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Духовні повідомлення любові та світла
I

МАТИ МАРІА
Настають важливі моменти
Привітання я приносять вам благословення моєї любові та миру за ваші
тіла розум і серця в ці часи великого значення, що живуть у цей час на
вашій планеті. Вібрація зростає, оскільки негативність стає все більш
очевидною, і температура коливалася між кінцями. Це час повного
очищення, період, в якому ви повинні усвідомлювати все всередині, і
навколо вас, щоб ви могли перетворити в світло до щільності, яка оточує
вас. Це також час для вас, щоб звільнити себе від усіх вкладень минулого, і
це період для вас, щоб здійснити мовчання. Для відновлення спілкування з
вашою душею. Його душі є довідниками нового шляху, що вони повинні
виконувати зустріч повноти їх буття. Це шлях, який вимагає віри,
дисципліни та великої любові до вашого серця. Любов - це ключ, який
відкриває двері викупу. Людина повинна звільнити свою совість, щоб
проявити суть просвітництва, що є любов'ю. Чим більше любові, яку ви
поділяєте, ви налиште більше світла, ви уточнюєте свої чудові думки.
Кожен момент, який циркулює всередині, є священним, оскільки він несе
можливість змінити, і в цьому тепер ви знаєте, що зміна не можна
уникнути. Ви повинні протистояти у вашому житті, що ілюзія, таким чином,
перетворює ці спогади через любов, щоб ви могли прийняти та змінити
розуміння вашої обмеженої реальності. Не займаються засобами, які світ
ілюзії пропонує вам. Зрозумійте, що в Всесвіті немає нічого, що є вірним.
Все залежить від вашої прихильності, ваших зусиль та вашої свідомої
роботи через ваш вибір, який приносить легку темряву до вашого життя.
Усвідомлюючи і відповідальні вибори завжди проявляються через любов і
подяку, оскільки все виходить з Отця, який є тільки любов'ю. Все, що
пропонує батько, просочується любов'ю, хоча це не завжди виглядає так.
Отець пропонує виклики і залежить від кожного з вас, щоб вибрати жити
закоханим або від болю. Кожен раз, коли ви вибираєте шлях любові, як
мистецтво магії, з'являються рішення, і в цьому тут батько не кидає виклик,
але він пропонує вам найкращий спосіб піти. Коли вони визнають цю
правду у вас, це ставить подяку за життя, за можливості зміни, мужністю
взяти на себе виклики. Також за допомогою працездатності керуватися
побажаннями своєї душі, яка знає всі тонкощі їхнього фізичного існування,
що включає їх помилки та успіхи їхніх багаторазових втілень. Улюблені,
слухайте їхні душі, занурюйте себе в тиші, практикують медитацію,
перетворюйте свої молитви в потужний інструмент, який допомагає їм
підтримувати свою віру та рішучість продовжувати на шляху світла. Час
прийшов до викупу, потім відкрив двері своїх сердець, щоб темрява
розсіювалася з їхнього життя, щоб вони взяли крок на повноту і відновити

своє бачення нового світу та з нею істинним значенням слова живе.
Улюблений, я залишаю їх у цей момент, всі мої благословення на кожному
з вас, як я обертаю їх у своїй захисній мантії, тому що я Марія, голос
матері. З любов'ю і миром, я мати Марія (через Джейн Рібейро) II Бабаджі
зростання поза самоосвадженням. Духовна революція, яка зараз
розвивається, постійно перетворить цю землю. Це не буде тимчасовим
явищем, це буде позачасним подіям, що виростає за себе. Він виростає за
себе, тому що ці часи вимагають його. Він любить тих, хто воює вас, тому
що цей час вимагає цього. У цьому зараз все шкода, що проявляється. Це
доставляється до вогню Бога за руйнування. У цьому світі правда вийшла
на сцену і читає скрізь, тому брехня більше не тримається і колапс у всіх
областях. На соціополітичному рівні люди свідчать про неймовірні
одкровення, і водночас стикається з власним життям про життя. У цьому
зараз, скрізь, де ви опинитеся з правдою, тому це корисно блищати з
мужністю вашого інтер'єру, оскільки це означає, що ви приймаєте з
подякою, щоб змінити цей час. Все радикально змінюється. Врешті-решт
все покращиться і буде царювати з космічним порядком, це неминуче, тому
що ця революція вплинула на всі люди цієї землі. У цьому зараз гра почала
перетворюватися на користь сил світла, тому вона закінчила передачі
старих сил. Ви почали нову гру, для якої ви готувалися до багатьох життів,
після чого продовжує усунути всі блокування, тому продовжувати
зміцнювати та відкривати духовний доступ. Деякі з вас все ще занадто
слабкі, не працюють достатньо або систематично самі по собі, як вони
очікують, що інші вирішать свої проблеми, однак пам'ятайте, що в цьому
зараз вважає ваше рішення, ваша старанність та ваша мужність. Не
соромтеся, коли ви хочете щось реалізувати. Не соромтеся, коли ваше
серце явно демонструє шлях. Не соромтеся продовжувати рухатися з
мужністю. За допомогою Бога все можливе, і будь-яка мета може бути
досягнута. Відкрийте духовну реальність. Ви більше, ніж ви думаєте, що ви.
Як я вже згадував, духовна революція, яка зараз розвивається, буде
постійно трансформувати цю землю. Це не тимчасовий, але безвидний
явище. Незабаром ви більше не визнаєте себе або людство. Ті, хто
дотримується цієї землі, готують землю для тих, хто народився. Ви є
гравцями та знаками нової золотої епохи, а деякі побачать це в цьому
житті, а інші будуть дітьми майбутнього. Почекайте з любов'ю Що йде.
Прийміть з любов'ю, що відбувається з вами. У цьому зараз це справжні
чудеса, що відбуваються на землі і в собі. Подивіться за межі себе і живіть
кожен день, як ніби це було останнє. Минуле і майбутнє більше не знає
вас. Я так люблю тебе. Я Бабаджі (через Жан замку)

