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I
ПОКРАЩЕНА ЕНЕРГІЯ ЛЮБОВІ ТА СВІТЛА В 2022 Р.
Я Архангел Майкл та сім'я Анжеліки Елохім. Ласкаво просимо до 2000 22:30
кохана. У вітанні 2022 року рок любові, просте радість і відкриття дверей Раю,
ми просимо вас дозволити це був роком любові та відкриття дверей Раю, щоб
вони дозволяють, перш за все, тому що час і космос в основному Стара енергія
існує на нижчих рівнях свідомості своєї лінії лінійної часової шкали, а
альтернативна реальність існує в спіралі хронології вищої свідомості найвищих
частот. Кожен з цих термінів, хоча є той же простір, виробляють іншу
просторову реальність. Тоді залежно від вашого сприйняття та частот душі ви
опинитеся в хаотичній реальності і повні страху або мирної та люблячої
реальності. Якщо ви вчителем вашої енергії, часто і, як потрібно, вам буде
запропоновано рухатися між ними. У цьому році 2022 ви можете вибрати, де ви
хочете бути. Ви можете налаштувати свій частотний набір на часовій шкалі
нової землі. Якщо ви запитаєте себе, як ви можете зробити це, ви можете
просто зробити це за допомогою вашого вибору, щоб встановити свій намір.
Вибирайте жити в реальності любові, доброзичливості та співчуття, тому ви є
власником власників власних енергій і не відчуваєшся вашими тінями, які
змусять вас випадати з верхньої частоти любові. Тому просто вибирайте знову,
щоб ви могли вирівняти вас з цими енергіями, аватари великого майстра ЄшуаІсуса та Марії показали шлях. Зосередьтеся на любові від вашого серця при
лікуванні інших, щоб вони дозволяли їм ставитися до вас так само. Відкрийте
книгу любові і почніть жити на цих сторінках. Марія навчить вас бути присутнім
у вашому житті і зосередитися на тому, що ви маєте попереду, не боячись або
тривоги. Вона буде любити вас, щоб потік з творчими течіями життя. Про те, як
ви повинні довіряти, і коли ви здаєтеся, так що ви можете жити з радістю та
достатністю. Радість вищої свідомості прості. Існує глибока зв'язок з природою і
з землею, яка дає вам відчуття безпеки та благополуччя. Існує відчуття зв'язку
та спілкування з вашим вищим буттям і з вашими ангельськими та
галактичними сім'ями, що дозволяє вам знати, що ви не самотні. Існує відчуття
священного простору та спільноти з тими твоям племені на Землі, коли ви
знаходите нове почуття сім'ї та громади. Улюблені, 2/2000/2 лютого вони
подорожують через дуже особливий портал усвідомлення, який називається
Ворота Водолій. Цього року, на 2/2 / 2022 ми назвали двері раю. У цей час це
буде, коли вони будуть приєднатися до священної ініціації, яка буде активувати
прояв на часовій шкалі нової землі. Ви побачите і сприймаєте, як небо
проявляється в часовій шкалі нової землі. Ви побачите, як небо проявляється
на Землі у своєму власному просторі і у власному часовій шкалі нової землі.
Незалежно від хаосу, цей контроль буде проявляти себе в найнижчій часовій
шкалі часу. У часовій шкалі нової землі буде свобода любові. Як викладачі
енергії та любові вони повинні підтримувати свою енергію любові і створити
мост світла, який дозволяє іншим знайти свій шлях до часової шкали нової
землі. Не всі будуть готові і навіть зацікавлені в альтернативній часовій шкалі,
але ті, хто готовий, і насправді буде багато хто з них, їм буде потрібно їхня
допомога, щоб перетнути нову землю, яка дозволить їм підвищувати частоти та
сприйняття. У 2022 році багато хто з вас буде покликано розширити свою
роботу та активувати нові аспекти вашої місії на Землі. Вони нестимуть свою
корону світла і будуть суверенними істотами, які хочуть інших до власного
суверенітету та легких коронок. Улюблені не повторюються. Тепер час стояти і
бути повним силою. Зараз вони потребують вас на землі. Це те, що ви прийшли

до цього часу. Це захоплюючий час, який дозволить вам ввести це нове
створення. Бажаємо Вам ангелів та світлих благословень у 2022 році. Я
Архангел Майкл та сім'я Енщима
(через Celia Fen)

