Archangel Michael Disclosure in Tandem with Reval
November 16, 2015 by Steve Beckow
UFO-mothership-333I asked Archangel Michael to give us an update on
Disclosure in a personal reading I had with him, through Linda Dillon, on Nov.
11, 2015.
He reported that it’s very near and that interference with it would not be
permitted.
There was a reported mass decloaking over Los Angeles in the last few days.
While we cannot respond to all tips we receive because of a shortness of staff,
we welcome your tips on Disclosure videos. Thanks to Dana for our transcript.
Steve: Is there anything you wish to say publicly about the increasing visibility
of the galactics and the prospects of disclosure?
AAM: Disclosure is very close and it is already underway. Understand that this
is in tandem also with the reconstitution, the Revaluation, the entire shift in what
you think of as the reality of everyday life on Earth.
So they are making themselves more visible in real and portrayed ways. It
matters not. What they are doing is readying the human populace for their
presence in everyday life.
Not simply as a sighting. Not simply as a collective of starships gathering on the
horizon. But simply in the visibility of them in the sky, on the planet, in the
stores, in government, in every single way.
You have been invited to join with them in a sacred union of Gaians and
Intergalactics and Galactics and so they are making sure that you are ready for
that role.
Steve: Now the Cabal, or whoever it is, are busy saying, “Oh no, no, no, that’s a
meteor. That’s a balloon” or whatever. They are just trying to stop us from
connecting with the Galactics, is that correct?
AAM: Yes, because the Galactic forces have made it very clear that they will
brook no interference at this time.
Now, if we back up a little bit, you know that because of the fear factor among
the general populace, that your star family was hesitant to make themselves
known. Because they did not wish to contribute, and will not contribute, to the
mayhem and chaos upon sweet Gaia.

Now, they also did not wish to create a situation, which was very clearly
threatened, where those with warheads and other offensive weapons would be
targeting them.
They are not in danger of ever being annihilated by a nuclear warhead, a sound
transmission, an energy, or an electromagnetic field.
But the danger has been that those nuclear warheads are being observed by
humans and that that would increase the fear factor.
Now humans, and, yes, we speak of the collective and we know there are always
percentages, but the humans in fact are more open and more at peace within
their very hearts with the idea of Star/Galactic/Intergalactic/Inter-species
Beings.
Now the first wave, shall we say (and the first wave has already been on planet
for some time), but what you think of as the first wave, are all very humanoid.
So their fear in terms of differentiation is not significant.
Now, having said that, governments and military forces that would wish to
engage in what they would call defensive/offensive manoeuvres, have been
clearly, we use the word “warned”, that such actions and behaviours will not be
permitted.
So there is, if we can say the word, an “accord” – that is the word that is used by
those on planet and those of the Intergalactic Counsel – that there will be no
defensive/offensive manoeuvres.
Because there is an absolute knowing, in what you would term as the powers
that be, that your friends come in peace, harmony, bearing gifts of science,
technology, healing. And healing – immediate healing – of as what you can
think of as the seven major diseases of Earth.
And those are cancer, all auto-immune deficiencies, including viral
inflammations, Parkinson’s, ALS [Lou Gehrig Disease], Hodgkin’s, Ebola – this
of course includes includes HIV and AIDS – Alzheimer’s, dementia because
those are different ends of the spectrum, but also leprosy, all breathing
deficiencies and a plethora more.
S: That’s impressive! Is this for publication?
AAM: Yes, you may publish this.
This channeled material is copyright by Linda Dillon and the Council of Love,
2015, Inc. and is used with permission.

Archanioł Michał: Ujawnienie w parze z odsłonięciem
16 listopada 2015 przez Steve'a Beckow
UFO-Statek Matka-333I poprosił Michała Archanioła, aby dać nam aktualne dane o
ujawnieniu poprzez osobisty kontakt, który miałem z nim, przez Lindę Dillon, 11
listopada 2015 r.
Poinformował, że jest to bardzo blisko i że ingerencja w nią nie będzie dozwolona.
Podczas gdy nie możemy odpowiedzieć na wszystkie wskazówki, które otrzymujemy
ze względu na małą ilość pracowników, zapraszamy Państwa do wskazówek
zawartych w filmie o ujawnieniu. Dzięki Dana za transkrypcje.
Steve: Czy jest coś, co chciałbyś powiedzieć publicznie o coraz większej obecności
Galaksjan [Galaktycznych Istot] i perspektywie ujawnienia ?
AAM: Ujawnienie jest bardzo blisko i to jest już w toku. Rozumiem, że jest to w parze
także z odtworzeniem, przeszacowaniem, całą zmianą tego co uważamy za
rzeczywistość codziennego życia na Ziemi.
Więc oni staną się bardziej widoczni w prawdziwy i obrazowy sposób. To nie ma
znaczenia. To co robią, jest przygotowaniem ludzkiej populacji na ich obecność w
życiu codziennym.
Nie tylko jako obserwowani. Nie tylko jako kolektyw statków kosmicznych
gromadzących się na horyzoncie. Lecz ich widoczność na niebie, na planecie, w
sklepach [marketach], w rządzie, w każdy pojedynczy [dostępny] sposób.
Zostałeś zaproszony do połączenia się z nimi w świętej jedności Gajans [Ziemian] z
Intergalactics i Galaksjan [Galaktycznymi Istotami] - i oni chcą się upewnić, że jesteś
gotowy do tej roli.
Steve: Teraz Kabała, czy ktokolwiek zajmujący się tym, mówią: "Och, nie, nie, nie, to
meteor. To balon " czy cokolwiek. Oni po prostu starają się powstrzymać nas od
połączenia z Galaksjanami [Galaktycznymi Istotami], czy to prawda ?
AAM: Tak, ponieważ siły Galaktyczne, orzekły bardzo jasno, że tym razem nie będzie
żadnych zakłóceń.
Teraz, jeśli lekko się cofniemy, wiesz, że ze względu na czynnik strachu wśród ogółu
ludności twoja gwiezdna rodzina wahała się zgłosić [ujawnić]. Dlatego, że nie chcieli,
aby przyczynić się, i nie przyczynią się, do paniki i chaosu na ukochanej Ziemi.

