Jared Rand

Từ Nền Văn Minh Đối Lập thành ‘Văn Minh của Vũ Trụ’
Luôn Tồn Tại trên Trái Đất
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Phá hủy sự hình thành và tất cả sự sống
Duy trì ảo tưởng có được tự do
Chia rẻ con người và tạo ra chiến tranh
Thúc đẩy chủ nghĩa phong kiến và chế độ
độc tài để duy trì quyền cai trị nô lệ
Lạm dụng tình dục với trẻ em/ người lớn;
buôn bán và tra tấn con người
Xuyên tạc và che giấu sự thật của lịch sử
Ban hành Thuế bất hợp pháp, Luật tham
nhũng và tòa án bù nhìn
Kiểm soát tư tưởng ngay khi có cơ hội
Tạo ra các tôn giáo để con người mất
niềm tin, bất lực
Xúi giục gây hấn, bạo lực và hỗn loạn để
gia tăng hận thù
Truyền bá sự thiếu hiểu biết và thiếu
thông tin tạo ra sự hoài nghi, căng thẳng
và nghi ngờ
Khuyến khích lòng tham, sự thèm khát và
tâm lý 'thiếu thốn' về mọi thứ
Tuyên truyền và kích động chiến tranh,
tạo và phát tán dịch bệnh, nhiễm độc bầu
trời, nước, thức ăn và không khí
Tăng cường khống chế và tạo ra những
thông tin sai lệch, giả mạo ở khắp thế giới
Lừa dối về mọi thứ

Kinh hoàng • Bất lực • Vô thức

‘Mảng tối trong Linh hồn’
Nhận ra tất cả chỉ là lừa dối
Vén màn ảo ảnh
Nâng cao tần số bản thân: Nhận thức
được chúng ta là ai và là cái gì
• Chọn con đường đi vào bên trong
(hướng nhiều đến yêu thương): càng
duy trì yêu thương bền vững, ta càng
giác ngộ, càng đến được tần số vật chất
cao hơn
• Chuyển sang suy nghĩ cho toàn thể
• Cuộc sống có ý thức - thức tỉnh và biết
ơn tất cả
• Quan sát những gì là thật và không thật
• Hiểu rõ bản chất của mọi thứ
• Nâng cao nhận thức về năng lượng, tần
số và rung động trong mọi vật thể
• Chấp nhận và tha thứ bản thân
• Hiểu biết về sự tuần hoàn của Vũ trụ

Làm chủ được tâm trí
• Biết chúng ta là ai
• Yêu bản thân
• Sống bằng sự dẫn dắt
của trái tim

Hiện tại,
Luôn ý thức ở hiện tại

Điều gì TỐT cho chúng ta, thì XẤU cho chúng;
điều gì XẤU cho chúng ta thì lại TỐT cho chúng.

Thực sự tồn tại

Tần số THẤP

Gia tăng nhiều tần số cao hơn

Hành tinh Mới

~ Sự tồn tại của thần thánh ~
Nhận thức chung giữa các Vũ trụ
Cuộc sống là giá trị cao nhất trong Vũ trụ
• Bạn làm chủ và nắm quyền kiểm soát tâm trí
cũng như bản ngã của mình
- Sống bằng sự dẫn dắt của Trái tim, bạn sẽ
nâng cao tự tin và lòng quả cảm - những thứ
không thể tự có trong bản ngã của mỗi
người
- Đi vào bên trong để tự nhận thức/ tự lãnh
đạo/ tự định hướng
• Khi sống với niềm hạnh phúc và biết ơn các
sự kiện sẽ diễn ra tự nhiên như một sự tri ân
vốn có
• Mang lại thể trạng tốt, tràn đầy sức sống, cơ
thể và tâm trí khỏe mạnh và cân bằng hơn
• Duy trì các mối quan hệ và tình yêu lâu dài
nếu đó là những lựa chọn của bạn
• Hợp tác với nhau, chính trực và sức mạnh trở
thành một phần hàng ngày của cuộc sống
• Ta khám phá khả năng vô hạn của mọi lĩnh
vực trong cuộc sống
• Cuộc sống được xem như vô hạn và vĩnh cửu

Tạo nhiều giá trị và xây dựng sự
giàu có cho nhân loại

Bạn làm Chủ

Bắt nguồn từ tình yêu thương nồng nàn nhất và lòng biết ơn chân thành nhất

CAI NGỤC/BẠO CHÚA/THẾ LỰC TÀ ÁC
Vật chất có tần số thấp tin rằng bằng cách tiêu
diệt chúng ta thì họ sẽ được lên Thiên Đàng

Hư ảo • Màn bao phủ • Khối Ma Trận
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