II
ЕНЕРГІЯ НОВОГО РОКУ 2022 РОКУ.
Улюблені телосьяни, а також дорогі брати та сестри Землі. Ми раді бачити їх
знову в цьому новому році, який буде представлений і запропонує їм у своєму
повсякденному житті до різних політичних, кліматичних та геологічних подій
однієї країни до іншої. Ми запитуємо, що цього року, принаймні, протягом
перших шести місяців ви тримаєтесь зі спокій глибиною і з упевненістю у житті.
Особливо це дуже часто йдуть, щоб задовольнити ваш внутрішній буття, від
вашої душі, щоб ви могли зрозуміти, хто ви і що таке ваше життя просить вас
пройти. Якщо ви не зосереджені на себе, ви не зможете зіткнутися з усіма цими
подіями, тобто, якщо ви не відчуваєте себе солодкістю, спокою, і спокій
божественності ви всередині. Внутрішній мир буде дуже необхідним, щоб не
жити страхом і недовірим констант того чи іншого. Ви можете зрозуміти, що
важливі почуття до балансу людства є лише повагою, взаємною допомогою та
співчуття. Звичайно, не всі люди зрозуміють, що ми говоримо їм. Деякі будуть
сказані, що все це лише красиві слова, продукт уяви та інші речі. Ті, хто вважає,
що це стане тим, хто не прагне зрозуміти їхнє життя, щоб мати можливість
подивитися на обличчя та дозволити собі насолоджуватися радістю
найкращого, що буде запропоновано їм. Буде важливо, щоб ви дозволили своїм
матеріалом вкладення; І вкладення до істот вашої родини, яка в цьому випадку
не означає декоративну або відсутність підтримки, але дозволити їм бути
вільними, щоб вони могли жити по-своєму, навіть якщо вони не згодні. У цьому
новому році 2022 р. Підвищення потужних енергій допоможе вам до кращого
розуміння себе, але ви досягнете цього лише, якщо ви докладаєте зусиль, щоб
зустріти Вашу божественну істоту, щоб ви могли мати співчуття та повагу. З
новими енергіями, що небесна їхала до планети, і навколо Землі, до вашого
серця та тіла дозволить кожній людині перетворити на рівень своєї ДНК. Ми
вказуємо, що це дуже важливе перетворення небесного, в майбутньому буде
посилити їх, щоб бути пов'язаним з ним людиною з новою землею. Поточна
людина не може жити в новій землі, яка їх представлена, тому це важливо і
необхідно, щоб вони були перетворені, оскільки вони можуть адаптуватися.
Сама планета перетворює всі свої енергії, які посилюються, щоб вони могли
стати землею з небесним майбутнім, тому багато хто з вас відчуватиметься в
собі яскраві зміни, у вас буде складе враження, що ваше тіло перетворюється,
що це не все це перетворення також буде Всі ці симптоми є частиною
трансформації вашого тіла, тому ви можете приєднатися до життя нової землі.
Шановні брати і сестри Землі, ми просимо, що в найближчі місяці вони
залишаються спокійними та впевненими у всіх, що станеться, якщо подія
впливають на них і здаватися руйнівними, не відчаю. У деяких місцях на землі
буде втрата життя, але це було і є попередньо втіленим вибором усіх цих
багатьох душ. Знайте, що ми завжди близькі до вас, пропонуючи нашу постійну
допомогу через любов і світло, яку ми розливаємо до вас і на землі.
Впевненість у житті і, вітає солодкість і ніжність вашого інтер'єру. Ми любимо
вас. Ми - Телехиї

(через Марі Хосе Анджух)

