras.
Entre 2010 e 2012, o mundo inteiro vai ficar polarizado e vai se preparar para o dia da condenação final. Pesadas
manobras políticas e negociações terão lugar com poucos avanços.
Em 2012, o mundo começará a mergulhar numa guerra nuclear de total destruição.
E, nesse momento algo notável irá acontecer, dizem, os monges budistas do Tibete. Poderes supernaturais
divinos irão intervir. O destino do mundo não é se auto-destruir no momento.
Interpretação científica das demonstrações dos monges torna evidente que forças extraterrestres estão nos
vigiando a cada passo do caminho. Eles irão intervir em 2012 e salvar o mundo da auto-destruição.
Quando perguntado sobre os avistamentos recentes de OVNIs na Índia e na China, os monges sorriram e
disseram: os poderes divinos estão assistindo a todos nós. A humanidade não pode e não será permitido alterar o
seu futuro para que sofra grandes mudanças.
Todo ser humano através de seus atos na vida atual, chamados de "Karma", pode alterar as vidas futuras até
certo ponto, mas mudar o destino em grande parte, não será permitido. Não, numa medida de uma grande
extensão.
Os monges também mencionaram que, para além de 2012, nossa atual civilização iria compreender que a
fronteira final da ciência e tecnologia está na área da espiritualidade e da física, não material e química. Para além
de 2012, as tecnologias poderão tomar uma direção diferente. As pessoas irão aprender a essência da
espiritualidade, a relação entre o corpo e a alma, a reencarnação e o fato de estarmos conectados uns com os
outros. Somos todos parte de "Deus".
Na Índia e na China avistamentos de OVNIs têm aumentado em muitos lugares. Muitos dizem que os governos
chinês e indiano estão sendo contatados pelos extraterrestres.
Nos últimos dias, a maioria das atividades UFO, têm sido vistas nos países desenvolvidos, que têm capacidades
desenvolvidas Nuke.
Quando perguntado se esses extraterrestres aparecerão na realidade em 2012, as respostas dos visualizadores
remotos estão nos dizendo o seguinte: eles vão revelar-se de tal maneira que nenhum de nós terá medo. Eles se
revelarão somente se eles quizerem. Como nossa ciência e tecnologia avança, estamos destinados a vê-los e
interagir com eles de qualquer maneira.
De acordo com os telespectadores remotos, nossa terra é abençoada e está continuamente sendo salva de todos
os tipos de perigos o tempo todo, e que não nos tornamos sequer conscientes. Com o nosso progresso
tecnologico poderemos compreender como forças externas nos salvaram.
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