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Повідомлення з Плейядинам для 2022
Еволюційних вірогідних до 2022 року
. Привітання. Коли ви чіпляєтеся до чогось минулого, ви обіцяєте себе, що
ви не зміните, але коли ви дивитеся на майбутнє, ви створюєте. Ви творчі
істоти, тому ціль, яку ви маєте зараз, - це подивитися на майбутнє в
пошуках того, що ви хотіли б бачити. У цей час важливо, щоб ви зрозуміли
здатність ваших сил творіння, щоб ви могли створити разом з колективом,
тому що через цю здатність це, щоб вони всі будуть побудувати новий. Ви в
цьому "тут і зараз", щоб не дивитися на минуле. Ви в цьому "тут і зараз"
побудувати майбутнє, яке ви найбільше хотіли б бачити. Потім, з новим
курсом, зосередьтеся на твердості вашого бачення того, що ви хочете
побудувати для всього, і для кожного буття, щоб відчувати себе вільним і
повним. Ми повторюємо, будуємо цю мету, враховуючи, що важливо для
кожного буття, і для всього, тому що ви не можете створити щось для всіх,
якщо ви не вважаєте всіх людей. Таким чином, вони будуть працювати
разом, це те, що ви хотіли для вашого сходження та для нової землі. Щоб
бути в змозі піднятися, вони повинні це зробити разом із вільним серцем,
тому що це те, як вони будуть успішними у своїй меті, а також буде
випущено страх і провину. Вам не потрібно нічого знати про будь-кого, за
винятком обміну з кожною людиною такий же ідеал для майбутнього
спільного. Навіть ті, хто боїться і злий, тому що вони відчувають себе
слабкими, вони бояться, не отримують майбутнього, вони хочуть, вони
турбуються про втрату, тому що вони відчувають, що вони знаходяться в
умовах нерівності, однак вони будуть корисні від майбутнього, якщо вони
будують його разом. Кожен повинен мати відкрите серце, щоб досягти цієї
мети, тому що це, як це буде дозволено втратити гнів і страх. Кожен буде
почувати себе вільним і хотів би разом розвивати свою мету. Кожен хотів би
втілити свою прекрасну та справжню нескінченну внутрішню нескінченну,
вони є. Потім, щоб виконати це майбутнє, кожен повинен працювати над
випуском гніву та страху. Його мета полягає в тому, що кожен відкриває
свої серця до всіх істот, до всіх істот і планети, але, перш за все, самих
себе. Вони навчаються любити себе, як вони, тому що це, як вони можуть
відкрити здатність любити всі інші істоти. Завдяки цим діям він буде вашим
світом, в якому ви хочете найбільше жити. Цього року кожен може досягти
цього, якщо вони роблять ці речі на індивідуальному рівні, оскільки вони
можуть приєднатися до колективного рівня. Ми хотіли б мати цей досвід з
вами. Ми дякуємо за це. Дякую.

вами. Ми дякуємо за це. Дякую.
(через Аманду Шерере)