III
ВІБРАЦІЯ СВІДОМОСТІ НА КОСМІЧНОМУ РІВНІ БОЖЕСТВЕННЕ
КЕРІВНИЦТВО
Ради Ми є Божественною радою наглядачів, разом з королевою світла Санат
Кумара та Плеядської ради світла, а в цьому Бел На космічному рівні ваша
свідомість вже вібрує швидше, зі швидкістю світла. Ця свідомість є тим, що
дозволяє вашій формі дихати і існувати через цю земну програму просування
свідомості для повернення до повного космічного союзу буття. У цьому, при
цьому дихання свідомо відчуває ці вібрації, які ви отримуєте. Коли ви
продовжуєте це з'єднання, через ваше серце ви будете в гармонії на даний
момент, ви відчуєте і знаєте саму реальну присутність вашої божественної та
вічної свідомості, ви будете оновлювати хімічний процес вашого підсувності.
Перетворення ваших спогадів, пов'язаних із побоюванням, які базуються на
бою або в житті, дозволив вашій свідомості розширюватися, щоб вийти з чогось
уявного, який, у свою чергу, дозволив їм прокинутися верхні аспекти вашого
мозку, і підключив цей алхімічний процес прискорив прийняття того, що має
Зміни у цьому Всесвіті є астрономічними, зміна полюсів та результуючі зміни
набагато більше, ніж ви можете собі уявити. Ця вібраційна активація, яка зараз
була введена у вашу ДНК, яка дозволяє вам і потужне пробудження від вашого
буття як божественна вічна свідомість. Через ваше серце це буде об'єднатись
на всіх рівнях, і в певний момент вашого вознесіння, це дозволить вам досягти
повного перетворення фізичної форми в тому, що ви схожі на божественне та
космічне буття. Цей алхімічний процес переміщення до цього свідомого буття,
швидше, ніж швидкість світла. Цей процес дозволяє вашій дорозі все більше і
більше зі швидкістю світла, і це те, що ви називаєте вознесвідом. Ми активуємо
вас так, щоб ваш старий шлях вмираєш, щоб ви прокинулися у своєму новому
стані буття. Хоча енергія цієї зміни продовжують розподіляти електромагнітні
хвилі їх найвищих частот через цю галактику, і всесвіт результат - виникнення
входження вашого серця. Введіть свій центр серця. Введіть любов. Введіть
розширення. Введіть клімат Землі. Введіть центр галактики входить у центр
Всесвіту. Він вступає в ядро, де почалася ця Всесвіт. Ми тут, і тепер ми вітаємо
вас і активуємо їх усіх. Оскільки ця зміна - це частота, розроблена, ми
випускаємо разом і внутрішньо. Ми втілюємо частоту цієї зміни та активуємо їх
самостійно, відпустіть їх трансмутацію; У своєму вході до його серця ми
познайомимося з вами лише в даний час. Ми благословляємо вас нашою
любов'ю, і ми активуємо вас через це. У цьому зараз він відчуває нічого більше,
ніж на цих частотах.
Ми є божественною радою.
(Через Лауру-Плейадіана).

IV
ЕЛЕКТРОННА СФЕРА НОВОЇ РАДИ СТВОРЕННЯ ПРОМЕНЕВОГО
СВІТЛА
Тепер планетарне поле відрізняється. Вони також можуть відчувати, що їхнє
власне поле відрізняється. Це також вірно, тому що планетарне поле та ваше в
одиниці. Земля відкривається на частотах більш широких енергій, які
організують нові шляхи у цьому новому початку. Світло всередині
розширюється, оскільки виникає безмежність вашого висячого. Як ви
дозволяєте, він розширюється і стає собою. Ви дозволяєте це відбутися
кожного разу, коли ви добре пам'ятаєте добровільно і радісно правдивості
вашого буття. Дозвольте вам протікати з легкістю і благодаті, запросіть
одиницю. Коли ви в будь-який час визнаєте і претендувати на правду пристрою,
ви просуваєте цей еволюційний імпульс. Коли ви стверджуєте, що належить до
цього пристрою, ви піднімаєтеся до стану максимально можливого буття. Коли
ви відкриваєте те, що ви знаєте, як своє джерело, і дозволяєте вам потік до
вашого вираження, що дозволяє бути тим, ким ви дійсно є, тоді світ стає новим.
У цьому зараз світло вашого інтер'єру організовується новими способами, і це
пов'язано з використанням колективної волі. Вони прийняли рішення про те, що
в цьому зараз є принципово реконструйовані реальності. Ви можете уявити це
як ліквідацію шару історії або віра, з якою була створена основа відокремлення
ілюзії. Але основна істина вже присутня і є питанням вашого, що називається у
вашому розпорядженні, щоб резонанс, згідно з тим, як ви сприймаєте себе та
інших. Нові шаблони життя поза відокремленням, починають вийти у ваших
власних полях, тому поступово ви розвиваєте, реорганізацію та змінюючи. Ми

