
 
 

 
ВСЕ  СВІТЛО ВІД  ІЄСУСА

  (Моє щире кохання)
Почнемо з того, що проблеми, які породжують хаос і занепокоєння людства,
розкриваються потроху, і необхідно звернути увагу на ті проблеми, які ви дуже
закарбували у своїй свідомості.  До всіх парадигм і переконань, які оточують теми,
що становлять глобальний інтерес, тобто вам доведеться звернути увагу на ті теми,
які викликають у вас особливий інтерес.  Можливо, вони релігійні, здоров’я,
подружжя, чи що це таке, і тоді вам доведеться зосередитися на слуханні та
розумінні нових повідомлень і концепцій, які вас оточують, щоб поступово ви
дозволяли істині увійти у вашу психіку, щоб змінитися  той менталітет, який часто не
підходить для цих моментів змін.  Слід уважно ставитися до того, як ви думаєте, який
світ навколо вас, тому що часто ваше сприйняття не може допомогти вам у житті,
оскільки вас захопили новини ЗМІ, культура і все, що  втрутився для вас, щоб
сформувати критерій щодо питань, які, безсумнівно, розглядалися, щоб ви слідували
ідеям чи концепціям, які тримали вас у ярмі контролю та спустошенні вашої душі.  Цю
зміну, про яку я маю на увазі, потрібно було б уточнити за допомогою інтуїції, тому що
тільки так ви зможете розгадати всі ті таємниці, які ще не розкриті, і саме так ви
знайдете правду за  концепції, які досі так глибоко вкорінені у вашому розумі та
нашому серці.  Необхідно відкрити свій розум і дозволити новим ідеям прийти у ваше
життя, які змінять уявлення про світ, який вас оточує, тому що тільки так ви будете
сформовані як нові істоти, які вловлюють і засвоюють нову інформацію, необхідну
для  новий Був.  Тільки так людство зможе продовжити зміни, яких воно так
потребує.  Інтегруйте Мій імпульс, щоб ви могли відкрити свій розум для істин, які
приведуть вас до успішного висновку.  Для цього необхідно заспокоїти свою душу,
тому що в ці часи, коли здається, що все йде не так, коли проблеми, здається, не
мають рішення, часи, коли виникають розриви, непорозуміння та різного роду хаос,
важливо, щоб  ви не втрачаєте зосередженість на тому, що я вам говорив і
показував.  Це час, коли ваша віра і надія повинні бути дуже міцними у ваших
переконаннях, оскільки тільки тоді ви зможете перемогти.  Необхідно, щоб у кожну
мить ви брали до уваги віру та зусилля, які ви вкладаєте для того, щоб ваш день
розвивався, і щоб ви були готові зрозуміти, що ви не можете знизити настороженість
у ці вирішальні моменти.  Воїни світла, посланці царства світла, зоряне насіння і всі
ті, хто складає цей конгломерат Істот, які борються за Мир і Світло, щоб оселитися в
GAIA.
  Ви повинні працювати в унісон з вірою і надією, що любов є єдиною силою, яка
може зрушити гори.  Це вдається створити світ світла і миру для всіх тих, хто населяє
його на Землі.  Ваша віра повинна бути непохитною, впевненою, що всі Істоти Світла
мають однакову мотивацію, яка полягає в тому, щоб відновити баланс і любов в GAIA
в «пачамамі» (Матері-Землі), яку так обожнюють усі.  Тоді ваш основний інтерес має
полягати в тому, щоб тримати себе врівноваженим, звертаючи увагу на ті речі та
події, які викликають у вас думки про любов і розуміння, забезпечуючи, щоб сумні та
невтішні новини залишалися поза межами вашого внутрішнього простору, не
дозволяючи хаосу та негативізму опанувати вашу душу.  , та Душа, яка так важко
працювала, щоб дістатися туди, де вона є зараз.  Якби ви знали, що мета перед
нашими очима, ви б не дозволили жодному натяку смутку затьмарити ваш розум,
тому що шлях, який ви обрали, складається з усіх сердець і волі, які працюють на
кращий світ у мирі та злагоді,  усвідомлюючи моє послання



підбадьорення та любові.
  Не сумнівайтеся, що всіх, хто слухає мої послання, люблять на небесах

  З любов'ю
  ІЄШУА / ІСУС


