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АНДРОМЕДА 14 1 22
 Ми готові до Дня свободи

 
 

 Дорогі брати цієї прекрасної блакитної планети, я Андромеда, я маю
дозвіл час від часу приїжджати сюди.  Перш за все, щоб висловити свою
вдячність, вдячність за участь у всьому цьому процесі, за участь у кожній
перемозі, у кожному зростанні, в еволюції цієї прекрасної планети.  Ми
готові бути охоронцями Всесвіту.  Ми завжди тут, ми завжди там.  Ми
завжди там, де нам потрібно бути.  Кожен елемент Всесвіту, яким би
простим ви не почувалися неповноцінним, має свою власну функцію. 
Кожна створена душа має певну функцію, вона буде залежати від еволюції
душі, щоб виявити на своєму шляху, як це зробити, деякі ніколи не
пам’ятають про них, тому що вони просто відмовляються бути частиною
чогось великого, можливо.  І саме цими душами легко маніпулюють ті, хто
їх залучає, показуючи їм щось начебто чудове, а потім виявляючи, що це
велика пастка.  Я дуже вдячний Богу-Батькові/Матері за те, що він ніколи
не забув мою роль.  Я не можу тут плутати функцію та місію.  Моя роль
полягає в тому, щоб бути охоронцем Всесвіту, це бути душею, яка завжди
буде готова внести рівновагу і принести світло в усі точки Всесвіту, які
цього потребують.  Місії - це ті, які розставлені на шляху.  Ми народжені не
для одного, ми народжені для багатьох.  Отже, моя душа керує цим
Всесвітом протягом еонів часу, досі виконує функцію, для якої вона була
створена, тобто бути охоронцем.  Перебуваючи тут, у процесі піднесення
цієї планети, може здатися чимось, чого ви не розумієте, чим ви думаєте,
навіщо боротися за це, ви навіть не знаєте, навіщо викривати себе таким
чином, і я просто кажу, що є велике задоволення в перебуваючи на місії.  У
наших серцях величезна радість бути на місії.  Здебільшого ми
перемагаємо, тому що більшість часу, і не завжди, є місії та «місії». 
Складні місії, координовані великими істотами світла цього всесвіту, є
переможними місіями.  Ніколи не було програної битви, тому що ці істоти є
самим виразом Бога-Батька/Матері, і вони точно знають, як діяти в кожній
точці, у кожній проблемі, щоб перемога була впевненою.  У місіях, в яких
ми не перемагаємо, є ті, які не координуються цими істотами.  Це місії, які
ми вирішуємо самі.  З нашого бажання щось змінити, ми формуємо велику
групу і йдемо в бій, але ми не маємо мудрості та досвіду Великих Істот
Світла, і іноді ми не перемагаємо.  Тож ми були тут деякий час для вас. 
Для нас це короткий термін.  Лінійний час планети Земля сильно
відрізняється від часу п'ятого виміру.  Ми тут з великою радістю, з великою
славою, бо ми знову вийшли переможцями.  Тепер я хотів би поділитися з
вами нашим відчуттям, відчуттям галактичних істот, які знаходяться тут,
навколо вашої планети, діючи в цьому великому процесі.  Ніколи не було
жодної хвилини жалю, навіть у цих битвах, які стали дуже важкими, дуже
важкими, довгими та виснажливими, ми ніколи не втрачали надії і ніколи не
падали духом, тому що довіра до великих дійових осіб цього процесу така
велика. чудово, що Ми не дозволяємо собі думати ні про що інше, крім
перемоги, і саме це почуття переповнює серця і розум усіх, хто тут.  Це



