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ВЕЛИКА ПОДІЯ БЛИЗКО ДО ЗЕМЛІ

Ця інформація, якою ми ділимося з вами нижче, є дуже коротким
підсумком того, що передає ДУХОВНА ІЄРАРХІЯ, БІЛЕ БРАТСТВО. Усе це
має величезне значення через серйозність моменту, який ми переживаємо.
Тепер усі знають, що нашу планету чекає ІНІЦІЯЦІЯ, і саме так ми маємо
це розглядати, тому що не варто зациклюватися на негативних цифрах. Це
ІНІЦІЯЦІЯ – це те, що Біблія назвала АПОКАЛІПСИСОМ.
Світ наполягає на тому, щоб називати катаклізмами тощо. Правда, дехто
не збирається приємно проводити час, оскільки наближається подія. Ми не
знаємо, який саме і коли він буде, але нас попереджають, що він близький
до того, щоб розкритися, і це може викликати багато страху.
Будуть деякі істоти, які вселятимуть страх через цю подію, яку багато хто з
нас очікує, наприклад, проліт метеоритів, які підійдуть дуже близько до
Землі, і що засоби масової інформації будуть відповідати час від часу за
публікацію цього терор, щоб налякати людей. Тому я ділюся з вами цими
настановами, щоб усі ті, хто може ПІДВІСТИ Свою свідомість і навчити
цьому якомога більшу кількість братів і сестер.
У цей час вказівки ВНЕСНІХ МАЙСТІРІВ і СТАРШИХ БРАТІВ, НАЗВАНИХ
ІНОЗЕМНИМИ, пов’язані з подією, яка очікує на наступне пришестя.
Правда, Біблія проголошує в Апокаліпсисі, що Сонце затьмариться, і буде
Нова Земля, нове Небо. Подія буде настільки масштабною, що затьмарить
Сонце, і весь світ зможе її споглядати. Цілком зрозуміло, що переважна
більшість впаде в паніку, коли це станеться. Так, ми віримо, що на Землі і
в людях відбудуться дуже великі зміни.
Якщо поїздка на Місяць спричинила зміни в характері та психіці
космонавтів, то розумно визнати, що з настанням події відбудуться
гігантські зміни. Але є те, що ми, метафізики, дуже добре знаємо, а саме
те, що страх і занепокоєння не тільки притягують, але й створюють те, чого
бояться.
Ми також знаємо, що ЛЮБОВ знищує страх. Це підтверджується
Вченням. Ті з нас, хто знає діяльність ФІОЛЕТОВОГО ПОЛУМ’Я, знає, що
це ЛЮБОВ В ДІЇ, і ми вже використовуємо це, доводячи цю істину.
Інструкція, яку я збираюся дати вам, полягає в тому, щоб поширювати її,
розповсюджувати, навчати неофітів, щоб вони навчали шляху піднятися у
СВІТЛІ, що б не сталося. Це найпростіший і найефективніший спосіб для
тих, хто ігнорує наше вчення.
Преса, радіо і телебачення вчасно
налякають вас сенсаційними новинами і спробують викликати паніку. Ми
повинні бути напоготові, щоб протидіяти всьому, що ми помічаємо в
нашому околиці.
Найпростіший спосіб – сказати всім, хто стривожений, не боятися, бо
страх фатальний. Скажіть ці слова:
«Я НЕ БОЮСЬ ПОДІЇ, ТОМУ ЩО Я ВІДШЛАЮ ЇЇ КОХАТИ».
Наполягайте на тому, щоб вони вивчили саме ці слова, спершу ви можете
пояснити їм: ЩО ПРОТИ ЛЮБОВІ НІЩО НЕ МАЄ СИЛИ, ЩО ЛЮБОВ ВСЕ
СИЛЬНЕ; що ЛЮБОВ – це БОГ. Все, що ви вважаєте простішим і
зрозумілішим. Тоді ви можете пояснити тим, хто більше знає про наступне:
що великі Космічні Істоти; Вознесені Владики, Біла Ієрархія виконує
величезну роботу, щоб захистити Землю оболонками ФІОЛЕТОВОЇ

ЛЮБОВІ тощо. Тому, запускаючи вібрації та укази Любові, такі як Я
ВІДШЛЮ ВАМ ЛЮБОВ, ми будемо не тільки виконувати роботу
майстерності і допомагати, а також захищати та підносити себе від усього,
що приходить. Чим більше ми це робимо, тим більше досягаємо подяки.
Інструкція, як усунути страх і підняти нашу свідомість
Може здатися, що цей рецепт важко втілити в життя, але це неправда,
досить один раз спробувати, щоб не забути знову.
Тепер, перш ніж починати втілювати на практиці перераховані пункти, ви
повинні прийняти наступний Указ лише за один раз, який я більше ніколи
не забуду.
Я не говорю і не дозволяю говорити мені щось таке, що суперечить
ідеальному здоров’ю, щастю і добробуту.
Я змушую кожну живу істоту відчувати, що я вважаю це цінним
Я шукаю світлу сторону всього, що відбувається, і все, що я бачу,
відбувається в житті.
Я думаю про все найкраще. Я чекаю всього найкращого, я працюю тільки
на краще.
Я відчуваю такий самий ентузіазм щодо добра, що трапляється з іншим,
що відбувається зі мною
Я забуваю помилки минулого і рухаюся до більших тріумфів
Я повністю вірю в унікальну силу і знаю, що в моєму світі все добре
У мене немає часу критикувати інших, оскільки я витрачаю багато часу на
самовдосконалення
Я стаю настільки сильним, що ніщо не може порушити мій душевний
спокій
Я піднімаюся над обмеженнями. Будь-який досвід наче піднятися на
сходинку до Світла
Я дякую вам.

