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оновлення галактичної федерації.  духовна інформація.  Команда
Аштара.  Духовна інформація про планетарне сходження. 

ОДНЕ оновлення
як вони передає сторінку, вони пишуть першу нову книгу, але все ще "є непередбачені
розділи останнього обсягу, який вони написали". Багато свідомості зайнята
оркестроном та відтворенням інших подій, оскільки вони залишаються уважними до
інтелекту інших. Я кажу вам це, якщо ви не є частиною прямого оркестування цих
вихідних подій. Вам буде необхідно обмежити ваш інтелектуальний підхід до того, як
він розвивається, це зосереджує вашу увагу більш ефективним у будівництві нового,
нового світу. Ось як ви можете спостерігати нове скрізь, як на грошовому рівні, так і в
освітніх, комерційних та урядових системах, торгівлі, освіті з інструментами навчання,
зростання та соціального функціонування. Але ви вже закінчили свою залежність від
контролю темряви через вихід контролерів, тому не зупиняйтеся, щоб слухати
афірмації тих, хто Insinu має більше сили, ніж ви. "Перестаньте доставляти ключі до
вашого життя, тому що ви вже вирішили і вирішили залишитися". У цьому зараз це
залежить від вас, що дозволяють всім функціям вашого автомобіля, щоб ви станете
тим, хто керує його загальним повноваженням. Загальний орган влади потребує карту
та плану, і в цьому зараз цей розвиток є тим, що вимагає вашого підходу, оскільки
старий світ закінчився, і його колапс буде продовжувати відбутися протягом місяців і
навіть років. Ваші бажання звільнити вас від старого світу, гарантовано, що це
відбувається, однак ви не маєте відповідальності за фізично дисконтуванням до
старих світових контролерів з тим, що намір проклав шлях до інших, щоб зробити те ж
саме. У цьому зараз вони рухаються, щоб вони продовжують йти, поки немає. Але цей
процес займе роки. Ви не можете бути свідченням своєї загальної продукції, але ви
будете поінформовані про ваші маніпуляції, корупцію та зловживання через
одкровення правди. Матриця розпадається, що вони побудували за їх радість, і коли-
небудь це буде видно лише в книгах, фотографіях, записах та записах, але в цей час
це ще не. У цьому зараз ілюзія все ще навколо вас, однак, вона схоже на будинок, що
м'який вітер збиває його на землі. Цей вітер наближається, і я рекомендую, щоб вони
підготувалися до збитку, що призведе до кожної ситуації. Тільки пам'ятайте, що те, що
не стоїть, тому що частота, яку ви не дозволяєте вам це зробити. Бореться з
фізичними пристосуваннями цього нового діапазону частот, пам'ятайте, що біль, які ви
відчуваєте, пов'язані з неминучим зростанням цього часу і включає вашу фізичну
трансформацію. Не тільки ваше середовище має бути перетворено, ви також повинні
це зробити. Трансформація супроводжується руйнуванням, руйнуванням - це те, що
ви бачите, що ви забруднюєте сторінки останньої книги старого світу. Ідентифікація
того, що речі змінилися в точному моменті, представляє виклик, однак вони це
зробили. У цьому зараз почалося новий світ. Це абсолютно і безпосередньо перед
вами, він повний порожніх сторінок, і ви закінчуєте кожним з ваших думок та підходів.
Знову ж таки речі прискорюють надзвичайно, тому ви повинні зосередитись лише на
новому світі, а не зосередити увагу на тому, що відбувається в останній главі
попереднього старого світу. Коли настав час, історія включатиме публічну презентацію
того, як це було. Нічого не буде виключено, а потім зверніть увагу на те, хто зробив те,
що і коли це не допоможе вам або вашому творчому процесу. Ви матимете доступ до



всіх ваших відповідей, і хоча речі іноді можуть здаватися страшними і сумнівними,
тому не бояться або обговорювати результат. Просто зосередьтеся на знання, що ви
світло. Просто зосередьтеся на знання про любов. Істини, які виникнуть, з'являться до
вашого Просвітництва. Ці істини, які заповнюють атмосферу, забезпечать вам
необхідну частоту до нового світу. Ці істини - ваші істини. Ці істини ви. Бо
розмовляючи, як ви змінили совість, в якій ви проживаєте. Уроки від інших аплодували
і додавати їх світло, і це зараз дуже швидко, це також буде видно. Шановний чоловік
був повільним і звивистою поїздкою, але ви приїхали до того, де ваше серце керувало
вас. Ви прибули до дійсно красивого місця. Тепер дозвольте своє серце прикрасити
свій новий світ. Ваше серце знає, що це вже зроблено.

