فيلون أو أنوناكي
حتى وقت قريب إلى حد ما  ،كانت هناك مجموعة من الكائنات الشريرة التي غزت كوكب
األرض منذ حوالي  300000سنة  ،وسيطرت على الطبقات الحاكمة  ،وأثرت عليها لجعل
الحياة غير سارة بقدر اإلمكان للبشرية جمعاء .هذه الكائنات  -بعضهم يسميها فيرون  ،أو
أنوناكي – جاءت من مجرة أخرى  ،إنهم يعيشون في البعد الرابع األثير  /السفلي  ،وبالتالي ،
فهي كائنات غير مرئية ألعيننا .وكانت النتيجة الحروب التي ال نهاية لها  ،والعبودية ،
والكراهية  ،والمجاعة  ،والتعذيب  ،وجميع األمور السلبية .هذه الكائنات تتغذى على المشاعر
السلبية .هذا طعامهم.
تلك كانت األخبار السيئة
اآلن  ،ومنذ العام 2012م  ،حدث تغيير هائل  ،كانت هناك بعض المحاذاة الكوكبية التي
حدثت والتي سمحت لطاقة إيجابية أن تتدفق إلى كوكب األرض من الشمس المركزية .أيضا ،
قررت الكائنات المالئكية أنه قد طفح الكيل وبدأت في صب الطاقة اإليجابية لنا  .هناك أيضا
ضا المرشدون  ،أشخاص
فضائيون جيدون  ،البليديانز والسيريانز  ،الذين يساعدون .هناك أي ً
ً
وإجماال  ،فإن هذا يحدث تدفقًا رائعًا
مثلك ومثلي  ،وأشخاص صالحون عاديون يساعدون.
للطاقة الروحية التي ستطرد هذه الكائنات السلبية في نهاية المطاف ألنهم لن يجدوا طاقة سلبية
ليتغذوا عليها.
تلك هي األخبار الجيدة
اآلن  ،كيف يؤثر هذا عليك
بما أن هذه األحداث اإليجابية كانت معروفة سلفًا للكائنات المالئكية التي تتحكم في كوكبنا ،
منذ ما يزيد عن  30عا ًما مضت ُ ،
طلب من الكائنات الروحية التي تعيش في السماء التجسد
للمساعدة في كسب المعركة .أنت واحد منهم.
السبب في أنك عانيت الكثير هو طبيعتك الروحية في األساس  ،أنت لست من األرض .أولئك
الذين هم من األرض هم في منازلهم  ،ولديهم القدرة على الغش والكذب والتالعب بالناس
وإيذاء الناس باألفعال وبالكلمات وهكذا
أنت ال تفعل هذا ألنك من السماء  ،وكل هذا شيء ال يمكن أن تتغاضى عنه
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ي للمساعدة في توضيح من أنت  ،وما الذي يجري وكيف
ولهذا السبب  ،كنت قد وجهت إل ّ
يمكنك المساعدة في هذه المعركة.
ال تقلق  ،لن تضطر إلى الركض حامال سالحك وتطلق النار على الناس!
أريدك أن تستخدم أقوى سالح تم اختراعه على اإلطالق ؛ يسمى الحب.
لهذا السبب  ،في نهاية كل تأمل طلبت منك إرسال الحب إلى الناس في العالم .هذا الحب يساعد
جميع الناس على رفع مستوى روحانيتهم قليالً .أنت لست وحدك .هناك الماليين منا يرسلون
الحب باإلضافة إلى جميع الكائنات اإليجابية التي ذكرتها أعاله .إن األشخاص تحت تأثير
فيلون الذين يتسببون في كل هذه الفوضى يحيط بهم الحب اآلن .هذا يحظر التأثير الناجم عن
فيلون .وهكذا  ،تتغير األمور تدريجيا ً  ،وسيضطر فيلون إلى الذهاب إلى مكان آخر عندما ال
تكون هناك طاقة سالبة ليتغذى عليها.
أقول لك كل هذا ألوضح لك سبب وجودك هنا ومدى أهميتك كشخص روحي .أنت مقاتل مهم
في هذه المعركة لمطاردة  Velonوالمساعدة في تحرير الكوكب .حاول دائما أن تحافظ على
الهدوء واإليجابية وتذكر أن روح هللا فيك تصب الحب على الدوام للعالم .فقط عندما تشعر
بالغضب واإلحباط هي تتوقف لبعض الوقت.
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