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 Любі сестри і сестри Вас вітає біле братство світла.  Кожна людина, включаючи 

планету Земля, перебуває в процесі еволюції, змін і Вознесіння, тому є темні сили, 

які донедавна керували цією планетою, які намагаються через засоби масової 

інформації та системи, які більше не існують, змусити їх повірити, що вони є досі 

вони керують, і для цього вони тиснуть на них кампаніями страху та контролю.

 Нагадуємо тобі, брате, що ти істота світла, фрактал Джерела, а

 творчий всесвіт.  Ніхто не може керувати вашим життям, тому активуйте свій 

потенціал, закріплюючи світло духу від вашого серцевого центру, відкриваючи своє 

серце і з’єднуючись із почуттями.  Відчуйте своє тіло, уважно слухайте його і 

звертайте на нього увагу.  Слідкуйте за тим, що ви їсте.  Є продукти в лапках, які 

лише отруюють ваш організм.  Він дуже мудрий, слухайте його, і навіть більше, його 

детоксикація є необхідною для вашої власної еволюції та для піднесення до п’ятого 

виміру, що супроводжує саму планету Земля.  Все, що показують ЗМІ, шкідливо для 

вашого здоров’я.  Це стратегія, яка перешкоджає вашій еволюції.  Вони повідомляють

вам, передаючи страх, вони показують вам рекламу шкідливих продуктів і 

рекомендують рішення за допомогою винайдених засобів, щоб тримати вас спати, 

заспокоїти і контролювати.  Прокинься, ти духовна істота.  Ви прийшли сюди лише 

для того, щоб як людина відчути, як минув час важких переживань.  Матриця або 

програма контролю більше не існує, тому дуже важливо, щоб ви були більш уважні 

до власних почуттів, оскільки вони резонують з вашим духом, вашим серцем, вашим 

фізичним тілом.  Бережіть свою енергетику, звільняйтеся від усього, що не 

вирішується з вами.  Відокремтеся від ситуацій людей, які більше не живуть з вашою 

новою частотою.  Цінуйте те, чого навчилися, і приймайте індивідуальний шлях 

інших.  Кожен живе своїм процесом відповідно до своїх рішень і частоти, але перш за

все ви повинні поважати все і кожного, тому важливо, щоб раз і назавжди ви 

пережили як людина і навчилися бути ним, тобто сказати, що ви цінуєте, що ви 

піклуєтеся про себе, що ви любите себе, що ви захищаєте себе, що ви слухаєте себе 

і що ви

 поважай, коли ти робиш це з собою, тому ти робиш це з іншими.  Це також про те, 

щоб жити за початковою метою, яку ви прийшли розвивати на цьому плані, яка 

полягає в тому, щоб закріпитися у світлі духу, який сяє всередині вас, усвідомити 

істоту, якою ви є.  Хто творить вашу власну реальність, не дозволяйте їм більше вас 



обманювати, творіть і проявляйте з істоти свідомого світла, звертайте увагу на свій 

інтер’єр і більше довіряйте собі.  Ми постійно допомагаємо вам і планеті.  Світло вже 

світить сильно і все більше.  Пам’ятайте, що ми не з’являємося масово.  Не 

обманюйся.  піклуватися  Відкрий своє серце.  Думайте про свою інтуїцію, тримайте 

вібрацію на високому рівні, бережіть своє тіло, оскільки воно є транспортним 

засобом, за допомогою якого ви потрапите в п’ятий вимір.  Пам’ятайте, що ви не 

самотні.  Активуйте свій потрійний вогонь.  З’єднайтеся зі своїм Я Є, будьте собою, 

зцілюйте себе, інтегруючи жіночу та чоловічу енергію, зберігаючи смирення, любов до

себе та живучи від духу.  Ми вас ще раз вітаємо

 з любов'ю і залишаюся до ваших послуг
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