Це все. Спасибі.
(Через втрату Софії)

II
Результати з привітання порталу 21/12 (*)

 
Результати роботи порталу 21.12.21 грудне середовище, чітке у витонченій площині
наземних команд воїнів світла, які постійно спостерігають їх. Згідно з сумою перших
днів цього етапу переходу, ми вже можемо сказати з повною впевненістю, яку ми
вступили в активну та кульмінаційну нову фазу, коли наш перехід описується в
майбутньому, період 21/12/12 та 2021 рр. У цьому у цьому випадку сутність і Це
ключові терміни, які впливають на людину та 3D землі. Наші екзистенціальні структури
для прояву тіл, зазнають фундаментальної трансформації та діапазону від Монада до
фізичного контейнера (тіла). Паралельно наша планета сильно трансформується.
Саме на період з 21 по 22 грудня 2021 року, велика кількість речей відбулася з
сотнями різних параметрів і застосовується до нових квантових потоків, що надходять
від джерела (Бога) через галактичне ядро та наше сонце, що великі зміни вплинули на
людей, але не всі, тільки ті, що готуються Нова і масивна хвиля перейшла до
земельного поля четвертого виміру, що далеко не є ізольованим випадком. Протягом
більше року він постійно попередливо, і зараз він уповільнює, але, як це сталося за 21
грудня, він повернеться до прискорення тим, хто завдяки своїм внутрішнім робочим
місцям, підняли свої вібрації на 4D. На еволюційному рівні вони були підготовлені для
перенесення до 4D поля, де вони будуть повністю поглинаються 4D земляними
логотипами. Технічно на індивідуальному рівні цей кристалічний процес складається з
усунення причинної матриці персональних логотипів 3D з цього втілення та
перенесення до причинної матриці Землі 4D. Важливість цієї дії є величезною, це
означає, що більшість вже в четвертому вимірі, тому відтепер всеерозово-пройдеться
лише еволюційний рух та інформацію про обмін енергією та все, що йдуть лише через
логотипи Землі 4D, через логотипи Землі 4, як перехід Однак відчуття, які ми
переживали від 21 грудня по 22 грудня на тілі та нашої совісті, є окремою історією.
Внаслідок зростання нашого індивідуального кристала, всі симптоми, з якими ми вже
знайомі, значно погіршилися, як: підвищений тиск у голові, і, отже, по всьому черепі в
носовому босі, зуби та ясен також збільшили спалювання у горлі, і, іноді, є Бачення
періодично затьмарюється з відчуттям, що має місце на очах, а також збільшення
постійного дзижчання в вухах. Існує труднощі, зосереджуючи увагу на чомусь, і
відволікання зросли. Тиск в центрі грудей іноді перед сном хвиля піднімається знизу,
як ніби душа хотіла б повідомити нам, що змушує нас думати про смерть. Коли ми
вийшли з ліфта, ми відчуваємо, що довше приголомшило, нам здається, що підлога
падає або руйнується під кутами. Ми пригнічені дикою втомою цих симптомів, цього
дивного життя і повною дезорієнтацією. Відчуття, що ми одночасно в двох світах,
можуть бути знищення деяких. Але, з іншого боку, ми всі відчуємо, що щось
неймовірне і незрозуміло, хоча ми знаємо це з упевненістю, але ми не можемо це
висловити словами. Це "майже" не буде тривати вічно. Ми тільки залишаємо з
обережністю від нашої закріпленої позиції. Ми навчаємося довіряти місця, яке оточує
нас, але ми не повинні боятися. 21 грудня 2021 р. В нашій трансформації це була ще
одна віха. Там буде ще багато етапів цього типу в новій позиції четвертого виміру.
Завдяки цьому порталу співголови створили критерій для необхідного рівня
мінімальної трансформації до доходу на 4D-рівні нашого тіла, тонких полів, совісті,
думки та емоцій. Наш перехідний статус калібрується, оскільки ми перетворюються
через світловий кристал, який був розроблений та доданий окремо спільними та
містить мінімальну програму трансформації, а також енергію для її виконання. Це
комплексна програма включає зміни в генетиці, мозку, системі чакри, біохімії крові,
структурі внутрішніх органів, частота вібрацій та багато іншого. Завдяки цій програмі
творці бомбардують нас високими енергіями вібрації, так що, коли він завантажується
активізувати нові інформаційні пакети. Це пояснює наш серйозний стрес з 12 грудня
2021 року. Стан воїнів світла ще більш важкий, оскільки у його переходу вони беруть
участь у підтримці землі, тобто вони несуть додатковий тягар вібрації та енергії. Члени
"Земля команди", наприклад, просто не могли вставати від ліжка майже тиждень, тому