III
"ЛІКАРІ НЕБЕС"
консультації та догляду
Ми є єдності з вами в цьому тут і зараз. Ми говорили від імені фонтану та
матері. Ви можете відчути цю любов, яка об'єднує нас і між собою. Ви
перетнули дуже неспокійне море, яке змусило вас емоційних штормів, і, як
ви знаєте, існує багато воєн на рівні енергетики у невидимому світі. Ви
також знаєте, що є багато що продовжень, більш-менш важливі, як ви
дізналися з усіх цих бурі та тіней, все це темна ніч. Всі вони постраждали в
своєму гідності, у найглибших самих себе, у їхньому тілі та у своїй психіці,
але в цьому новому світанку ми допоможемо, щоб усунути з кожної
частини їх буття до всіх цих брендів та ран. Ми також допоможемо вам
усунути все, що все ще може створювати невдачі в природному захисті
вашого фільму аура
у ваших тонких тілах і всередині вашого фізичного тіла. Ми допоможемо
вам знайти вас по-іншому до себе через енергію, яку ви завжди
характеризувалися, хоча іноді ви не вважаєте, що він притаманний
двигуна, який веде вас, коли у вас є впевненість і радість. Ми допоможемо
вам, тому що попереду є чудові проекти для кожного з вас, тому важливо,
щоб у всіх почуттях відчувати себе абсолютно вільним від вашого
минулого. Ви ввели нову епоху та завдяки цим частот, вони легко
очищають набагато легше для всього, що потрібно очистити всередині. У
цьому зараз ми можемо сказати вам, що нова земля вже присутня в межах
вас, і всім, що їм потрібно лише підтримувати свій погляд у всьому, що є,
щоб прийти через відрізок того, що вже відбулося, навіть якщо вони мають
певні невідповідності тіней, дозволяють їм відчувати себе в собі, тому, з

IMM Ми допоможемо вам з зустрічі у себе з електричного заряду, сумісного
з системами вашого фізичного тіла. Ми також допоможемо вам усунути
білки, які змушують їх страждати певними фізичними незручними. Це вже
відбулося, тому що ми допоможемо їм очистити ці стародавні процеси,
звичайно, за волею своїх душ і джерела (Бога).
IV

