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Мені подобається приходити сюди завжди, мені подобається бути почутим,
я люблю показувати кожному з вас неосяжний розмір моєї Любові. Моє
кохання обіймає всю цю планету, я приймаю її як великий м'яч, який я
надягаю на свій провал, щоб все, що я відчуваю, також поширювалося в
кожному куточку в кожній людині, у кожній тварині, у кожній живій істоті на
цій планеті. Моє серце святкує. Чому він святкує? Тому що настає час,
коли впадуть усі завіси, коли впадуть усі перепони. Все буде кришталево
чисто. Більше приховувати нічого. Ні наша присутність, ні присутність
наших галактичних братів. Нічого, все буде розкрито. Все буде правдою.
Не буде брехні, шахрайства чи обману, бо світло знищує все, що не
резонує з ним. Тільки правда, любов, розуміння, дружба, солідарність
будуть загостреними почуттями на цій планеті, і це явище схоже на велику
пандемію, але не на хворобу. Пандемія любові, коли всі сміятимуться,
цілуватимуться, дивитися на брата як на брата, а не як на ворога. Не те,
що той, хто міг напасти на нього. Ті, чиї серця просвітлені, приймуть це
осквернення любові і відкликаться від цього почуття так, як ніколи раніше.
Ви відображатимете це почуття для всіх на планеті. Для тварин це буде
таке величезне почуття, що воно не залишиться у їхніх серцях. Він
вибухне і заразить більше сердець. Ті, чиї серця відкриті, сприйнятливі,
прагнуть цього моменту, не пошкодують ні про що, що вони зробили,
пережили, відчули, щоб дістатися цього моменту. Це був важкий шлях для
багатьох. Це було зроблено з випробувань, страждань, болю, але я
гарантую, що врешті-решт ви будете вдячні за кожний важкий момент, який
ви мали, тому що це моменти, які ви зробили. Він росте, розвивається і
досягає точки вібрації тільки для кохання, решта не має значення. Єдине
бажання, яке у вас буде, це випромінювати любов, не має значення до
кого; неважливо для чого; не має значення як. Він випромінює лише
кохання. На жаль, зараз мій
серце сумує, серце плаче. Не всі мої діти робитимуть це. Не всі мої діти
приймуть нас з розкритими обіймами, тому що вони віддадуть перевагу
вірити у все фізичне у своєму Світі, зі страху, недовіри, маловір'я, нестачі
любові, і нічого не приймуть. Вони не зазнають цієї хвилі кохання, тому що

не визнають, що всі однакові, не визнають, що аргументів немає; Вони не
визнають, що немає насильства, податків, поневолення, рабства. Ці, на
жаль, приймуть мої сльози, які я сповнюю такою любов'ю, що, торкаючись
їхньої душі, вони спробують очистити все те негативне вираження, яке в
них існує. Наче мої сльози були ліками, бальзамом, який, торкнувшись цієї
душі, може перетворити її на просвітлену душу, сповнену любові. Це моя
надія. Моя остання спроба з ними. Але я знаю, що для деяких я буду
успішним, але не всім. Я бажаю, щоб сьогодні я взяв усіх без винятку
жителів поверхні цієї планети, загорнув їх у свою мантію і перетворив на
істот п'ятого виміру без винятку. Це було б чудовою подією та розкладом у
Всесвіті, але, на жаль, я знаю, що не можу цього зробити, тому що вибір за
вами, у вас є вільна воля, і вона визначає та визначає ваші шляхи, на
жаль, не всі ви підете у п'ятий вимір. . Тим, чиї серця залишаються
закритими, темними та чорними, не буде місця у п'ятому вимірі, і вони
будуть з любов'ю взяті до інших сфер, щоб продовжити свою подорож
еволюції та навчання. Не покарання. Багато хто вважає, що тих, хто не
встає, карають. Вони просто пожинають плоди своїх рішень. Покарання
немає. Свобода волі існує. Є спосіб життя кожного. Отже, мої сини і
дочки, ті з вас, у кого є іскра в серці, ніколи не забувайте, що в мене є
пальто для всіх і що я можу миттєво накрити їх, коли вони цього
потребують. Ніколи не сумнівайся, я в серцях тих, хто любить мене. Я
тільки прошу, я не хочу пошани, я не хочу шанування, я не хочу
поклоніння. Я хочу, щоб ти пам'ятав мене своєю матір'ю і цією матір'ю, яка
завжди з розкритими обіймами, які б погані вчинки не зробили її діти. Я
чекаю кожного з вас плащем, щоб накрити вас і поставити на коліна і
переконатися, що ви будете сильними і зможете подолати все.

Завжди майте любов, довіру та віру у своїх серцях
вони захищені
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