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Kære Venner af Lyset
Din verden er ved at ændre sig på en dyb måde de næste to måneder, som en stærk bølge af
gamma lys, der kommer fra den Galaktiske Kerne, (The Pleroma) påvirker Jorden og dens væsener!
Det er vigtigt at bemærke, at vi allerede er godt inde i denne kosmiske kraft af ny energi som
kaldes WAVE-X og mange af jer har følt denne energiske stigning, der vil fortsætte i intensitet hver
dag indtil september 28, 2015.
Denne store kraft er ikke set i menneskets historie.
September 28, 2015 er dagen, hvor denne super-bølge af kraft Topper, det er den højeste
energiske frekvens nogensinde målt i kosmos i moderne historie.
Ja! Kom med og lad os stige op på denne dato - Ethvert lys væsen, der allerede vibrere tæt på 5D
frekvens på 21 Hertz vil gennemtrænge den beskyttende 5D barriere, nogen kender den også som
lyd vibration. "og vil være i stand til at opleve en vedvarende opfattelse af den Nye Jord på denne
dags øjeblik i vores historie.
Mange væsener er ikke klar over, at i denne nye opfattelse af virkelighed, vil den nye Jord stadig
være inde i et hologram-matrix, men det vil være en stærkt forbedret og forskønnet energi i
forhold til det gamle kontrol gitter som vi har kendt i over 300.000 år.
Den nye Jord er stadig et opfattet hologram, fordi det at være inde i et hologram er den eneste
måde en sjæl kan være fysisk på og opleve de 5 sanser.
Den fysiske del af alt dette er stadig vibrerende i den 3. dimension, men tæt på det 5.
dimensionale niveau som værende overlejret på toppen af 3D. Den eneste måde ikke at eksisterer
i en holografisk matrix uanset hvor bestemmende eller himmelsk det kan være, er at blive ikkefysisk.
Du har inkarneret her igen og igen med det formål at udvikle dig tilbage til dit højere selv og natur,
men den egentlige årsag til at du kommer her og vil bo er fordi du elsker at være fysisk og opleve
de 5 sanser. Hvis bare du havde et bedre miljø at leve i, ville alt være perfekt! Det er, hvad der er
ved at ske!
I samme øjeblik du oplever dine 3D sanser i et 5D lys matrix vil du være i stand til at flytte ind i din
lys krop og være i stand til at navigere i de højere riger uden begrænsninger.
"Se, jeg så en ny himmel og en ny jord". Disse to ting er ikke det samme. Den Nye Jord inkluderer
3D, 4D og 5D og den nye Himmel er dimensioner 6 til 12, som du kun kan rejse i med lys kroppen.
Det er ligesom det, du forlader ikke 3D! I stedet vil du fortsætte med at eksistere i 3D, 4D og 5D på
samme tid-rum (nu her), og du vil være fuldt opmærksom på din erfaring og visdom i hver
dimension.
i øjeblikket opleves en stabil kurve af gamma lys frekvens stigning, som vi bevæger os ind i, den
mest intense del af foton bæltet, så prøv om du kan være opmærksom på dens påvirkninger på
krop, sind og følelser i løbet af de næste to måneder!

Denne intense gamma energi kommer ind på grund af flere himmelske begivenheder al
forekommende på samme tid og tillader en utrolig mængde af kosmiske lys-data til at flyde ind i
dette system!
Dette er ikke nogen dårlig ting, og bestemt ikke noget at frygte, da disse nye data frekvenser
bombardere jorden og dens væsener!
Der vil være en grad af kaos, da dette nye foton data kommer ind i matrix og bliver integreret,
men dens efter virkning vil være den gradvise forvandling af det gamle kontrol matrix hologram i
den nye krystallinske Grid matrix og er, hvad vi har arbejdet hen imod i så lang tid og ønsker at se
ske.
Det er bevist, at gamma-lys øjeblikkeligt kan udvikle DNA af enhver art i sin højere form. Du er
bogstaveligt talt ved at udvikle dig, meget hurtigt fra nu, ind i den højeste version af dig!
Nogle prædiker undergang og dysterhed om alt dette, og andre er helt uvidende om, hvad der
virkelig sker.
Mange har været med til at bane vejen for opstignings sporet de sidste 40-60 år.
