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Навчіться розрізняти правду брехні
(розрізнення)
Астар ШЕРАН

Дорогі брати і сестри планети Земля. Я Аштар Шана. Знову з великою
радістю я прийшов до вас. Ми постійно з'являлися в його небесах. Вони
не розуміють цю виставку такою, якою вона є в їхньому світі. Це просто
спосіб показати вам всю нашу любов, все, що ми хочемо для вас, скоро
наше існування і присутність підтвердиться на вашій планеті. Не чекайте
побачень, не вірте в побачення, станеться в той момент, коли Бог батькомати повірить, що це буде найкращим для людства. Усі правителі цієї
планети знають, що відбувається навколо неї. Наскільки здається, що
життя залишається таким, як завжди, всі свідомі. Ми можемо сказати вам
лише це. Так само, як багато з вас не вірять ні в що з цього, вони не вірять,
що буде новий світ, не вірять, що у них відбудуться зміни. Деякі правителі
думають так само, думають, що ми брешемо. Деякі думають, що ще
встигли щось зробити, змінити всю панораму, хто не програв цю війну. Це
цікаво, тому що її лідери вже нічим не керують, але вони, як втілені душі,
все ще вірять, що можуть щось змінити, і наполегливо працювали над цим.
Ми тут постійно говоримо, що вони вчаться дивитися на все очима любові.
Вони вчаться дивитися на те, що відбувається на їхній планеті очима віри,
віри, мудрості. Це все, що відбувається, для того, щоб очистити те, що
виникло на його планеті протягом часу, енергетично кажучи. Ми часто
бували на вашій землі, навіть якщо ви нас не бачите. Ми встановили
фізичний і прямий контакт з багатьма його представниками.
Ці
представники не можуть бути відомі.
Все зроблено максимально
безпечно. У нас також є свої бойові методи, тому що ми все ще воюємо,
але це не так давно. Скажімо, зараз війна ментальна, війна тому, що вони
хочуть підштовхнути вас до того, щоб відчувати все більше і більше
страху. Новини стають гіршими, завжди дають вам ідею та відчуття, що
нічого не покращується, що все стає гірше, коли насправді 90% сказаного є
брехнею. Нічого не так, як повідомляється, і ви продовжуєте живити весь
цей процес щоразу, коли чуєте і з’єднуєтеся з енергією, яка була передана.
Ніколи не забувайте, що ви годуєте те, на що приділяєте вашу увагу. Якщо
ви вимовляєте фразу і повторюєте її подумки, ви зосереджуєтесь на цій
фразі і живите її енергією. На жаль, ви не усвідомлюєте, що «даєте їжу»
щохвилини. Саме те, що вони хочуть, щоб ви їх їли. Зрозумійте, як ви
можете змінити це? Просто перестав повторювати, не думати і не
передавати, тому що він передає щось, що є брехнею. Ми думали, що
хоча їх так довго вчили, тепер це було б легко для них, що правда, а що
брехня?: Правда, про що твоє серце плаче від радості, у брехні робить
навпаки. Тільки ти не можеш переплутати серце і розум, чому ти ніколи не

питаєш свого серця і не питаєш розуму? Розум завжди скаже, що це
правда, бо вони дуже розумні і вміють так викладати, що дуже важко не
повірити. Тепер, якщо ви заглянете всередину своїх сердець, зайдіть в них
і запитайте серце: правда це чи неправда? Всередині, безсумнівно, ви
дізнаєтеся відповідь. Тоді ви б сказали, що це вправа, яку вам потрібно
терміново вивчити, тому що незабаром ви почнете слухати цікаві речі, і як
ви дізнаєтесь, правда це чи брехня? Звідки ти знаєш? . Ви знайдете
думку іншого, якщо скажете, що це правда, чи повірите? , якщо більшість
скаже, що це брехня, ви також повірите в це? Що станеться, якщо та
більшість, яка вважає, що це брехня, не готова почути це як правду, і це
просто неправильно? Так він навчиться терміново прислухатися до вашого
серця. Запитайте, правда це чи брехня. Ви займаєтеся так, щоб завтра не
шукати в іншому відповідь. Якщо те, що ви почуєте, правда чи брехня,
звідки ви можете знати? Його так довго обманювали, то як ти знаєш, що
те, що вони кажуть, правда, це не брехня? Як ти знаєш, те, що я тобі кажу,
я сам говорю чи ні? Як дізнатися, я це чи ні? Все можливо. Вони вже
створили всі способи себе наслідувати, то звідки ти знаєш, будемо ми чи
не тими, хто тобі щось скаже? Ви коли-небудь думали про це? Тоді я
настійно пропоную вам вивчити цю вправу, щоб слухати серцем. Як це
зробити?, Є багато способів, шукайте той, який вам найбільше підходить,
той, який легший, не дивіться на інший, запитайте свого вищого істоти
(Бога) Навчіться цього і готуйтеся, тому що в будь-який момент ви потрібно
буде використати його, оскільки цей момент дуже близький

