
3

 
 

 
НІЩО НІКОЛИ НЕ БУДЕ ТАКЖЕ.

Галактична федерація
Вільні світи

 
Вітаю.

  Ми є Галактичною федерацією вільних світів, і ми прийшли до цього
зараз, коли ви відчуваєте початок змін.  Залежно від ходу його еволюції,
комусь він приносить більше кармічного очищення, іншим — більше
сутності радості.  Для кожного з вас все на своєму місці.  Кожен прагне
відчути зміну вібрації серця.  Для вас починається абсолютно нове життя, і
ви повинні почати звикати бачити за межами своїх п’яти почуттів.  У
більшості з вас виникнуть абсолютно нові незрозумілі та дивовижні
уявлення, якими вам доведеться оволодіти, щоб зрозуміти навколишній
світ.  Вони майже готові, їм ще потрібно зробити ще кілька стрибків, до
остаточної іскри чи початку нової парадигми.  Ми тут не для того, щоб
судити вас, а щоб дати вам розуміння того, що відбувається зараз.  Кожна
людина розвивається відповідно до вибору, який він робить у результаті
своєї вільної волі.  Ніхто не повинен заважати вашій початковій подорожі.
 Ви єдині вчителі на борту свого корабля, однак переконатися, що у вас все
добре, що все добре розвивається тут, на Землі, є частиною нашої служби.
 Так само, як мама робить зі своїми дітьми, наше найбільше бажання —
бачити, як вони ростуть і процвітають.  Ми бажаємо найкращого для всіх
вас і для GAIA (Землі).  Як ви вже бачите, нічого не буде колишнім.
 Оскільки з’являється цілий новий світ, руйнуються старі структури, в яких
вони повинні були прагнути отримати те, що їм потрібно.  Їм доведеться
навчитися бути скромними у всьому.  Перед ними відкриється новий світ,
де вони відчують початкові відкриття, можливості, сприйняття та навчання.
 Все, за що вони збираються взятися, матиме аромат відкриття та
підкорення серця.  Ваш центр буде займати основне місце вашого вибору,
перш ніж щось вирішити, ви спочатку пропустите це через фільтр серця.  У
світі завтрашнього дня простір серця буде центром, де ви будете
розглядати та обмірковувати свої мудрі рішення для загального блага всіх,
життя загалом і GAIA.  Ми ретельно вивчили можливості, доступні з різних
часових шкал, і все відповідає його еволюції.  На цій чудовій планеті старі
часи руйнувань, війни без репресій і розбрату вже залишилися в минулому.
 Старі й безплідні битви замінять час миру та відбудови нових цивілізацій з
повагою до храму GAIA та всього ЖИТТЯ.  До вас інші цивілізації вже
пробували й зазнавали невдач, а тепер ви з іскрою любові зі своїх
внутрішніх глибин знову збираєтеся відтворити роботу, де ті зазнали
невдачі.  Проте не всі підуть однаково, хоча всі разом підуть в одному
напрямку єднання.  Ми дійсно бачимо, як його серце і його чакри широко
відкриті.  Усі коронні чакри б'ються в унісон і в прекрасній синхронності із
серцевою чакрою Землі.  Ми є свідками народження вашого нового виміру
буття.  Ми в захваті від цього найближчого приходу та стану, який ви
відчуєте, тому ми прийшли, щоб запропонувати вам нашу допомогу.  Ми
дуже щасливі бути свідками цього чудового видовища його чудової
еволюції, яке також позначає всю галактику.  Ми пишаємося і щасливі за
цей великий стрибок, який ви збираєтеся зробити, де час не важливий.  У
якому має значення лише ваш намір постійно прогресувати у ваших
процесах.  Тому залишайтеся зосередженими у своєму серці та в радості
своєї душі, незважаючи на темні події останніх часів, оскільки вони також
знаменують кінець ери та парадигми подвійності.  Так само, як вода
очищає чорнило, нехай дощ нових часів змиє недуги і темряву, щоб
блискуче світло сонячних променів зайняв належне місце у вашому серці.
 Нехай радіє серце.  Знайте, як цінувати те, що ви переживаєте, тому що,
зробивши це, ви нарешті усвідомите, яку відстань ви подолали, і відчуєте
силу та мужність, які знадобилися, щоб досягти цього точного моменту
відродження божественної іскри у вашому серці.  Ваша раса, як і наша до
цього, зробить величезний стрибок у своїй еволюції, і ми не можемо
дочекатися, щоб побачити, як ви впораєтеся.  Наша віра в вас.  Залиште



нам біль темряви та ілюзію навколо себе, яка вас пригнічує.  Нехай
кольори твого серця сяють все яскравіше і яскравіше на небі і на землі.
 Довіртеся своєму внутрішньому дому і йдіть назустріч своїй душі, оскільки
це дуже допоможе вам засяяти це світло в цьому процесі піднесення.
 Нехай внутрішнє світло душі яскраво засяє у Вашу оселю.  Нехай дитячі
душі просвітлять вас і вільно переходять у новий вік.  Залишайтеся
згуртованими, зосередженими та впевненими, що все вийде, тому що так і
буде.
  Всі ми пройшли цей процес до вас, вірте, що все вийде.  Ваш вибір і
рішення - це наші, ви - це ми, ми - це ви.  Ми є частиною єдності через ту
саму божественну іскру.  Не відволікайтеся на неправдиву інформацію.
 Зосередьтеся на радості, яку приносить вам дух, навіть якщо умови не
такі, як ви очікували.  Поділіться цими моментами від душі.  Сила кохання
виходить за межі і будь-які нав’язані бар’єри.  Немає нічого сильніше за
кохання.  Залишайтеся об’єднані серцем, будьте креативними та
винаходьте нові коди та використовуйте їх, щоб заполонити серця ваших
близьких, щоб ви могли подолати бар’єри ілюзій.  Читаючи і слухаючи нас,
відчуйте велику силу нашої любові.

 
Щиро дякую всім.  ми тебе дуже любимо

З любов’ю, ваші сестри та брати з Галактичної Федерації Вільних
Світів

 