викликає хвилю радості, любові, яку неможливо зламати, чим і
пояснюються численні перемоги.  Тому сьогодні відчуття обов’язку
виконано, моя місія виконана майже на 100%.  Чому майже 100%?  Тому
що, коли ми маємо справу з істотами, яких ви не бачите, необхідно
провести очищення.  Те, що вони закамуфльовані на вашій планеті в
розмірах, відмінних від ваших, нам легше виконувати свою роботу, тому що
ви нічого не бачите.  Це викликало б у вас багато болю, багато побоювань і
багато страху, тому що бої були нелегкими.  Ми жодного разу не говорили,
що битви легко виграти, але ви нічого не бачили, і це чудово, бо це не
викликає страху і не викликає недовіри.  Я б сказав, що це викликає
сумніви, тому що ми говоримо, говоримо і говоримо, а ви нічого не бачите. 
Я можу сказати вам, що деякі битви вийшли за межі вашої планети.  вони
пішли далі в тому сенсі, що вони відбивалися у фізичному світі, але ви
цього не усвідомлювали.  Все здавалося нормальним, здавалося, черговий
феномен Геї, тож сьогодні на 100% не вистачає – це очистити фізичні
голови планети.  Це складніше, тому що багато хто має право приймати
надзвичайно погані рішення щодо своїх людей, тому все потрібно робити
дуже обережно.  Ми не діємо в тіні, все вже на столі.  Їхні керівники точно
знають, що робити.  У них є кінцевий термін, щоб це зробити, і вони точно
знають, що станеться, якщо вони не дотримаються, і вони також знають,
що станеться, якщо вони вживатимуть заходів всупереч тому, що ми
хочемо.  Це не те, що ми в руках їхніх лідерів, але вони повинні зробити
перший крок.  Справа ми не можемо нічого зробити, поки цього не
станеться.  Вони не можуть просто ігнорувати весь процес.  Усі правителі
цієї планети знають, що відбувається, але деякі вважають, що час
нескінченний.  Що вони можуть продовжувати діяти скільки захочуть, тобто
думають, що вони керують кораблем, а ми там чекаємо їхньої дії.  Ми,
солдати цього великого процесу, не знаємо дат, але великі лідери їх
знають, і є дати, є терміни для цих лідерів, як у іграх, у які ви граєте на
планеті, вимикайте, щоб побачити.  Можу лише сказати, що ви побачите,
чому наші лідери не блефують, вони не брешуть, а просто застосовують
те, що вони вже визначили.  Незабаром дуже скоро ви їх зустрінете.  Ми
зможемо постати саме такими, якими ми є.  Навколо вашої планети існує
нескінченність тіл, форм, кольорів, істот, і ми матимемо найбільше
задоволення та гордість, представивши себе в нашому найкращому одязі,
наче ми всі збираємося на велику вечірку.  Скажімо, ми запросимо один
одного на вечірку звільнення вашої планети, і ми всі будемо там, і в цей
день ви почуєте, як ми плескаємо в долоні, бо ми будемо раді аплодувати
для вас, бо ви будете звільненою планетою.  Того дня ви покладете кінець
усякому підпорядкуванню, контролю чи маніпуляціям будь-якої істоти над
вами.  Того дня ми зможемо кричати, що закінчилося і почнеться новий
етап.  Етап відкриття усвідомлення знань, але, перш за все, наполегливої 
праці.  Ви забруднювали цю планету занадто сильно, і тепер у вас буде
місія її очистити.  Ми будемо поруч з вами, щоб допомогти вам його
очистити, надавши інструменти, технологію для цього, але той, хто
виконуватиме роботу, — це ви.  Кожен із вас повинен буде взяти свої
інструменти, свої інструменти та очистити планету.  Кожен у своїй точці.  І я
уявляю, що буде дуже приємно бачити, як ви всі зайняті цим очищенням.  Я
люблю час від часу приїжджати сюди, ніби я є речником солдатів тих, хто в
бою.  Ми не відчуваємо себе нижчими перед командирами.  Це відчуття
перегукується один з одним.  Ми є частиною всього, що відбувається.  Ми і
наші командири єдині: одна думка, одна мета, один результат.  Отже, у нас
є голос.  Все, що нам потрібно, це хотіти поговорити і мати з ким
поговорити, а я вже знайшов цей шлях, і мені подобається сюди
приходити.  Наче кожен із нас посилає частину цього послання, і я збираю
вас разом, щоб поговорити з вами.  Ми виконали ще одну місію,
переможну.  Не можна сказати ні, навіть якщо ми не на 100%, перемога вже
досягнута.  До крику остаточної свободи залишилося зовсім небагато часу,
а потім, коли це станеться, це буде єдиний крик усіх галактик щодо вашої
планети, і ми обов’язково будемо аплодувати кожному з вас.