ЛОРД HATHORS
ЕНЕРГІЯ І МАТРИЦЯ

ВПРАВА ЗА ОЧИЩЕННЯ: спочатку ми будемо працювати над
центральною нервовою системою кожного з вас підтримуючи ноги на
землю. Тепер покладіть руки на кожну з ваших вух і давайте працювати
через пальці та руки. Ви керуєте, то ми проведемо зондів, які ми могли б
назвати електричними потрясіннями для перетворення спотворень, які
вони самі по собі. Тепер ми надаємо цю інформацію своєму фізичному тілу,
то модифікації будуть відповідно до необхідності кожної та побажання своїх
душ. Ось як цей процес нейтралізації та очищення певних програм, які не
належать, відбудеться. Ці модифікації дозволять їм мати те, що вони
вимагають для себе, тому вони можуть повністю завершити з тим, що
забезпечить повну свободу. Коли ви відчуваєте себе повністю, опустіть
руки. Дякую Земля, передаючи ці енергій очищення. Як ми продовжуємо,
ми керуємося кожним з вас у вашій коріння та ваших якорях. Можливо, з
початку нової ери помітили, що ваші частоти дуже різні. Також можливо, що
ви відчували дестабілізовану та ослаблену те, що ви, напевно, турбуєтеся
про те, чому ви не зрозуміли причину. Ці відчуття означають, що ви
відроджуєтеся. Тому ви опинитеся в новому вібраційному стані. Тоді ви
повинні звикнути до цього нового стану. Коли ви чіпляєтеся до вашого
минулого, ви все ще прикріплюєтеся до старої держави, що може
послабити вас по-різному. Додаток до цього минулого передбачає, що ви
продовжуєте чіплятися до давніх звичок, які в основному негативні в тому
сенсі, що вони не дають вам свободи бути тим, ким ви є. Тоді ви повинні
сміятися розкрити вас цим побоюванням, що притулку всередині вас. Якщо
ви згодні з цим, в цьому момент ми розведемо ці терміни, які тримаємо вас
у минулому, щоб ви могли самостійно вивчити себе. Дайте нам знати, якщо
ви добре погоджуєтеся в цей момент, ми можемо продовжувати випуском
все це. Ми згадували, що для вас починається нове життя. Ви також будете
відновити свої подарунки та багато речей, які допоможуть вам змінити
позитивно. Допоможіть своєму фізичному тілу з порадою, яку ми дали вам.
На регулярній основі, приєднуйтесь до своєї душі, джерела та
материнської землі. Ми досягли берега, вам більше не потрібно, щоб ви
потрясти вас у своєму човні. Ми досягли банку нової землі. Ви
благословенні.
Ми є лікарями неба

(через Кеті Генрі)

Ми тут, і тепер честь і святкувати, хто ви, як багатовимірна енергія.
Більшість земельних ходівників не підтримують власну особисту
енергетичну підпис, і з яких їх оточує. Тому вони є несвідомими обміну
енергією, яка виникає безперервна між собою з іншими та їх оточенням. Ми
хочемо, щоб ви почали розуміти, що всі ви, все, що їх оточує, з найменшого
атома до галактики, має енергетичну матрицю, яка з'єднує їх разом з
космічним переплетенням. Ці мережі або голограми взаємодіють з їх сітки
або персональних енергетичних голограм. Коли вони рухаються у своєму
житті, вони рухаються через багато сіток і матриць. Ми усвідомлюємо, що в
цілому вони не перевіряємо або відчувають, або свідомо читають потік
енергії, і це важлива здатність розвиватися. Як тільки ви починаєте
відчувати або побачити тонкі вібрації навіть форми мислення та емоцій, які
створюють середовище, в якому ви вводите, ви почнете розуміти, як ці
вібрації впливають на власну особисту енергетичну поле. Ви також
зрозумієте, що ваші ефекти знаходяться у вашому фізичному тілі шляхом
обміну інформацією, яка виробляється. У будь-який час ви переміщаєтеся
через ці енергетичні поля. Однак більшу частину часу ви абсолютно не
знаєте, як вони взаємодіють з вашою особистою матрицею. Ви повинні
усвідомити, що матриця є той, який тримає роботодавець. Він схожий на
кам'яну базу, яка тримає скло. Ваша особиста матриця тримає ваш контакт
з цим вимірним шляхом - це основа енергетичної мережі, яка вібрує з
вашими спогадами та сімейними візерунками. Ваша особиста матриця
створена з ваших форм мислення, звичок, емоцій та запланованих
вірувань. Ваш підпис Сумна енергія завжди буде постраждала від енергії,
яка оточує вас. Пам'ятайте, що вібрації або емоційні частоти є заразними,
якщо ви входите в матричний простір, де є емоція страху, безумовно,
активує вашу особисту частоту збереженого страху. Лікарня або офіс
стоматолога є прикладом простору, де ви можете відчути тригери вашого
власного особистого страху. Ви повинні бути в курсі вібрації, яку
пропонуються пробіли або матриці, в яких ви рухаєтеся. Оскільки кожна
людина починає пробуджувати, вона стає більш усвідомленою своєю
сферою особистої енергії. Коли ви прагнете збагатити вашу свідомість,
щоб зростати і розширити, можна сказати, що ваша особиста матриця стає
більш великою, яскравішою. Цінніший і важливий, щоб знати про свою
матрицю, і, як ми вже говорили, перш ніж бути більш обізнаними про
мережі або енергетичні поля, які оточують їх на кожному моменті. Це
важлива робота, оскільки це рівень свідомості, який дає усвідомлюючу
самостійно більшу поле. Потім дозвольте собі, але відчуйте, що зробить
вас більш чутливими до матриць, які взагалі оточують вас у будь-який час.
Вони починають помічати енергетичну матрицю всю енергію вібрацію, яку
їх планета пропонує їм, зірки галактики та космічний колектив. Зробіть свій
намір складатися з вивчення, читати або слухати цю енергію, яка заводить
вас. Де ви відчуваєте свої зв'язки з глобальною матрицею? Ви відчуваєте
себе занадто великим або як щось неможливо уявити? Де ви відчуваєте
зв'язок з галактичною матрицею? .Перміт для вивчення власної матриці,
сітки або особистого енергетичного поля. Отже, сприймають, наскільки це
матриця розширюється. Ви зрозумієте, наскільки взаємопов'язаними ви з
вашою планетою, ваша спільнота, ваше коло друзів та знайомих, вашої
духовної сім'ї та вашої фізичної сім'ї. Зверніть увагу, як ви відчуваєте свою
сімейну матрицю. Сприймають, якщо ви спричинили емоції або обмежуючі
думки, або якщо ви відчуваєте експансивні та толерантні. Ми запрошуємо
вас бути в курсі, як ваша особиста матриця заохочує їх, впливає та
змінюється, коли ви перетинаєте інші поля енергії, а інші матриці
перетягують вібрації. Оскільки вони просуваються у своєму житті,
усвідомлюють кожну тонку зміну кожного досвіду, смак відчуттів, емоційних
та психічних пропозицій матриці. У кожному магазині або діяльності буде
матриця, з якою ви будете підключатися тимчасово. З групою людей ви
будете поділитися загальною матрицею, яка буде створена комбінацією
всіх енергетичних полів усіх компонентів. Ви будете розробляти навички,
яка дозволить вам прочитати інформацію, надану тим, хто поділяє той
самий простір. Між буттям та іншими, багато даних обмінюються під час
натхнення та закінчення терміну дії та закінчення своєї особистої матриці,
тому він просто згадує протягом усього дня: "Я повертаю благословенний і
перетворив всю енергію, яка не належить мені. Я прошу свою енергію, щоб

