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"A vibração  mais alta " 

Eu sou o único com a mais alta vibração , em minha presença as baixas               

vibrações são removidas. Eu tenho a capacidade de levantar qualquer          

vibração que está em torno do Universo. Tudo que está nele foi colocado             

em movimento com a vibração sonora da minha voz. Quero dizer que no             

começo era a palavra que corresponde muito ao fato de que suas palavras             

criaram o universo, e tudo que estava nele foi colocado em movimento com             

uma vibração  sonora  da minha voz.  

Tudo que eu criei tem uma vibração tão alta que brilhava em sua vibração.              

No começo tudo estava em perfeita harmonia. Então veio uma vibração           

alta que não queria seguir mais meu plano de paz harmonia e amor. Ele              

vagou por sua vibração para ser elevado ao meu nível, ao invés disso foi              

imediatamente condenado e expulso do mais alto céu, até os que se            

uniram a ele em rebelião . Estabeleceram seu reino na terra e esvaziaram             

finalmente.  

E sem luz eu tive que recriar a terra, fiz o homem a minha imagem. A                

rebelião contra mim ocorreu porque o plano do homem ser criado era pra             

governar e reinar por toda a eternidade, e eles se sentiram injustiçados por             

mim, porque os homens estariam governando á eles, e eles não se            

humilhariam de acordo com o meu plano. 

Depois que homem foi criado ele foi enganado quando foi dado o domínio             

deste planeta. De volta ao observador o DNA do homem foi alterado. Seu             

brilho foi removido e a morte do corpo físico e espiritual  havia começado.  

Os caídos ainda tinha uma grande quantidade de brilho e radiancia e são             

capazes de fazer cair muitos que irão compartilhar em seu          

desaparecimento. Logo sua vibração será reduzida a tal ponto que eles não            

serão capazes de habitar o segundo céu, que somente deixará a terra pra             

que eles habitem. 

Os habitantes da terra naqueles dias eles eram os mais que analisaram suas             

vibrações, na terra inteira. Eles vêm para os homens como seres de luz,             

mas dentro deles é apenas escuridão. Eles querem que os homens           

acreditem que eles são seus criadores e que eles geraram o homem quando             

eles vieram para a terra de uma galáxia distante. 

Eu pergunto a você quem os criou? Eu lhes digo quem são os caídos. Eles               

sabem sobre o fim, eles sabem sobre o foi que me deixaram. Eu digo que               

não é muito tempo. Eles estão agora tentando descobrir como eu criei a             

primeira vibração através da CERN. Eu lhe digo que estão muito próximos,            

mas eu nunca deixarei que eles entendam completamente porque eles se           
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tornariam como eu e isso não pode ser, eles destruiriam tudo que eu criei.              

Eles deram uma última tentativa de  derrubar e destruir- me. 

Eu conheço seus planos, mas eles não conhecem todos os meus antes do             

fim desta era. Eu aumentarei a vibração dos meus filhos escolhidos e eles             

brilharam com a minha glória, mais do que qualquer homem na história            

desta terra, suas vibrações superarão as dos caídos e espalharão minha           

luz por toda a terra. No último dia, juntamente com todos os seus             

seguidores, serão  lançados no lago de fogo.  

Mas você descobriu quem EU SOU? Meu nome é JESUS YESHUA OU            

YESHUA. Minha vibração foi reduzida para que assim a sua aumentasse.           

Minha humildade Era um sacrifício para todos os tempos, para que todos            

pudessem viver comigo e experimentar minha verdadeira luz e amor. Eu           

perdi meu próprio sangue para a vida eterna da humanidade. Assim a mais             

baixa vibração de todas, a " Morte" e superei e transcendi. Não há nada              

dentro de você que eu possa aumentar sua vibração, o suficiente para            

ascender o céu sem que eu aumente sua vibração. Quando você me aceita             

o meu sacrifício por você faz sua vibração aumentar imediatamente e você            

estará sentado comigo no plano celestial. Todas as suas baixas vibrações no            

Espírito se foram, meu próprio Espírito preencherá todo o seu vazio e o             

inundará de tal forma você pode tocar os outros, você sentirá meu poder e              

cobrará mais alto do que nunca, junte-se ao meu exército de luz e brilhe              

mais do que você imaginou possível. 

Eu te amo, Eu te 

 

Lucimara, [07.07.19 13:29] 

criei, decepcione os malvados que eles mentem e não podem cumprir suas            

promessas, porque eles estão destinados à destruição, meu poder vai          

quebrar todas as correntes e vínculos que o prendem. Invocam meu nome é             

você será salvo e feito novo. Você me sente pulsando em seu coração             

mesmo agora? Por favor deixe-me entrar. Não há muito tempo sobrando           

agora eu estou voltando em breve como o Rei dos reis e Senhor dos              

senhores. 

JESUS CRISTO   YESHUA HAMASHIACH. 

 

(MIKE 444) 
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