все пішло з "масштабу". Це перші результати роботи минулого порталу 21 12 21 до
однієї та нових етапів попереду, уповільнення та прогресу. Ми не повинні чіплятися до
термінів і дати, що деякі передбачення обіцяють нас. Ми повинні мати на увазі лише
те, що це чудовий, неймовірний та незрозумілий процес, який відбувається з нами
прямо зараз перед нашими очима, де ми всі беремо активну участь.

 
III

галактична федерація світла.
Підсвячення Землі та людства.

Шановні територі, ми є галактичною федерацією. Ми є групою більш ніж 200
цивілізацій нашої Галактики Андромеди та багатьох проміжних зоряних систем. Деякі
з наших членів - це гуманісти, а інші - це різні види, і наша мета - захистити
галактичний “Cordex”, всі істоти та їхні права. Ми запобігаємо стражданням будь-якого
доброзичливого виду. Ми є групою суб'єктів, які розвивалися на багатьох різних
планетах у всій цій галактиці, і ми приєдналися один до одного, намагаючись
допомогти людству в процесі вознесного процесу. На Землі ми маємо наконечник і
допомагають їм піднятися, і вони навчають їх усіх, як любити один одного і прощати
один одного всіх ран минулого. Коли вони піднімаються, вони будуть більш обізнані
про свою енергетичну галузь, і навіть ті, хто їх оточують, і з яких він окуповує їхню
планету і називають ентеральним полем нульового поля. Це поле є матрицею чистого
потенціалу, де інформація може бути збережена, але вона не проявляється. Іноді це
відомо як реєстр аккасию - велика бібліотека знань - і як ви підключаєтесь до цієї
галузі, ви можете отримати доступ до цієї інформації, який підтримує ваш найбільший
хороший. Ефірний літак також відомий як четверта чакра або карака серця. Хакра
серця підбирає енергію всіх інших чакра, і посилає його до центру через трубку під
назвою “Susun Nanari” Ми допоможемо вам відкрити вашу каструльну казку через
вантажну перевезення вашого центру, тому ви можете отримати інформацію про
вищих королівств. На індивідуальному рівні всі ви пройдете через сходження, і кожен з
них пройде багато різних сценаріїв залежно від того, що вони вибирають у своїй
вільній волі для уроків та досвіду, які вони повинні зустрічатися у своїх місіях, перш ніж
входити на п'ятий вимір. Хоча вони підтримують це намір для себе, вони знають, що
вони підтримуються множинними розмірами, які працюють разом із їхніми вільними
рішеннями. Вони також мають підтримку духовної команди на борту наших кораблів.
Люди, які обрали підйом, зробили свідоме рішення відвідати наші великі кораблі, які є
величезними і можуть матеріалізувати та дематеріалізувати за бажанням. Одного разу
вони борються наші кораблі більше не потрібно їсти. Ми використовуємо золоте світло
як джерело їжі. Ми також створюємо подібні легкі дощі до водоспадів, які ми п'ють.
Тіло може бути переробленим у будь-якому бажанні, але, як правило, зберігається так
само, як він мав на Землі, оскільки не потрібно його змінити. Земля дійсно підніметься,
і ви матимете доступ до наших кораблів, всім цією красою та неймовірними
технологіями, які не знають. Ось чому вони повинні навчитися бути більш люблячим,
більш прощаючим і менш критичним один одному, оскільки це чудово любити когось
за те, що це не через те, що він має, або для чого це робить. Коли ви знаходитесь на
кораблях, ви будете в присутності світлих істот, як ви, хто допоможе вам і довідувати
вас, так що не відволікайте себе з вашого шляху. Колективне сходження буде
здійснюватися за допомогою наданої нашими кораблями, які були побудовані з
любов'ю та повною совістю. Метою нашого флоту полягає в тому, щоб допомогти
людству у своєму переході від третього до п'ятого виміру без втрат, під час цього
процесу, будь-якої частини своєї совісті або їхньої індивідуальності після збільшення
п'ятого виміру, перше, що вони помітить, полягає в тому, що немає серйозності, вони
просто наступна річ Це самодостатні. У них є все, що потрібно, і вони хочуть. Вони
можуть жити без страху і не залишаючи їх меж. Ми дуже любимо вас.

