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ПРОБУДЖЕННЯ В ІНФОРМАЦІЙНУ ЕПОХУ
ПЛЕЯДІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ (АРКТУРІЙСЬКИЙ ОРДЕН)

Шановні, сьогодні ми поговоримо ПРО ПРОБУДЖЕННЯ в Інформаційну Епоху. Ми
дуже задоволені прогресом, який людство досягло, коли воно вступає в цей період
посилення усвідомлення свого Світу.
Часто мати більше інформації вам
непотрібно, тому що це відволікає. Знаючи щось не може бути так, що ви
зосереджуєтесь на своїх думках, а не на своїх почуттях, тому в цей період
інформаційного життя кількість людей, які прокидаються, є особливо обнадійливою,
ми бачимо достатньо людей, що ми відкладаємо їхні телефони та подалі від
комп’ютерів і таблетки достатньо довго, щоб мати справді духовний досвід. Це
правда, що є духовний досвід, який можна отримати в Інтернеті, але якщо ви дійсно
хочете зв’язатися з собою і своїми емоціями, важливіше вийти і прожити своє
життя. Спілкуйтеся з іншими людьми віч-на-віч. Зв’яжіться з царством тварин.
Спілкуйтеся з деревами та матір’ю-природою. Детоксикуйте свої пристрої якомога
частіше, щоб ви дійсно могли знати, що ви відчуваєте. Поспостерігайте за своїми
думками під час сну і про те, що вони відкривають вам. Ви думаєте про те, що
дійсно сталося у вашому житті. Ви думаєте про те, що читали або бачили в
Інтернеті. Ще раз скажемо, що важливо бути підключеним через Інтернет. Ви
хочете знайти час, щоб побути в реальному житті в реальному світі з іншими
людьми? Коли ви зустрічаєтеся з іншими людьми, будьте тим, хто запропонує всім
вимкнути телефони, щоб ви могли бути присутніми один з одним, щоб ви могли
помітити, коли хтось потребує співчуття. Людству пора зробити крок Підвищуйте
цей процес пробудження, і ті з вас, хто отримує цю передачу (повідомлення), за
іронією долі, ви отримуєте її на одному з цих пристроїв, про які ми говоримо, але ви
всі маєте достатньо розуму, щоб знати, що кожен служить меті, і ця мета може бути
досягнута. позитивні, і ви також знаєте, що баланс енергій важливий, і ви повинні
збалансувати кількість енергії, яку ви витрачаєте в Інтернеті, з кількістю енергії, яку
ви витрачаєте, виходячи на вулицю та переміщаючи своє фізичне тіло, з’єднуючись
з іншими живими істотами у другій половині дня , Ви тут, щоб перевести людство в
епоху Золота Вознесіння, і найпотужніший і найефективніший спосіб зробити це –
бути поруч зі своїми ближніми, втішити їх, поділитися своїми історіями та просто
Думайте бути присутнім, поки ви відчуваєте те, що вам потрібно відчути. У цю
цифрову епоху, в цю інформаційну епоху необхідно, щоб якомога більше людей
зрозуміли, що це справді епоха Просвітлення і що найкращий спосіб відчути їх
пробудження – це мати справжній і справжній зв’язок з усіма живими істотами.
Ми раді бачити, що серед вас є достатньо тих, хто усвідомлює це, щоб звільнити
решту людства, підбадьорити своїх ближніх і покататися з ними; вийти з вами на
природу або просто посидіти з вами, поки електронні пристрої не ввімкнені. Це
один із багатьох способів, яким ви поведете людство у п’ятий вимір.