II
Плейядианці
енергії 2022
Ми вітаємо вас. На Землі ви всі вводите поблизу фази. У своїх траєкторіях,
які пробуджуються через дуже високу та розширену багатовимірну рамку
усвідомлення світла, яка була закріплена на планеті Під час цього великого
священного з’єднання на землі Юпітера та Сатурна. У рамках колективного
всесвіту існує чиста вібраційна ставка, яка оголошує епоху акваріума. У
момент цього великого священного сполучення на Землі народився новий
вищий порядок священного світла. В межах вас метаморфічний процес був
запущений для перебудови з верхнім вібрацією істини інтер'єру вашого
серця. Ці зміни призначені для прискорення пробудження вашого процесу
самореалізації шляхом відновлення дверей у вашому багатовимірному
серці, який дозволить вам повернутися додому. Ця каркаска верхнього
порядку впливає на ваші серця і змінюється нитки вашої ДНК. Його серця
повторюються спричиненими священними коливаннями любові, які є
складовою його вищого буття. Це унікальна поїздка, щоб вийти і
стабілізувати за межами ілюзії часу. Для кожного з вас є заклик, який існує
в людській формі, щоб вони свідомо вважають більший баланс на планеті
Земля через легку свідомість. Разом, як спільнота сердець, вони зможуть
примусити рівновагу з чистим світлом внутрішніх справ землі і через свою
частоту любові самого серця, вони можуть стабілізувати себе. У цьому
житті їм судилося повернутися до свого вищого буття, а енергетична рамка
епохи акваріуму кожному з вас веде до чудового потенціалу, щоб вони
могли бути реалізовані. Колесо повернулося для вас, для Землі при вході в
цю нову епоху акваріуму. У повсякденному житті кожен з вас буде
постраждати, коли вони вирівнюються з цим порядком верхнього світла. У
свій день до дня ви будете бачити розвиток верхніх потоків, відсвяткував
це!. "Вітри змін" закріплені в їхній земельній площині до нової ЕРУ енергії,
які вже виявляються в "сфері гри" верхніх розмірів та довіри. Завдяки
цьому невідомому шляху, тому що це насправді знайомий з вашого
повернення додому. З цією подією була створена розширена панорама
можливостей, щоб кожен з вас розвивався швидше темпу в процесі
освітлення. Цей пункт призначення встановлюється в русі, коли вони
просунулися до поточного періоду часу 2022 року. Це ваш момент, щоб ви
прийняти для себе до серії свідомих виборів. Цей час був розроблений для
того, щоб вони повернулися до своєї оригінальної природи, тому вони
дозволяють їх гастку, щоб бути на свідомому рівні і на передньому краї
свого життя. Упродовж нового року вся енергетична динаміка на Землі
почалася змінюватися. Відбулося ще багато місць у верхніх свідомості
планети. Наземний літак зараз мешкає експансивна мережа світла
верхньої свідомості. Одночасно ви пройшли метаморфічні зміни. Під час
цього причастя ви зробили це як чиста форма світла, оскільки ці простори
реальності взаємодіють у формуванні синапсу та клітин вашого мозку. У
шишковій залозі вони також прогнозуються через клітини вашого серця. Ви
насправді є природним розширенням цієї глибоко експансивної мережі
причастя, який зараз існує на землі. Ваша божественна та унікальна світло
- це важливий компонент цієї мережі причастя. Ці простір верхньої
реальності завжди існували на Землі, і вперше вони повністю доступні для
вас, ці священні частоти активно взаємодіють і безпечно через вас. Ці
реальні простори виникають від вираження безумовної любові п'ятого
виміру і є частиною нової частоти Землі. Ці багатовимірні простори
автоматично почали переробити їх із священним усвідомленням свого
серця, що є розширеним станом усвідомлення аспекту його вищого буття.
Вони можуть бути вирівняні з цією мережею свідомості через їхнє серце,
щоб вони могли почати їх активну повернення в цих вищих приміщеннях
альтернативної реальності. Ви завжди існували там, і тепер ви можете
знову почати активний вибір для початку у вашому поверненні до вашого
унікального місця, щоб ви могли почати до процесу самореалізації вашого
вищого буття. На землі вони вступили в абсолютно інший часовий кадр, де
енергія реальності більш заснована на правді, ніж ілюзія. Ваше серце буде
відігравати роль для зміни у своєму житті, оскільки вона автоматично
відкриється вирівняна до цього розширювального середовища під час
зміни 2022 року. Тепер вони повинні свідомо вибрати, щоб вирівняти у
своєму серці, щоб всередині нього діє суть цього розширення. Більше, ніж
будь-коли енергія світла, дозволить їм мати дуже глибокий досвід
возз'єднання з тих пір, через причастя в їхньому серці, вони будуть

