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МІСІЯ НА ЗЕМЛІ
Коханий і коханий. Протягом тисячоліть завжди були передові істоти, які
пропонували принести Світло на планету Земля. Ці істоти були названі різними
іменами: пророки, бодхісатви, місіонери, провидці, медіуми, патріархи тощо.
Істоти, які дають свої оракули, заохочуючи людей пробудитися до Світла та
приєднатися до Божественного Плану. І виявляється, що через тисячоліття
основний меседж завжди був і залишається одним і тим же. Заохочуйте
людство налаштуватися на свій еволюційний шлях. Ці Істоти дозволили себе
бути передавачами між небом і землею. Сьогодні на народному жаргоні ці
Істоти називають Воєначальниками або Вознесеними Владами. Хоча ця
планета вітала духовних патріархів, які є на Землі з найдавніших витоків
планети. За кожною релігією, яка була встановлена на Землі, можна знайти їх
як членів внутрішньої ієрархії, яка служить людству. Центральний небесний
уряд ніколи не був без людського представництва на цій планеті. Кожен новий
рух або одкровення, які розвиваються в програму навчання та еволюції, завжди
породжувалися в серці індивідуальної душі, повністю і повністю зосереджені на
Всесвітньому Батькі, і завжди представляли його мотиви та цілі. У міру того, як
людство залучалося до пактів з інволюційними силами, релігії поширювалися, і
багато з них були забруднені матеріалістичним впливом, що спричиняло велике
розбіжність ідей, оскільки вчення, залишене цими патріархами, з часом було
викривлено. Результатом цього є тисячі релігій, які живуть на планеті Земля.
Ніхто не погоджується з іншими, що спричинило багато воєн і плутанини ідей.
Мало-помалу він втратив послання любові та єдності, і це викликало багато
розбрату. Ці засновники були ієрархічними втіленнями, які неодноразово
з’являлися на Землі, щоб вести людство на духовні пошуки по еволюційній
спіралі.
Тепер у ці часи на Землю прибув великий потік ієрархічних
представників, які вже показали себе та просвітлюють планету про історичні
істини Землі та про курс, яким повинні йти люди в ці часи, коли людство буде
піддане велике випробування. Цей цикл, який розпочався у 2012 році, є дуже
особливим у духовній еволюції людства, тому що представників Божественного
Плану багато, і правда потече рікою, коли фальшиві вчення, дані інволюційними
силами, будуть визнані народами самозванцями. . в загальному. Зараз у серці
людства відбувається велике прискорення через світло, яке сяє в кожній
людині. Просвітленим душам більше не доведеться притримувати язика чи
приховувати свою мудрість. Потужна енергія тече від Великого Центрального
Сонця, змушуючи серце кожної людини віддатися своїм духовним імпульсам.
Багато було сказано про випробування і страждання, які вам доведеться
пережити в цьому десятилітті, але такі зусилля ніщо в порівнянні з силою духу,
яка нині тече на Землі. Для цих дочок і синів зірок настав їх час. Ваші слова і
ваша місія будуть випромінювати Землю Світлом, і ви навряд чи зможете
стримати свою радість.
Ми, Духовна Ієрархія цієї Сонячної Системи,
об’єднуємо нашу власну енергію, щоб надіслати вашому світу потужну духовну
трансляцію, яка наповнить серця радістю. Знайте, що коли закінчиться закон
очищення, який так необхідний для розбудження сплячих, ми обіцяємо вам, що
ви повернете все, що вам належить, завдяки перемозі Божественних сил серед

вас.
Я Кутхумі, і я обіцяю вам такі речі від імені Ради Вознесених Владык
центрального небесного уряду. Так буде Світло нашого сяючого запанувати
над землею. Отримайте все світло згори.

Дуже любовно КУТУМІ

(через Маргариту Фабіан)