Ми тут з вами. Ми –
ваша сім'я світла



ваша сім'я світла
(через оновлення Aurora Ray)

 
Як підготуватися до 2022 року і далі?

IV.
Земля рухається через потік сильних сонячних вітрів, які в даний час натискає густу
магнітосферу нашої планети з космічними частотами задньої частини сонця, як
звичайно, погіршувалось внутрішньою ядром, а поле людини, колективна свідомість
продовжується в грі "Страк" і Рік 2022 року принесуть істини до поверхні, яка
здивувала багато. Це період великого одкровення. Людство відчує особисті та
колективні одкровення, які змінять думку, почуття та поведінку. Люди, які завантажили
свої рівні духовної свідомості, також отримають повідомлення розробників щодо
продовження протягом цього року. Однак, як "кидок і послабити", продовжують
розвиватися, всі потребують більшої або менш зцілення та стабілізації в деяких
аспектах, щоб мати можливість переміщатися у майбутньому шкалу 2022 року та за її
межами. Тому ми повинні підготуватися до повідомлень правди, що вони з'являться, і
тому ми можемо приймати наступні рішення. Це включає в себе авто харчування та
отримання світла, що постійно купає нас духовною, психічною, емоційною, фізичною,
трансцендентальною та космічно. Оскільки джерело дало нам багато священних
речовин природи, тепер настав час переглянути їх, щоб замінити хімічні речовини, які
змінюють та блокують клітинні записи, таким чином не можуть отримувати
відновлення та здорове перетворююче світло. В якості закритих дверей, хімічний блок
блокує світло, і, отже, не дозволяють відбутися процес відродження, а потім послання
Єшуа (Ісуса), "Ви повинні народитися знову". Деякі люди можуть почувати себе більш
комфортно в темряві, які споглядають два типи: є той, що є священним і хто будиночок
і зберігає новий дитячий дух у носіїв світла, що вона ковдру стає блискучою світлом
нового світанку, то є інший тип темряви, як пустеля; без енергії; життєво важлива сила;
Загального незнання, аморальність шляхом відключення з джерелом світла (Бога).
Деякі люди говорять про темну ніч душі, але це ніколи не може бути тому, що душа -
це божественний аспект, або у мене є верхній, що має інтелект, безсмертя, знання та
мудрість вищої свідомості. Це наше інтуїтивне розуміння. Це наше підключення до
джерела, тому ви ніколи не можете відчути депресивну темряву, в якій багато хто
вважає, якщо вибирається відключення. Небажана темрява належить до стану
зниженої свідомості людини, а не до супер свідомості душі. Тоді давайте закінчимо з
використанням темної нічної фрази душі. Дух для життєвої сили людини, тому що
вони вирішили відключити від джерела, темрява може бути повною і небажаною, але
не душею. Відтепер і кожен день 2022 року ми повинні вибрати прийняття
поперечного світла, що як лазерний промінь поширюється з коронки до всього тіла.
Дозволяє легко йти на весь ваш фізичний контейнер (тіло) від вашого корону під
ногами, і повторіть наступне: я благословенний світлом джерела Цей простий ритуал
запросить відновити свою душу або бути вищою, тому ви зробите це з частотою під
час цього ритуального PR Як ви продовжуєте цей щоденний ритуал, ви будете
закріплювати частоту джерела, і це буде все більш легше відокремити себе від
"кинути та послабити ігри". Це не означає, що ви не повинні мати співчуття до інших
або що ви повинні йти до темних брудних вод з іншими людьми, але ви можете
звільнити їх, якщо ви плачете і попросити їх. Також це не означає, що ви повинні
заперечувати себе, щоб говорити за себе, коли це необхідно, але ви повинні це
зробити з інтелектом, можливо, вам доведеться мовчати. Вогонь може бути вилучений
тільки, коли є дрова, щоб її пережити. Пам'ятайте, що шумні та сердитий
звинувачення та дебати викликають проблеми в нервовій системі. Тоді ви не
дозволяєте нікому привести вам це, тому що це, ймовірно, що вони сповнені розбрату
та потребують крила, можливо, ви вибрали вас. Не брати участь у вашій темній грі,
якір до світла і перебування в суперсвідомості. Пам'ятайте, що все має енергію
життєвої сили, а ці частоти коливаються або рухаються протягом певних регулярних
періодів часу, зверху до дна, вперед і назад. Тому, як ви постійно з'єднані з процесом
передачі та прийому світла та звуку джерела. Коли ви рухаєтеся новим роком 2022
щодня, дозвольте вам слухати Божественну симфонію джерела світла, тому
благословить ваш шлях з більшою гармонією та чистим і поновлює все творіння.
Багато в чому нова Земля вже прибула і просто переробка. Згідно з індивідуальними
рівнями свідомості, ми можемо почати насолоджуватися своїм входом на сцену, однак
це вимагатиме серйозної духовної орієнтації, без ілюзій. Ті, хто щоденно читає мантру
вище ("Я благословенний світлом джерела") запросить нас брати участь як посла
світла. Давайте висвітлюємо нашу планету з любов'ю, миром та благополуччям на
всіх рівнях.



