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Arkturiáni – Proces Vzostupu

My sme Arkturiáni.

Vstupujeme sme teraz do vedomia našich prebudených pozemských ja, pretože by sme vás radi pripra

V tejto oblasti „vonkajšieho vesmíru“, ktorá je zároveň aj „vnútorným vesmírom,“ musíte pozorne sledov
Po prvé, hovoríme o vnútornom vesmíre preto, že dokážete vnímať silu iba tejto oblasti, keď vstúpite d

Po druhé, radi by sme vám pripomenuli, že vaša pozemská fyzická schránka prejde veľkou zmenou, ak

Po tretie, je životne dôležité udržať si vedomie bezpodmienečnej lásky v čo možno najväčšej miere, ab
Vaša polarizovaná realita vás naučila chrániť sa pred ostatnými. Dokonca ešte horšie, táto realita vás

Preto vám položíme nasledovné otázky:
Je dôležitejšie ochraňovať seba, alebo ochraňovať tých, ktorých milujete?
Môžete skutočne vedieť kto ste skôr, než sa uvidíte očami niekoho, kto vás miluje?
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Nie je to táto perspektíva, ktorá vám umožňuje poznať, ako vašu lásku cítia ostatní?
Je naozaj dôležité chrániť sa pred tými, ktorých milujete?
A ak je, milujete ich skutočne?

Sila lásky

Láska lieči, pretože dokáže prelomiť ilúziu oddelenosti a nahradiť ju Jednotou. Vzdanie sa viery v odde

Pozorujte molekuly Ducha, ktoré spájajú všetko – všetky osoby, všetky miesta, všetky myšlienky a všet

Keďže ste Jedno so všetkým živým, máte vplyv na všetko živé a všetko živé má vplyv na vás. Toto je p

Ak sa rozhodnete nechať sa pohltiť všednými aspektmi vašej fyzickej reality, budete „zaspávať“ počas

Vy, naše statočné pozemské ja, ste dobrovoľne prijali vaše súčasné telá, aby ste „neprespali“ tento imp

Radi by sme vám tiež pripomenuli, že čas je len ilúziou tretej dimenzie. Preto ak nedostanete našu sprá

Keď sa začnete odpútavať od viery v oddelenosť, vaše vedomie sa začne rozširovať do piatej dimenzie

Vravíme, že „čas“ je dôsledkom stavu vášho vedomia. A navyše stav vášho vedomia je dôsledkom vaš
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Hovoríme o procese, pretože ste stále zviazaní časom, ktorý zo všetkého robí proces. Keď sa oslobodí

Vy VŠETCI ste úžasné Multidimenzionálne Bytosti.
Preto je KAŽDÝ z vás TERAZ TU ako vyjadrenie vášho JA piatej dimenzie.

Vy nejdete Domov. Vy sa vraciate Domov, aby ste sa radostne znovu spojili s tými, ktorých nekonečne

My sme vašou Galaktickou Rodinou!

Správa z Galaktickej Federácie

Naši drahí, radi by sme sa s vami osobne stretli a povedali vám o našom Záverečnom Prijatí do Planet

Prv než začneme, by sme vám chceli povedať, že máme radosť z toho, že umožňujete zmenám vo vaš

Zavrite si prosím oči a pomaly a zhlboka sa nadýchnite. Uvoľnite všetky myšlienky týkajúce sa vášho

Srdce matrixu sa začína otáčať stále rýchlejšie, až sa z neho stáva vír. Tento vír je obrovský. Uvoľnite

Rieka svetla vás láka k tomu, aby ste sa ponorili do jej prúdu. Keď zareagujete na jej vábenie, stratíte p
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Rieka sa teraz spája s mnohými ďalšími, ktoré tečú proti prúdu na ceste stretnutia sa za temnou prázdn

Tarmain zo Síria B

Pochádzam so Síria B. Rozpoviem vám príbeh, drahé pozemské ja, vďaka ktorému sa môžete poučiť z
Drahí pozemšťania, používam váš jazyk, pretože ten náš je čisto telepatický, takže by ste mu nerozum

Prichádzam k vám vo vašom „čase,“ aby som vám povedal náš príbeh o Planetárnom Vzostupe. Môj p

Sírius B

Sírius sa nachádza v súhvezdí Veľkého psa. Sírius B je časťou Trojitého hviezdneho systému, ktorý tvo

„Kvapalina,“ v ktorej sme žili, mala vyššiu viskozitu, než vaša voda. Spodná vrstva našej atmosféry bola

Tí z nás, ktorí žili v spodnej vrstve našej atmosféry, uctievali temnotu, ktorá nás obklopovala, zatiaľ čo

Na druhej strane Koncil Temnoty veril, že my z Koncilu Svetla sme odpadlíci, ktorí popreli naše dedičst

Tak ako sa vo vašom svete prelína prvá až tretia dimenzia, prelínali sa v našom svete prvá až štvrtá dim
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V našom svete boli obe pohlavia vždy rovnocenné. V skutočnosti sme mohli meniť svoje pohlavie v rám