Ponadto oni nie chcieli, aby stworzyć sytuację, która wywołałaby poczucie
zagrożenia, w którym głowice nuklearne i inna broń ofensywna byłaby na nich
skierowana.
Oni nie są w niebezpieczeństwie bycia unicestwionym przez głowice nuklearne,
transmisję dźwięku, lub energię pola elektromagnetycznego.
Ale było niebezpieczeństwo, że te głowice jądrowe będą postrzegane przez ludzi i że
zwiększą czynnik strachu.
Teraz ludzie, i, tak, mówimy o zbiorowości i wiemy, że zawsze są to procenty ludzi,
którzy w rzeczywistości są bardziej otwarci i bardziej pokojowi w swych sercach co
do idei Gwiezdnych / Galaktycznych / Intergalaktycznych / międzygatunkowych Istot.
Teraz pierwsza fala, możemy powiedzieć (pierwsza fala była już na waszej planecie
przez jakiś czas), ale to co myślisz, jako o pierwszej fali, to są bardziej humanoidalne
istoty. Tak więc wasz lęk pod względem zróżnicowania nie będzie istotny.
Teraz, powiem, że rządy i siły zbrojne, które chcą zaangażować się w to, co
nazywają obronnymi / ofensywnymi manewrami, zostaną wyraźnie, używam słowa
"ostrzeżone", że takie działania i zachowania, nie będą dozwolone.
Tak więc, jeśli można użyć słowa „porozumienie" - to słowo, które jest używane przez
osoby na planecie, te z Intergalaktycznego Rządu - że nie będzie żadnych
obronnych / ofensywnych manewrów.
Ponieważ jest to absolutnie wiadome, co można nazwać jako moce, które są, że twoi
przyjaciele przybywają w pokoju, harmonii, niosąc dary nauki, technologii,
uzdrowienia. I [nastąpi] uzdrowienie - natychmiastowe uzdrowienie – chorób, które
można nazwać siedmioma głównymi chorobami Ziemi.
A to rak, wszystkie autoimmunologiczne braki, w tym zapalenia wirusowe, Parkinson,
ALS [Lou Gehriga Choroba], Hodgkinsa, Ebola - to oczywiście obejmuje HIV i AIDS choroba Alzheimera, otępienie, ponieważ są różne krańce spektrum, ale również
trąd, wszystkie braki oddychania oraz mnóstwo innych.
S: To imponujące ! Czy to do publikacji ?
AAM: Tak, możesz to opublikować.

Ten materiał jest przekazem autorskim Lindy Dillon i Rady Miłości, 2015, Inc. i jest
wykorzystywany za jej zgodą.
https://www.youtube.com/watch?v=v9oGCEID5PY

Moje tęskne od dzieciństwa spojrzenie w gwiazdy niedługo się skończy !?

Krystyna Kalinowska Uważam, że ludzie powinni jak najszybciej się obudzić i stawić czoła
wszelkim najeźdźcom. Nie ważne kto i jak ma zamiar rządzić się na Ziemi, każdy z nich ma
tylko swoje interesy na uwadze! Ludzie, by być naprawdę wolnymi muszą usamodzielnić się
duchowo. Nie ma innego stwórcy wszechrzeczy w postaci aniołów i Galaksjan, jest tylko
WSZECHPOTĘŻNA ENERGIA !
Lubię to! · Odpowiedz · 27 min · Edytowany

Napisz odpowiedź…

Usuń
Mieczysław Jacek Skiba Bez pomocy dobrych Kosmitów to my już długo nie pozipiemy - bo
zasoby się nam kończą bezpowrotnie - potrzebujemy więc nowych technologii, metod
leczenia, lepszego systemu społecznego, wyższej duchowości i najważniejsze POKOJU !
Lubię to! · Odpowiedz · Przed chwilą

