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Za tiste, ki me še ne poznajo, naj povem, da sem zaradi močnih travm, ki so
hudo poslabšale moje psihično in fizično zdravje, leta 2000 stopil na pot intenzivne osebnostne rasti. V tem času sem svoje stanje uspel izboljšati do te mere,
da sem sedaj zelo zadovoljen s svojim življenjem. Počutim se umirjeno, sem brez
bolečin in izjemno zdrav. Leta 2007 sem začel tudi s ponujanjem terapevtskih in
svetovalnih storitev, da bi s svojimi spoznanji ter odkritji lahko čim bolj pomagal še drugim. Tako v slovenskem kot angleškem jeziku pišem dva javna spletna
dnevnika oziroma bloga in napisal sem dve avtobiografski knjigi. Na mojih dveh
YouTube kanalih lahko najdete več kot 500 mnogim zelo koristnih poučnih video
dnevnikov. Snemam jih običajno med sprehodi po Dravskem nabrežju v Mariboru, kjer živim od leta 2013. Nekajkrat sem na povabilo njihovega uredništva
javnosti predal mnoge zamolčane informacije tudi preko oddaj Klepet ob kavi.
V albumih na mojem Facebook profilu lahko najdete mnoge poučne dokumentarne fotografije vsebin izobraževalnih delavnic in predavanj, ki sem se jih
doslej udeležil. Povezave do njih najdete pod rubriko o »meni« na spletni strani
valentinrozman.si.
Piše: Valentin Rozman

Ker sem spoznal,
da lahko ta svet spremenimo le, če se med
seboj povežemo in
sodelujemo, sem se
v preteklih letih priključil tudi različnim
organizacijam. Izpostavil bi le eno, ki
sem jo odkril leta 2010 in se imenuje Desteni. Ta mednarodna skupina je ustvarila
odlične spletne tečaje z imenom Desteni
I Process, s pomočjo katerih sem se uspel
tudi sam osvoboditi mnogih škodljivih
miselnih ter vedenjskih vzorcev. Preko
njih pa sem dobil dostop tudi do zelo podrobnih informacij o dejanski zgodovini
stvarstva, vključno z dogodki na planetu
Zemlja ter nastanku človeške rase. Tam
sem se prvič seznanil z bitji po imenu
Enki, Enlil in Marduk ter njihovim vodjo
z imenom Anu. Spoznal sem, kako so ta
bitja s pomočjo številnih drugih nadzorovala in vodila ne samo življenja vseh ljudi na tem svetu, temveč tudi sam sistem
reinkarnacije. Se je pa leta 2006 zgodilo
nekaj, zaradi česar se je sprožil proces
odstranjevanja sistema, preko katerega
smo bili omejevani. Več o tem si lahko
preberete na spletni strani: desteni.si.
Spomladi leta 2020 sem preko raziskovanja na spletu odkril tudi gibanje z
imenom Life Force, katerega aktivnosti
vodita Kimberly Ann Goguen z nadimkom Kim Possible oziroma Kim na kratko ter Steffen Rowe z nadimkom Tank of
America oziroma zgolj Tank. To gibanje
me je pritegnilo, ker je prav tako omenja-
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lo prej našteta štiri bitja kot nadzornike
tega sveta. Predvsem pa se je pojasnilo,
kakšna je povezava med njihovo piramidno strukturo vodenja človeštva ter covid
plandemijo. Razlaga se, da je bil v celotnem vesolju pred leti sklenjen mirovni
sporazum, na osnovi katerega se odtlej
preprečujejo vojne na čisto vseh planetih,
vključno z našim. Za vzpostavitev miru
na planetu Zemlja
je bila zaradi njene
specifične DNK izbrana Kim kot nova
varuhinja vseh tukaj
živečih bitij in celotnega planetarnega
premoženja.
Leta
2015 je bila z njo
sklenjena zaveza, ki
je postala pravnomočna leta 2018. V
obdobju med tema
dvema letoma je bila
usmrčena celotna prej omenjena četverica dosedanjih vodij sistema nadzora
človeštva, na njihovem položaju pa je
sedaj Kim. Zaradi zamenjave vrhovnega
vodstva našega planeta je nastala precejšnja zmeda v vseh podrejenih upravnih
strukturah, poznanih tudi pod imenom
globoka država. Gre za številne skrivne
skupnosti, med katere sodijo red črnega
sonca ter podrejene skupnosti, kot so jezuiti, iluminati, prostozidaji, templjarji,
malteški vitezi, lobanja in kosti ter mnoge druge. Preko teh tajnih združenj so bile
doslej vodene vojske in vlade vseh držav
na svetu. Na voljo so imeli neomejena finančna sredstva za izvajanje vseh mogo-

čih grozodejstev. Kim si je v zadnjih letih
mirno prizadevala, da bi vsa ta struktura
globoke države spoznala njo kot novo
vrhovno poveljnico ter da bi se vsi skupaj uskladili z mirovnim načrtom obnove
tega planeta. V tem času je spoznavala in
spreminjala tudi delovanje zalednega in
osprednega globalnega finančnega sistema. Počasi je vse bolj onesposobljala
bančne mehanizme globoke države za
ustvarjanje novih finančnih sredstev.
Njena zadnja velika poteza je bila, da je
ustanovi Federal Reserve odvzela dovoljenje za delovanje. Ta ustanova je bila
vedno zgolj vmesni člen med Globalnim
repozitorijem, ki je dejansko izdajal vsa
finančna sredstva na tem svetu, z njim pa
sedaj prav tako upravlja Kim.
Javnost je glede teh dogodkov seveda
skoraj povsem nevedna, saj je globoka
država prevzela nadzor nad vsemi javnimi mediji ter socialnimi omrežji, na
katerih se cenzurira vse, kar ni usklajeno
z njihovim načrtom izvedbe cepilnega
genocida. Zato je Kim ustvarila lastno
medijsko omrežje, ki se imenuje United
Network News. Preko njega se od ponedeljka do petka ustvarjajo kratka dnevna
poročila, ob nedeljah pa Kim v sklopu
okoli dve uri trajajočega zoom sestanka poroča o zadnjih najbolj pomembnih
spremembah na svetu.

Sam sem 9. junija 2021 začel ta poročila prevajati tudi v slovenski jezik ter jih
objavljati na spletu. Hkrati pa začenjamo
z aktivnostmi za ustanavljanje prvega
zakonitega zbora (de jure assembly) v
Sloveniji, preko katerih se širom sveta
izgrajuje nov sistem lokalne ljudske samouprave. Preko teh zakonitih zborov bo
Kim financirala vse projekte obnove tega
planeta, sredstva pa bodo predvidoma postala dostopna v naslednjih nekaj tednih.
Zato vabim vse, da zasledujete novice v
zvezi s tem ter se priključite soustvarjanju naše skupne lepše prihodnosti. Vse
informacije glede tega lahko najdete na
spletni strani zbor.si.

