Velon Annunaki
Son zamanlara kadar, dünyayı 300 yıl kadar öncesinde işgal etmiş ve yönetici sınıfı kontrol
altına almış, yaşamı alabildiğine çekilmez hale getiren kötü bir grup vardı. Bu varlıklar – bazıları
onlara Velon, bazıları Annunaki diyor – başka bir galaksiden gelmişti. Bunlar eterik boyutta
yani alt katmanda yaşıyor ve dolayısıyla da gözle görülemiyorlar. Bunların sonucu ise bitmez
tükenme savaşlar, kölelik, nefret, kıtlık, işkence ve de tüm kötülükler oldu. Bu varlıklar negatif
enerjiyle gelişiyor. O, onların besini.
Bu, kötü haberdi.
Şimdi, 2012’den beri, devasa bir değişiklik olmaya başladı. Bazı gezegenlerin yeniden
hizalanmasıyla pozitif enerjinin merkez güneşten Dünya’ya akmasına olanak sağladı. Aynı
zamanda melekler vb. varlıklar bu kadarın yettiğine kanaat getirip üstümüze pozitif enerji
yağdırmaya başladı. Buna ek olarak Pleiadianlar ve Sirianlar gibi iyi uzaylılar da yardımcı
olmakta. Ve hatta rehberlerimiz, sen ve benim gibi insanlar, ve diğer iyi insanlar da yardımcı
olmakta. Bunların hepsi birlikte harika bir pozitif enerji ortaya çıkarmakta ve bu, eninde
sonunda negatif varlıkları kovacaktır çünkü beslenecekleri bir negatif enerji kalmayacak.
Bu da iyi haber.
Peki, bu sizi nasıl etkiliyor.
Bu pozitif gelişmeler, gezegenimizi kontrol eden baş melekler tarafından önceden
bilindiğinden; cennette yaşamını sürdüren ruhların enkarne olmaları ve bu savaşı kazanmaya
yardımcı olmaları istendi. Sen onlardan birisin.
Bu kadar acı çekmenin sebebi de doğan gereği ruhsal olmandan kaynaklanıyor. Dünya’dan
değilsin. Dünya’dan olanlar hile ile, aldatmaca ile, insanları manipüle etmeleriyle ve yaptıkları
diğer her şeyle yeterince evinde hissediyor.
Bunları sen yapmıyorsun çünkü sen cennete aitsin, bu yapılanları da bu yüzden göz ardı
edemiyorsun.
Aynı sebepten de bana çekildin ki kim olduğunu, neler döndüğünü ve bu savaşı kazanmaya
nasıl yardım edebileceğini sana anlatayım.
Endişelenme, elinde silahla etrafta koşturup insanları öldürmek zorunda kalmayacaksın.
Senden, icat edilmiş en güçlü silahı kullanmanı istiyorum. SEVGİ’yi.
Her meditasyon sonrasında insanlara sevgi göndermeni de bu yüzden istedim senden. O sevgi,
tüm insanlara ruhsal düzeylerini biraz da olsun yükseltmede yardımcı oluyor. Yalnız değilsin.
Bizlerden sevgi gönderen milyonlarcamız ve artı olarak tüm o pozitif varlıklar da var. Velon
etkisi altında tüm bu kaosu yaratan insanlar şimdi sevgiyle çevrilmiş durumda. Bu, Velon’un
yarattığı etkiyi engelliyor. Dolayısıyla, gün geçtikçe işler değişecek ve Velon, üstünden
beslenecek hiçbir negatif enerji bulamadığından Dünya’yı terk etmek zorunda kalacak.
Bunların tümünü sana anlatıyorum çünkü neden burada olduğunu ve ne kadar ruhsal bir birey
olduğunu sana anlatmak istiyorum. Velon’u kovmada ve gezegeni özgürleştirmede önemli bir

savaşçı olduğunu sana anlatmak istiyorum. Her an sakin ve pozitif kalmaya çalış ve hatırla ki
içindeki tanrı özü durmaksızın Dünya’ya sevgi yayıyor.

