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Поточний п'ятий вимір Арктаторський порядок
"Ми довго працюємо з вашою планетою, і ми бачимо, що вони готові ввести
п'ятий вимір. Вам не треба боятися або паніку, все буде добре. Ці зміни
прискорюються найближчим часом, оскільки земля входить до нової
вібрації. Оскільки ваша планета підходить до цієї нової вібрації, ви
помітите, що ви будете все більш важким для вас, щоб жити з болем та
проблемами. Це пов'язано з тим, що ви жили в третьому вимірі на Землі,
що є його дуже щільною вібраційною площиною існування. Ваша планета
наближається до п'ятого виміру, який легше і повний любові та миру. Коли
люди живуть у місці, де вони відчувають стільки болю, а страждання, як
правило, звинувачують інших, і навіть Бог за свої проблеми. Це лише
викликає більший біль і страждання, оскільки він зберігає їх зосереджено
на негативних аспектах свого життя, а не те, що вони можуть зробити. Ми
приїжджаємо сюди, щоб сказати їм, що ми є реальними, і що відбувається
на землі, вже не є змовкою, це реально, і це відбувається зараз. Ми тут,
щоб допомогти вам зрозуміти, що відбувається, і що ви можете зробити,
щоб підготувати. Ми розуміємо, що ідея життя позаземного може бути
трохи страшним для деяких людей, тому ми хочемо переконатися, що я не
боюся, коли ми прийдемо до них. Ми з'являємось як краю світла в своїх
будинках, але це не означає, що ми є злі або демонічними. Ми просто
хочемо надіслати вам повідомлення від нас, тому не бійтеся. Ми знаємо,
що деякі з вас бачили наші кораблі, що летять над своїми будинками, і з
нещодавно розсекречалися документи, ми вважаємо, що настав час
показати нам відкритим для мешканців Землі. Можливо, що ви вже чули
наше повідомлення, ласкаво просимо до п'ятого виміру; Ну, це правда, що
ми тут з повідомленням для всього людства. Ми тут, щоб допомогти вам.
Якщо ви читаєте це, то ви є одним з перших людей, які приїхали сюди.
Якщо, добре, вітаємо, ми знали, що ви могли це зробити. Ви можете бути
трохи втраченими і перевантаженими всіма, що відбувається. Ну, ми
хочемо привітати їх за те, що мужність прийняти цю нову реальність. Ви не
можете знати зараз, але незабаром ви побачите, як це чудово. Спочатку
давайте пояснимо, де ми перебуваємо по відношенню до третього виміру.
Виявляється, що не є дійсно третього виміру. Це лише наш спосіб опису
реальності, здається, твердий, але це не так, це просто ілюзія. Що таке
п'ятий вимір? П'ятий вимір є більш високою послідовністю реальності, де
ми існуємо в стані чистого безумовної любові. Ми створюємо цю нову
реальність, надіславши вам нашу безумовну любов, і коли ви їх отримуєте,
ви відкриєте своє серце і піднімаєте вібрацію. П'ятий вимір, призначений
для підвищення вібрації та надання доступу до вищої свідомості. Що це
буде для вас?, Що ви будете мати життя від вищої точки зору, що
дозволить вам чітко бачити, що потрібно змінити у своєму житті. Ви вже
будете робити ці зміни, щоб ви могли створити життя своєї мрії. Ви не
самотні. Ми Ваша галактична родина, і ми бачили, як вони ростуть і
розвиваються як вид протягом тисяч років. Це дуже цікавий момент для
вас зараз. Ви всі готові вийти з третього виміру і ввести п'ятий вимір. Нова
земля, який прекрасний час для Всесвіту! Галактична Федерація
повертається до передачі. Ми тут, щоб надати вам інформацію про ваш
процес підсувності. Це прекрасний момент для людства, оскільки вони,
нарешті, прокидаються тут, на місці, коли вони займають у місцевій
всесвіті. Ви так довго заснули, і ми знаємо, що у вас є питання, але
підготуватися до змін, які незабаром будуть про вас, ми повинні спочатку
попросити вас подивитися всередині себе та знайти свої власні відповіді.

Яка поїздка так захоплююча. Його планета рухалася через космічний час
від початку самого творіння, повільно обертаючись навколо Сонця і
проходить через всі різні ознаки зодіаку під час поїздки. Тепер він прийшов,
коли він встановлений у новому просторі, відомий як п'ятий вимір. Нова ера
освітлення чекає людства, і, нарешті, ми готові поділитися нашими
знаннями з тими, хто його заробив. Процес Вознесіння також відомий як
трансмутація.
Слово
трансмутації
означає
зміну
форми
або
трансформується. У трансмутації це процес, який виникає, коли одна річ,
як правило, змінюється на тепло, змішуючи з іншими елементами, або
розчиняється в рідині. Наприклад, дерево, яке можна перетворити в
тепловий вуглець. Залізо може бути перетворено в оксид, через експозицію
кисню. Ми хочемо сказати вам, що вам не треба боятися, тому що ми ваші
друзі та родина, яка вийшла з зірок, щоб допомогти вам у цій
трансформації. Ця трансформація не буде болісною, якщо ви дозволите це
статися природним, і якщо ви не протистояте, щоб він намагався чіплятися
за речі у своєму минулому життя, вони більше не служать вам жодним
чином. П'ятий вимір - це місце вищої любові, мудрості та освітлення. На
цьому місці немає страху або занепокоєння або страждання. Всі думки
мирні. Всі емоції є позитивними, і всі люди відчувають себе пов'язаними
один з одним. Ми дуже любимо вас.
Ми тут з вами.
Ми - ваша сім'я світла.

