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КОГЕРЕНТНІСТЬ ДЛЯ ВЗНЕСЕННЯ.
Спрямування ангелів світла

 
 
Кохані й кохані, ми тут для вас.  Ми хочемо вам сьогодні сказати, що не все
досягнуто.  Цей новий цикл включає в себе багато здібностей і дарів, які ви
впізнаєте, але вам доведеться включити всі знання та навчання, які ви
отримали до цього часу, щоб досягти злагодженості у собі, у своєму серці,
оскільки все у вас має бути узгоджено: ваші думки, ваші почуття, ваші
слова та ваші дії завжди повинні бути зосереджені на Любові, найчистішій
Любові.  Світло є, і саме так ви зможете висвітлити все, що ви є, все, що
вас оточує, перетворюючись на прекрасних світлячків у цьому Світі і в цій
реальності.  Якщо всім вам вдасться стати цими світлячками, ви зможете
все запалити.  Ви самі будете Сонцами цього Світу, і ви покінчите з усією
темрявою, і ви зможете бути і дихати Любов'ю, без суджень і очікувань.  Ті
ваші дари, які ви ще не розвинули, з’являться і просто впишуться у вас.
 Вони визнають їх як частину себе, і все потече, щоб завершити цей процес
рабства і нарешті звільнитися.
 Їм важливо знати, що вони не самотні.  Ми та багато інших Істот Світла
завжди з вами, і ми ведемо вас, слухаємо та заохочуємо вас.  Ми там, не
забувайте про це.  Щоб досягти шляху Вознесіння, важливо зосередити
всю свою енергію на цьому, кохані.  Тому що узгодженість — це єдиний
спосіб досягти необхідного стану, щоб піднятися й бути кориснішим у цій
новій Реальності.  Будь ласка, зосередьтесь на собі, на своїй реакції, і якщо
вам не подобається якась із них, подивіться, звідки вона береться, і змініть
її.  Відкрийте для себе ту думку, яка вас саботує, і переверніть її, перш ніж
сказати або зробити щось, що не відповідає вашому фокусу, яким завжди
має бути Любов. Коли вам вдасться поважати всі свої рішення без вагань і
жалю, тоді ви відчуєте себе невагомими ., без обтяжень, і вони повністю
обіймають своє єство, відчуваючи рівновагу, гармонію та благополуччя.
 Людина ось-ось відродиться.  Пізнати себе, маючи справу зі своїми
обов’язками, своїми бажаннями та своїми здібностями, хоча ти впевнений,
що це відродження не почнеться, доки ти не засяєш у злагодженості в
Любові, Терпенні та Співчутті.
 Сяй коханий і коханий сяє.
 
 Ми янголи світла і завжди поруч з тобою.  Назавжди
 
 



 (www.mivozestuvez.net/  https://youtube/jPuy5remtn0  
 через Макарена Лопес)

 

http://www.mivozestuvez.net/%20/t%20_blank
https://youtube/jPuy5remtn0%20/t%20_blank