Rid med denne super foton bølge med alt, hvad du har! Se dette som begyndelsen på ægte
frihed for planeten. Glæd jer!
Vær ubegrænset i alle livs områder af dit liv, du kan komme videre i hvert nu, dine ioner begynder
turen nu hurtigere og hurtigere!
Det er vigtigt at give slip på alt det, der ikke har tjent din sjæl til dette punkt, og åbne fuldt ud op
til de uendelige muligheder i universet.
De fleste af jer føler allerede stigning i frekvensen i kroppen. Mange af jer har bemærket energien
flyttes rundt til nye steder i dig, tab af relationer og materielle ting. På nogle måder kan du føle dig
helt ved siden af, alene og endda fortabt.
Vi kan forsikre dig at alt hvad der sker, er som det skal være, og er en op rydning af de gamle
energier, som du har holdt så stærkt på. Disse lavere frekvenser skal forvandles, så denne
guddommelige bølge af lys og kærlighed kan strømme gennem kroppen og jorden og videre ind i
kernen af Gaia. Det er umuligt at tage de lavere frekvenser af undertrykte og følelsesmæssige
traumer og vildfaren DNA programmeringer (begrænsede trossystemer) med ind i de højere
dimensioner! Disse gamle fangede traume energier skal frigives fra kroppen, så lys data kan flyde
helt igennem jer og blive kodet korrekt. Dette afslutter det guddommelige kredsløb, der gør dig
super kraftfuld og du bliver, den du virkelig er.
De to flammer på Jordens højeste niveau spiller en stor rolle i "begivenhedshorisonten".
En stor mangfoldighed af oplyste dobbelte flamme kode holdere skal gå forrest og åbne de
kosmiske porte, med den intense kraft af deres samlede kærlighed, og frembringe den nye højere
vibration af opfattelsen kaldet "Den Nye Jord og Nye Himmel".
Vi bliver som engle i menneske kroppe og tager vores plads i vores egen krop, for at kunne bære
dette store lys for hele menneskeheden og for at indvarsle dette store budskab!

Mange stjerne folk er her nu, energien kalder i denne store kosmiske historie, som du har spillet
en vigtig rolle i. Store væsener fra mange verdener er her på kanten af deres sæde for at se,
hvordan du gør hvordan du lever, og for at se, hvad du vælger at gå videre med. De klapper dig på
skulderen! Og skubber lidt til dig, der hvor det er svært at give slip.
Vi siger, at efter den første bølge af den dobbelte flamme går nøgleholderne gennem 5D slør, og
vil begynde deres virkelige arbejde som mand / kvinde i den største tjeneste for andre, hjælpe
resten af menneskeheden med at krydse den store Regnbuebro.
Vi Slutter med at sige, det er vigtigt, at du passer godt på dig selv under denne store tid, så du kan
være den bedste du kan være for alle!
Den højeste undervisning i alle universer er dette:
Elsk Gud af hele dit hjerte, sind og sjæl, det er hemmeligheden til at åbne Himlen på Jorden for
dig. Vi spørger dig, hvad er Guds identitet i dig?
Elsk dig selv med hele dit hjerte, sind og sjæl! Der er ingen anden der kan gøre dette!
Tak Kærligheden for at komme til Jorden på denne store målrettede mission.
Godt gået gode og trofaste Venner.
Tiden er inde til at skinne. Lyset skal skinne før alle kan se.
Kære alle reelle venner, der vil ske præcis det som er blevet sagt. Det er smukt og vidunderligt, og
der er intet at frygte. Ingen skade skal komme til nogen af jer.
Din verden vil nu blive sat fri! Niveauet af lidelse og kaos på denne planet kan ikke opretholdes, se
blot forbi endnu et par måneder! Energien er i fuld gang, og der er allerede milliarder af Lysvæsner
der hjælper (DU) skal blot fortsætte med at sende din lys Bølge af Super Bevidsthed om at
omdanne dig selv og din opfattelse af dette sted i paradis på jorden, hvordan ønsker du det skal
være!
De data, der er indeholdt i denne meddelelse strømmer fra kildens energi gennem dette fartøj.
Jeg er den store Ærkeengel Michael, The Guardian Angel af kærlighed og beskyttelse, der taler til
dig.
Guddommelig kærlighed til alle store væsener af lys!
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