Museli sme zosilniť naše polarity, presne ako to teraz robí vaša planéta, aby sme natiahli „gumičku“ sve

Proces sebauvedomenia si

Všetci naši obyvatelia pochádzali z hĺbok našich jaskýň. Preto trvalo tisícky rokov, kým dostatočný poče

Sily Koncilu Svetla žili v jednote. Preto sa každý vodca musel naučiť ovládať svoje „ja“ svojim „JA.“ Na

Nie všetci z tých, ktorí pobývali v Temnote boli „temní.“ V skutočnosti tí, ktorí prebývali v tieni a vytvorili

Nasledovníci Svetla sa pozdvihli do najsvetlejších oblastí našej planéty tým, že našli v sebe svoje JA.

Iná skupina, ktorá nepatrila do vládnucej triedy a neskôr boli známi ako Obyvatelia Hranice, pokojne išl

Prastarí, ako sme hovorili tým, ktorí sa ako prví naučili tvoriť svoje vlastné svetlo, neboli tiež predurčení

Použitím opačnej metódy získali aj Obyvatelia Hranice Planetárne Vedomie. Tieto dve skupiny komunik

Zatiaľ čo Koncily Svetla a Temnoty udržiavali pôvodnú tradíciu nadvlády nad ostatnými, Obyvatelia Hra
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Napokon Obyvatelia Hranice a Prastarí zistili, že sú Temnotou aj Svetlom. Vďaka tomuto zisteniu doká

Odkedy sa Obyvatelia Hranice zjednotili so svojim JA piatej dimenzie, ich telá rezonovali o niečo vyššie

Obyvatelia Hranice a Prastarí vedeli, že „čas“ je na ich strane. Ja, Tarmaine, som bol jedným z prvých

Božský Doplnok

Shallem bola jednou z prvých, ktorí opustili Koncil temna a pridali sa k Prastarým. Prvý krát som Shalee

Medzitým sa začali Koncily Svetla a Temna obávať zmenšujúcej sa moci nad svojimi prívržencami, ktor

Okrem veľrýb žilo na našom svete mnoho rôznych bytostí. Niektoré vyzerali ako vodné hady, úhory ale

Náš sociálny systém bol veľmi podobný tomu, aký majú delfíny a veľryby. Práve preto sa mnohí z nás

My sme boli v podstate mierumilovní ľudia, ale vďaka Silám Temna sme mohli zažívať pocity víťazstva
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Rastúca viera vo vzostup

Najskôr iba malý počet veril tomu, že by vzostup mohol byť možný, ale postupne začalo Kolektívne Ved

Keďže každý v našej spoločnosti bol napojený na naše Kolektívne Vedomie, začali sa „bojovníci,“ ktorí

V dôsledku toho sa ich „liečenie a zachraňovanie“ premenilo na „súcit a prijatie.“ Potom mohli prijať fak

Postupne sa magnetizmus tretej/štvrtej dimenzie rozpúšťal a celá 3D hra strácala svoju atraktívnosť. S

Jednotné vedomie

Jednotné Vedomie presahujúce svetlo a temnotu zahŕňa polarity ako extrémy jedného spektra. Čím si

Medzi tým sa „Ostatní,“ ako nazývali Koncily tých, ktorí sa pridali k Obyvateľom Hranice a Prastarým,

Bez strachu nevedeli nad nimi Koncily udržať kontrolu. Ešte znepokojujúcejšie pre členov Koncilov však

Koncily pochopiteľne vedeli o tom, že vzostup sa bude týkať celých generácií a robili všetko preto, aby

Obyvatelia Hranice a Prastarí boli dosť múdri na to, aby si uvedomili, že pridanie sa na niektorú zo strá
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Sila lásky

Ich láska bola taká silná, že sa stala „silou,“ ktorá zaplavila bojovníkov. Jeden za druhým sa bojovníci
A to aj urobili. Začali zatvárať oči a prestali vnímať zvuky boja Koncilov a ponorili sa do svojich sŕdc a m

Potom začali symboly moci tretej/štvrtej dimenzie upadať. Členovia Koncilov použili všetky svoje kúzla,

Dokonca aj poprední členovia Koncilov začali byť rozčarovaní zo starého sveta a začali snívať o „pocite

Dosiahnutie kritického množstva

Napokon dosiahlo povedomie o piatej dimenzii v kolektívnom vedomí 51%. Vtedy sa začal 3D Matrix ro

Chuť Planetárneho Vedomia, Bezpodmienečnej Lásky a Nestranného Súcitu bola príliš čistá, príliš slad

Posledný záchytný bod tretej/štvrtej dimenzie na našej planéte zmizol, keď posledná astrálna loď opu

Takýmto spôsobom vzostupuje aj vaša planéta a vaša slnečná sústava. Náš proces vzostupu vyzerá b

S Bezpodmienečnou Láskou a Nestranným Súcitom,
Tarmaine
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