
ОНОВЛЕННЯ ВОЗНЕСЕННЯ  Повідомлення від Галактичної Федерації Світла

любив.

Процес  сходження  триває,  і  галактична  федерація  наполегливо  працює,  щоб

допомогти  мільйонам  людей,  які  вирішили  піднятися  якомога  швидше.

Це монументальний процес,  і  тому можна очікувати деяких затримок, оскільки він

ретельно координується з понад 2 мільйонами кандидатів на вознесіння.

Знайте,  дорогі,  що  вам  зараз  допомагають  підвищити  вашу  вібрацію.  Це

відбувається тихо й приватно,  тому ви можете помедитувати або відпочити в цей

час.  Відчуйте любов, яка вас оточує, і знайте, що Галактична Федерація допомагає

вам звільнитися від старих шаблонів, щоб підготуватися до вашого піднесення.  Ви

перебуваєте в останні дні процесу піднесення, і настав час відпустити речі, які більше

не служать  вам,  і  перейти у  вищий стан буття.  Прийміть  рішення сьогодні  стати

працівником світла, яким ви стали, і поділитися своїми дарами зі світом.  Вібрації всіх

людей піднімаються все вище і вище, і багато з нас виявляють, що планета реагує,

даруючи нам більше досвіду, схожого на піднесення.  Досвід сходження може бути

дуже гладким або може підготувати для вас багато сюрпризів у цей час, залежно від

того, скільки роботи вам залишилося виконати, щоб піднятися.

Це може включати негаразди у вашому особистому житті.  Від роботи з щільними

енергіями у стосунках — потреба попрощатися зі стосунками, які більше не служать

вам,  і  відчувати  себе  дуже  узгодженими  з  Джерелом.  Прийміть  те,  де  ви  зараз

перебуваєте,  дозволяючи  джерелу  енергії  прийти,  щоб  допомогти  вам  очистити

щільні енергії, які все ще залишаються у вашому полі.  Очікуйте великих змін зараз. 

Як  відомо,  сходження  відбувається  багатьма  способами,  в  тому  числі  і  зміною

життєвих обставин.  Багато з цих змін є складними, але вони є частиною очищення,

яке кожен із вас повинен пройти, перш ніж повністю готовий прийняти свою нову

планетарну реальність.  Багато людей відчувають швидкі зміни у своєму емоційному,

розумовому та духовному фізичному тілі.  Згадайте, хто ви є насправді.  Згадайте,

звідки  ви  родом.  Вознесіння  розкриває  ваші  старі  візерунки  і  виводить  їх  на

поверхню.  Через це ви можете відчувати страх, опір, втрату та біль.  Хоча зміни іноді

болючі,  глибоко  вдихніть  і  пам’ятайте,  що  ви  можете  контролювати  те,  на  що

звертаєте  увагу.  Ви  можете  контролювати  свої  почуття  і  вибирати,  що  робити  з

кожною миттю, що приходить у ваше життя.  Якщо це дозволить вам пом’якшити і



підтримати себе в цьому процесі, ваш досвід буде більш корисним.  Ви дізнаєтеся,

що відпустити набагато легше, ніж триматися.  У вашому світі є енергія, яка така ж

стара, як і нова.  Він містить у собі сутність самого життя і несе з собою знання та

мудрість.  ця  енергія  дуже  жива.  Він  надихає  вас  на  вашій  подорожі  назад  до

цілісності, щоб ви могли більш повно виразити надзвичайний потенціал своєї істоти. 

Усіх просять зберегти свою енергію чистою та звільнити будь-яку фізичну, розумову

чи емоційн щільність

П'ятий вимір - це вимір нового віку.  Це буде час великого пробудження для тих, хто

зможе змиритися з власним розумом.  Це буде для тих, хто приймає і шанує планету

та всіх її істот як єдину свідомість.  Це допоможе вам відпустити розумові процеси

розуму.  стати спостерігачем за своїм світом, щоб усвідомити, хто ти є.  Усвідомте

шари свідомості та проясніть справжню природу, яка лежить нижче, яка є не думкою

чи почуттям, а чистим знанням реальності.  Це проекція думки, а думка є проекція

свідомості.  Ви не зміните зовнішнє, змінивши своє тіло чи мислення по-іншому, а

змінивши  свою  свідомість.  Досягнувши  вищого  стану  свідомості,  ви  починаєте

відображати нову 5D реальність.  У цій новій реальності є повна конфіденційність і

повна безпека в житті.  П’ятий вимір – це країна мрій для людей, оскільки це другий

дім,  подалі  від усіх їхніх  турбот і  проблем.  У цьому царстві  є  величезна кількість

всього, що потрібно людині для щасливого і насиченого життя.  Це місце, де немає

нічого неможливого, тому що не існує часу і простору.  Тут ви можете чітко бачити

своє  минуле,  сьогодення  і  майбутнє,  оскільки  немає  часових  або  просторових

бар’єрів.  Ви живете життям, яке виходить за межі своєї уяви.

    ми тебе дуже любимо

    Ми тут з вами, ми ваша родина світла.

    Канал для Aurora Ray