відчувати більш повне повернення до відносин з їх вищою істотою. Це було
з більшої частоти Землі створила всередині стану бути більш природним,
легким і рідиною. У вашому житті це дозволить вам взаємодіяти з новим
потоком. У свій день до дня це допоможе вам переміщатися, легше та з
більш широкої точки зору. У вашому житті залучення до вашого серця
відкриє двері до нових можливостей, ви, природно, вирівняєте вас з
розширюваним потоком струму цієї мережі верхньої свідомості, яка була
закріплена на Землі. Його фізичні та енергетичні системи працюють з цим
світлою рідиною, що є електричною природою. Це рідке світло дозволяє їм
більш повноцінним у багатовимірному складі свого серця, це також
дозволяє їм змінювати їх сприйняття за межі ілюзії, то це те, що вони
починають брати участь з вищим циклом своєї совісті. Ця зміна вашого
сприйняття є природною подією. Це еволюція, яка проявляється в собі
через цю нову енергію борошна Землі. Протягом наступних кількох місяців
через Альянс з розширенням внутрішніх справ Його серця вони зможуть
почати революцію у своєму житті через природне будівництво досвіду, які
вони вибирають і хочуть для себе. Завдяки цьому процесу вони матимуть
все більш глибоке розуміння того, що вони отримують через їх взаємодію з
їх серцем. Ваш шлях буде відкритий широким і продовжуватиме
залишатися, тому що ваше серце - це двері до енергії її створення, знань
та інтелекту. Через це змінюється енергетичний пісок, на Землі,
проявляючи вибір прояву своїх дій шляхом його повторного підключення з
серцем, буде передана безпосередньому досвіду зміни у вашому
повсякденному житті. Через усвідомлюючи вибори своїх дій, через зв'язок з
їх серцем відновлюють багатовимірні благословення, які чекають їх. Цього
разу - це просто доля, яка розкриває їх трансмутацію та перетворюючи
розуміння правди. Це повернення - це ніщо нове, це просто повторне
вирівнювання, повторне підключення, зустріч з аспектами священного
характеру його вищого буття. Пам'ятайте, що слова, які ми вже говорили:
ви, ким ви чекали. Ви вчитель вашого досвіду. Ви єдиний, хто може
створити зміну у вашому житті, тому що ви несете відповідальність за своє
власне творіння. Подивіться навколо себе, асимілюйте своє життя, як це в
цьому зараз, знаючи, що ваш поточний досвід був ідеальним процесом
навчання для вас. Тепер час змінити, вимагати і шанувати створення
вашого життя. Це передбачає загальну відповідальність того, що ви
створили, знаючи, що в будь-який час і коли ви готові, ви зможете змінити
це творіння. Коли ви готові отримати для себе? Всередині вашого серця є
елемент створення, і ви можете отримати це бажання через відкриття
вашого центру. Завдяки усвідомленню мережі, яка зараз діє на вашому
земельному літаку, ви можете повністю дозволити вашу здатність вирівняти
та працювати в межах багатовимірного потенціалу вашого серця. Ми
плеядинці працюємо разом з духовними королівствами і є частиною
універсальної команди за підтримку людства під час цієї зміни свідомості
та переходу від планети Земля. Ми підтримуємо енергію у вашій планеті, і
ми підтримуємо людей, як вони просуваються у своїх переходах. Однак
лише ті, хто перебуває у фізичному тілі, дійсно зможуть зробити необхідні
зміни, тому ваша планета може рухатися до повного переходу від
свідомості. Кожен з вас на індивідуальному рівні має право створювати
зміни, необхідні для підтримки балансу планети, підбудемо шлях, щоб
змінити свідомість людства. Через свідомий вибір своїх дій для повернення
до дому його серця, вони можуть бути проведені з сутністю своєї сили. На
колективному рівні вони зможуть створити зміни, які змусять їх падати і
остаточно підвищувати завіси планети. Через спілкування з силою вашого
серця ви зможете змінити зміну, ви будете збалансувати світло, а завіси
зростатимуть. Це те, що вони погодилися досягти разом, це є частиною
своєї колективної місії. Важливим для досягнення цієї мети полягає в тому,
що ви не зосереджені на ілюзію та драму вашої планети, оскільки це лише
відтворення старого розділення не може заважати до місця призначення
Землі. Ось як ви можете досягти успіху у досягненні своєї місії, щоб змінити
рівень поінформованості на Землі. Ви можете відпустити і відсвяткувати
дивовижне чисте світло мережі свідомості, що є потоком і серцебиттям
життєвої сили, тоді ви не зосереджуєтесь на драмі ілюзії в цей час, а також
підключитися до вашого серця, щоб ви просто дозволили вам лінію, що
розробка цього процесу є з'єднанням Процес зміни не намагається досягти
досконалості, але ви вважаєте, що накопичення серії моментів, які були
обрані вами для вирівнювання з серцем. Це дія відродження. Поряд з
рештою Всесвіту ми продовжуємо тримати платформу, яка відображає
любов і правду. Ви можете вирівняти себе з цією платформою через ваше

серце і слова, якими я є тим, що є правдою вашого багатовимірного буття.
Ви є аспектом священної єдності, і коли ви використовуєте ці слова, ви
можете відчути або випробувати ці частоти, тому що вони дають вам клас у
вашому серці. Продовжуйте відпускати також продовжувати з свідомим
вибором, щоб вирівняти себе з собою всередині серця. Улюблені ви ваше
серце повертається до будинку ви в себе. Благословення Ми тримаємо
внутрішню широту світла, і ми вітаємо вас з любов'ю. Ми забуті.
(через Cristina Bay)