Ласкаво просимо до року Великого Одкровення!
Багато любові до всіх

(доктор Чаві м Алі)

V
командування Asthar

підмітає інтенсивне привітання.
 

Ми розмовляли з Норрізи Альфа Єрусалиму. У цей час ми спілкуємося безпосередньо
з цим каналом. Ми дякуємо за цю передачу. Протягом останніх декількох місяців ми
розробили інтенсивну діяльність, особливо на всі місяці своєї сонячної системи. Ми
робимо інтенсивний підмітник і демонтаж кожної з основ і залишків тих, хто все ще
хоче їх сильно з їх тілами. Вся наша діяльність по всій сонячній системі спричинить
інтенсивний рух спеціальних сил. Оскільки центральне сонце своєї галактики
спрямовується велика маса спеціальної енергії до своєї сонячної системи, і наша
недавні заходи зробить цю масу сприйматися і відчувати це легше. Звичайно, ви
помітите знаки у своїх небесах, особливо в нічному ночі, то, коли багато хто з вас

може сприймати удари різної яскравості. Для цих порталів, які відкриваються, завдяки
цій ін'єкції сил у своїй системі від галактичного центру. Це було зроблено для того,
щоб відкрити канали зв'язку для високочастотних передач даних до їх фізичних тіл,
таким чином, забезпечує більшу стійкість до токсинів, присутніх у їх середовищах.
Вони також відчуватимуть деякі речі у своєму тілі, такі як тиск на голову і легкий
запаморочення. Постійно, ми говоримо про необхідність особливої догляду в регіоні
голови або вашого мозку, тому що останнім часом у цій області розвинулася велика
активність завдяки прийому хвиль, відправлених з космічного центру. Ще однією
важливою проблемою є, що є ще деякі, хто хоче залишити тіло, тому що вони
намагаються втекти через портали, які намагаються відкрити свої полюси, очевидно, у
цих регіонах є спеціальна охорона на борту наших флотів, що запобігає уникненню
будь-яких спроб уникнути. При спробі на одній стороні або з іншого, спробуйте
відволікати себе від медіа-драма. Просто зверніть увагу і не потрапляйте у ваші
пастки. У найближчі дні Астора буде поговорити з ними більше через цей канал по
потенціалах його григоріанського року 2022. Ми раді, і задоволені ще одним
просуванням більше, ніж людські види давали у своїй кар'єрі до найвищих частот.
Подорож вашої планети продовжується через космос, і, звичайно, вам потрібно
насолоджуватися цим моментом. Ми знаходимося з поля зору, і це також приємно
спілкуватися так безпосередньо. Для тих, хто погоджується, що це повідомлення
насправді наше, ми запрошуємо вас закрити очі і запросити нас до вашої присутності
в кінці читання або слухання. Ми закінчуємо нашу передачу, і ми сподіваємося, що ще
трохи співпрацювали з інформацією, яку ми привезли. Ми хочемо, щоб ви були
вільними від ваших власних страхів, вільних від вашого болю.
Ми - ваша просторова родина, яка безпосередньо спілкується з усіма тим, хто дійсно
хоче знати про нас.

 
Ми єкомандою Астора. 

 



(через Рафаель Ниєва Габріель RL) 
Планетарне сходження. Деякі люди зазначають, що це обіцянка Царства Небесного на Землі, як і
сповіщав Ісус. Інші коментують, що це видіння Євангеліста Івана в Апокаліпсисі. Зовсім недавно
кажуть, що це процес, який Земля має пройти як свідома планета, коли отримує надмірну
стимуляцію енергії. Інші кажуть, що це процес, який людство має пройти для свого обожествлення.
Інші кажуть, що це зміна виміру...


