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друзі, я тут, щоб сказати їм, що вони терплячі з оточуючими. Можливо, вони не
відчувають, що лістингу Гая висхідна з третього п'ятого виміру і, як совість, я точно
знає, хто його друзі Вона вміє використовувати пластмаси, які забруднюють її грунт та
її моря, добре, як стійкі енергії, які не зашкодять їй чи її чи людей. Гайя має багато
природних ліків для рясних конструкцій. Значна частина цієї інформації була
прихована в минулому, але незабаром ви побачите, що приховані технології THAID
приходять. Темні сутники були на планеті під час мов вашого часу, і вони викликали
значну частину захворювань, які знають, і інші, хто тільки чув. Вони тримали вас під
своїм контролем, і тому ви побоюєтеся цих захворювань. Неприродні ліки, що
сприяли, перейшли до людей долі, продиктовані своєю душею, але це скоро.
Насправді, ваше тіло і ваш розум можуть створити хворобу, з якої душа може
навчитися, але як тільки душа вийшла урок, хвороба хвороби захворювання. Однак
багато їхніх лікарів не розуміють цю концепцію, і можуть бути сказані, що певні умови
ніколи не можуть бути виліковими. Шановні, їхні тіла змінюють вуглець до
кристалічного, і як такі, вони зможуть нічого вилікувати. Поточна пандемія була
ініційована на темній стороні, але Гая скористалася її пробудженням багатьох душ до
своєї місії на планеті. Багато хто з вас розуміють, що я кажу і мав багато терпіння,
чекаючи інших, щоб побачити реальність того, що відбувається. Вам не потрібно під
контролем людей, які не гавані найкращими інтересами в серці. Ви є сувереном, що є
в сайти, володіючи правильним, і ви можете продемонструвати новий світ любові,
миру та гармонії з іншими. Тому, а інші йдуть пробудження, щоб відповідати за свої
власні напрямки, їх терпіння буде винагороджено. Ті, хто знущався від вас у минулому
вашими поглядами, раптово пробудять і починають бачити для себе, що відбувається
на землі так довго. Час прийшов вивчати нові способи буття і забути багато того, що
минуле в минулому. Ви суверенна душа, і тому що ви можете створити новий світ
власного дизайну, нове небо на землі. Ми тут, щоб допомогти їм прийняти все це, а
значною частиною правди прийде до світла скоро, але багато буде приховано до
загального населення. Наразі досить сказати, що в невеликих дозах, щоб пробудити
людей. Коли ви бачите це, ви можете попросити, тому що Бог дозволив таку
відсутність гармонії та реальності. Ну, Бог створив життя на Землі як експеримент, так
би мовити. Душі дозволили приїхати сюди, щоб відчути полярність, добро і погано,
вчитися і рости. Однак певні Альмас віддалених галактик перейняв експеримент, тому
що їм також потрібно було вчитися і рости. Однак, божественність не дозволить
планети бути знищена у своєму навчанні, і це можлива часова часова, тому настав
час для цих душ продовжувати зростання в інших місцях. Можливо, деякі не згодні,
але навіть ці темні сутники мають душу і є частиною єдиного справжнього Бога.



Повірте, що вони дорогі і відправляють йому свою любов і світло, тому що їм потрібно
багато в даний час. Ви, що так маючи терпіння у цих темних разів, незабаром
відзначають, коли інші приєднуються до них до щодня цього нового світу син. Мати
віру, довіру і створення. Ваше власне терпіння буде винагороджена. Ми допоможемо
їм через цей час. Знайте у своїх серцях, що добре завжди поразки зла. Я ваш dwanl
khul сервер, зателефонуйте мені у свої медитації та у ваших мріях. Я надішлю вам
багато любові та багатьох благословень.

багато благословень