повернути благословенну і Ми запрошуємо вас розглянути та подумаємо
про вашу діяльність та всі обміни, що відбуваються у ваших міждесанках у
магазинах або на вулиці. Задумайте обережно на всіх людей, з якими ви
перейшли або ви пов'язували. Враховуйте, яку енергію, яку ви обміняли,
особливо з тими, хто зберіг візуальний контакт або розмовляв з вами.
Також дозволяють усвідомлювати, що вони також вплинули на вашу
матрицю, сітку або енергетичне поле. У кожному обміні з усіма тими, хто
вважає, що у вас є можливість свідомо запропонувати вищу вібрацію.
Через свідомий обмін без необхідності виголосити слово, у вас є
можливість викликати пробудження в іншому. Ви маєте можливість підняти
та активувати в іншому, відчуття добробуту та повноти. Ви маєте
можливість висловити прийняття та повагу до іншого, що говорить спокійно
і просто на психічному рівні, я бачу тебе. Енергія цього виразу підніме, що
інша особа. Пам'ятайте, хто ви, як чудовий буття, і використовуйте свою
совість, щоб перетворити та запропонувати розширення всім, кого ви
знаєте. Коли ви заявляєте, що я знаю, що я знаю. Коли ви приносите до
повного усвідомлення вашої матриці або вашого поля, інші також реагують
з найвищого розуміння, оскільки він активує свою усвідомлення тих, хто є.
Коли ви встановите свій намір відчути всі ці сітки або інші матриці, ви
дотримуєтеся, як ви реагуєте, а інші роблять. Ви почнете свідомо їздити в
цих енергетичних потоках. Ви будете рухатись із задоволенням та радістю
через ці енергетичні поля. Це місце вашої загальної синхронізації з
трансформацією або те, що ви називаєте чудесами. Практика з цим.
Улюблені в мирі – це команда.
(через Peggy Black)

Існує потреба відмовитися від раціоналізації інформації, щоб не потрапити до
психічного стресу, оскільки ви можете лише розшифрувати повідомлення, якщо
ви психічно спокійно. Більша частина інформації кодується та спрямована шляхом
пробудження від людства на поверхні та у тонких площинах. Коли зосереджено на
серці, ви можете зрозуміти енергію ваших повідомлень. Навіть якщо
раціональний розум не може зрозуміти значення деяких термінів, що
використовуються на верхньому рівні, ви можете зрозуміти енергію