III
Анімамі

вібрації сонячної енергії
Новий час Шановні брати цієї прекрасної планети. AHImani, сонячний брат, і
я приїжджаю сюди, щоб принести вам та вашу планету енергію цього
нового часу та цього нового циклу. У цей момент тисячі істот того ж
походження, що й мої, досягають цієї планети, щоб служити стовпами
світла для навантаження мережі планети Землі. Серед усіх ми зробимо
роботу чистої любові і дуже радості. Цей вид роботи, покласти на планету
у висхідному еволюційному шляху, приносить нам радість і всю всесвіт,
тому що це означає велику та високу вібрацію. Кожне буття еволюційного
світла Всесвіту отримала цей невеликий виклик, щоб зосередити свою
увагу і надіслати вібрації всієї вашої любові до цієї маленької синьої
планети та всього людства. Цей запит резонується у Всесвіті, і кожне буття
світла, яка її отримала, або продовжує її отримувати, вони роблять свою
участь у відвантаженні вібрацій всієї своєї безумовної любові. Всі ці
вібрації, які приходять до вашої планети, відмовляються через всі лінії
Всесвіту. Брати і сестри цієї прекрасної планети, час повного звільнення
всіх заголовків, всіх завісів забуття всього полягає в тому, що я вважаю, що
вони піддаються або відокремлювалися від процесу Всесвіту. Кожен з вас
отримає по-різному у вашому окремому еволюційному шляху до цього
нового циклу. Кожен з вас отримає його в потрібний час і пропорція до
ваших власних душ. Кожен з вас вже знає його довгий час, і буде робити
те, що вони повинні робити. Ніхто не повинен буде сказати вам або навчите
вас нічого, тому що ваша душа вже точно знає, що потрібно зробити. У
цьому зараз, кожна душа, втілена на цій планеті, була повністю
спрямована на те, що має бути зроблено, і, як це повинно робити це в
потрібний час, тому кожна душа цієї планети не відчується відчаю або
тривоги, буде лише подякою. Вони отримають подяку, тому що це почуття є
частиною кожної душі планети, оскільки це важливий елемент для
трансформації. В даний час ця блакитна планета має мільярди мешканців.
Кожен відомий і супроводжується на індивідуальному рівні, тому кожен
може стежити за траєкторією, визначеною Отцем Божим, незалежно від
того, як супроводжуватися. Це може бути ангел, галактичний брат, дракон,
бути світлом ..., фундаментальна річ, що кожен з вас належним чином
супроводжується буттям, який є сумісним з його масштабом еволюції. Це
відповідає супроводі кожної з вас у правильній траєкторії, що ви повинні
слідувати, тому ви не повинні боятися нічого, тому що завдяки вашій довірі
є те, що ви можете відчути, як все відбувається за магією, не потрібно, щоб
ми є плодами великого центрального сонячного сонячного і Сила великого
центрального Сонця, що полягає в тому, що принесе еволюцію на цю
планету. Дуже скоро ми всі будемо тут. Ми будемо належним чином
підключені до стратегічних пунктів планети для Великого дня. Тепер все
відбувається дуже швидко, тому це момент, щоб перестати йти до
безглуздих речей, які нічого не дають. Це час, щоб подивитися всередину
себе, я можу жити через все, що збагачує свої душі та їхні способи.
Забудьте про майбутнє всього, що ви дізналися, тому що в цей час ви
знаєте, що це не варто жити під цими ілюзіями. Отримайте якомога більше
від кожної енергії, яка може застигати, що ви отримуєте в цей час. Ми
запрошуємо вас виконувати наступні невеликі вправи, які будуть цілком
можливими та простими для всіх.

Вправа
Вам не доведеться дивитися на сонце, ви просто повинні зробити малюнок.
Як ви робили, коли ви були дитиною. Плазма всю магію, яка приваблює вас
від світу. У будь-якій ролі ви маєте намалюєте те, що ви хочете і ваш шлях.
Величезне сонце, що покриває весь лист. Після нанесення цього сонця
обміркуйте його з гарним яскравим і інтенсивним жовтим кольором. Це не
буде золотом, але жовтим. Після того, як намалював це сонце, зробіть
невеликий малюнок самостійно зрозуміти, що прямо в центрі цього сонця.
Неважливо, як буде виглядати цей малюнок, важливо, що ви говорите:
"Цей маленький хлопчик, який я поклав сюди, представляє мене".

Після того, як ці слова беруть цей аркуш паперу і помістіть його, якщо це
можливо, на склі вікна так, щоб денне світло, навіть сонячне світло, може
досягти малюнка. Залиште його весь час, який ви хочете. Це нормально,
якщо інші люди торкаються вашого малюнка, тому що будучи там, ви
представляєте себе, і нічого не може змінити. Ось як ви можете відчути, що
оточує вас світло великого сонця і не тільки у вигляді тепла. Ви відчуєте
тепло вібрації сонячного світла, яку потрібно розвиватися в цей час. Досвід
це дуже спокійно без відчаю. Не намагайтеся робити щось подібне, ви
можете зберегти простоту цієї вправи, що дозволяє вам знову бути
дитиною, яка просто малює велике сонце і поміщається в центр. Без
складних методів ви можете відчути імпульс усього яскравого світла цього
яскравого і жовтого, що ви маєте, і що просто дивиться на це дозволить
вам подорожувати через верхні розміри. З любов'ю, я анімамі
(через Vania Rodri)