знаємо, що багато хто з вас відкрили свою волю, щоб розвиватися свідомо, що
ми дякуємо вам. Це чудовий подарунок для світу, який принесе благодату до
цього динамічного періоду зміни, оскільки, як вони здійснюються та організовані
новими способами, це також виражає знання власного, що належить до єдності
з життям. Тоді ви більше не підходите до історії та переконань, які виникають з
ідей та думки відокремлення. Коли вони більше не вписуються у вашу
фундаментальну полю, ви виявите розширення радості, яка є чітким і
справжнім майбутнім шляху. Ви ніколи не будете однаковими знову. Ви ніколи
не будете боятися знову. Ви вийдете в сторону зосереджуючись на страху, тому
що це як людина, яку ви вирішите вирівняти вас з життям, щоб випробувати та
відновити свій пристрій з усім. Як стає ти, життя рухається до більших зустрічей
на рівні свідомості. Це дозволяє вам стати християнським, що є володіти
божественним знанням, який змусить вас виникнути правду вашого буття, і коли
це станеться з вами, ви виявите, що ви відчуваєте, як єдність дуже по-різному.
Ми знаємо, що цей процес може бути важко уявити, але ми можемо сказати їм,
що вони будуть визнати їх, як це відбувається. Ви не можете помітити це на
початку, однак ви вже почали, і ви будете знати, коли ви виявите, що ви
відчуваєте по-різному від структур вашого буття. Ваша присутність буде
вкорінена в поле живлення, як ви angive нове, і виникне шаблон одиниці. Якщо
ви свідомо хочете, він починає відчувати анкерування досвіду розширення вас у
вашій істині, тому що це дозволить вам відзначити і протікати через зростання
впевненості у відкритті до повноти буття та світу. Завдяки цим словам ми
згадуємо їх про те, як вони можуть вибрати, як брати участь у цьому процесі,
однак кожен з вас буде керуватися вашими внутрішніми знаннями. В межах вас
є інтелект, і людство робить все, що ви можете повністю пробудити, щоб ви
могли розпізнати у своєму світі ціле життя і все. Цей імпульс зараз
відкривається і течуть через вашу волю, і ця мета буде виконана. У цьому зараз
це еволюційна імператива, і ця спадщина світла одиниці для його виду була
прийнята на колективному рівні душа людства. З цією виборами новинка буде
сформульована, щоб побачити у світі, щоб відновити пристрій. Тоді вони будуть
претендують на вородове потік чистого, ясного, і справжньої істини життя, все
це життя. Більше, ніж в будь-який інший час, у цьому зараз ваша присутність
може бути джерелом радості та ясності, а ваші внутрішні зв'язки є засобами, за
допомогою яких ви отримаєте все, що вам потрібно. Тому він часто бачить вас
всередині, пити з цього глибокого внутрішнього струму, тому ви дозволите собі
натхненно висловлювати, навіть якщо ви дуже м'які думки, що ви уявляєте, що
дасть вам радість і задоволення. Ви будете підтвердити вас про справжню та
справжню дорогу, якщо ви хочете слухати щиру ніжність знань вашого серця. У
цей час ваш справжній я, з вічного нескінченного світла, хоче бути повністю в
цьому тут і зараз. Це дозволяє виразити себе через ваш справжній мені.
Повнота життя сам знає, як це зробити, щоб переміщатися тут, і там, через все,
на цьому шляху. Про вас до того, що потрібно, щоб відкрити, дозволяючи йти до
всіх непотрібних, щоб ви могли зробити нову реальність шаблону на Землі нове
творіння, для споглядання життя. У цьому мить, коли ви можете встановити,
навіть кожен раз, коли ви можете і встановити з'єднання з вашим інтер'єром.
Таким чином, ви можете шанувати священну у своєму власному вираженні. Це
дозволить вам відчути свої знання глибше про зміни, які допоможуть вам
резонувати з вашим справжнім я. Ваше внутрішнє світло відомо просто те, що
ви відчуваєте в цей час. Потім слухайте своє тіло. Слухайте свій власний
внутрішній сенс. Планетарне поле може загнати вас, а ваше власний орган
здійснюється з сутністю життя цієї планети вгору. Тому залишається уважним,
оскільки ви можете відкрити шлях до широкого з'єднання та орієнтації, яка
доступна в межах вас, тому що, незважаючи на очевидне зовнішнє хаос, ваше
світло продовжує зростати у вас, і нове створення також формується у вашій
глибині. Тепер ви можете відчувати себе всередині вашого шляху до гармонії
єдності з життям. Це повідомлення, яке ми приносять їх, - це не тільки слова,
це вираження нових полів, які приносять до божественного наміру одиниці
творіння до того, як вони існують. Посів нових насінь призводять до нового
зростання нових світлових струмів, які розвиваються поза межами повного
страху та ілюзії поділу, що відбулися раніше. Пристрій - це все. Все життя - це.
Все живе, і, незважаючи на всі виступи, рухається як один до нового
майбутнього вічного та нескінченного світла, який відомий і відчуває, по всій
території. Це перші дні великого нового розпізнавання світанку, яку ви славуть
її, тримайте їх близькі до вашого серця, щоб ви знову насолоджуєтеся досвідом
і обіцяючи знову повторити ваш світ. Участь поруч з нами в красі світла, що йде.
Ми пропонуємо вам найкрасивіший досвід для розробки цього нового творіння.
Він викликає цю благодать кожного разу, коли ви пам'ятаєте і хочете. Ми дуже
любимо вас, і ми бажаємо вам великої радості знати, що ми, як з вами, і з усіма.

Ми - Рада променевого світла

