
SCRIPT por razões espirituais para ter a vacinação para COVID 

M y queridos irmãos e irmãs, já faz algum tempo desde que eu 

falei com você através deste local de um podcast. Faço isso 

agora porque é hora de fornecer-lhes informações que os 

capacitarão a usar seu coração para tomar uma das decisões 

mais importantes neste tempo e espaço em que a humanidade 

se encontra. 

  

Pandemias constituídos de massa viral de principalmente 

fungos existem desde a terra foi dada primeira forma. É uma 

maneira pela qual a Terra tem de substituir continuamente os 

organismos para que o que resta seja o mais adequado para a 

sobrevivência naquele momento específico. É a sobrevivência 

do mais apto e o desenvolvimento natural da imunidade para 

que o organismo possa prosseguir com o seu desenvolvimento. 

  

Humanidade e na verdade todo o C organismos do reator ha 

estive atingidas por várias pandemias ao longo da história 

registrada . Até o presente momento, a raça humana teve que 

lidar com as muitas causas e efeitos resultantes da morte 

generalizada de grandes populações da raça humana, sem o 

benefício da ciência e da tecnologia. 

  

Abandonada ao desenvolvimento da imunidade natural, a 

humanidade conseguiu superar tudo o que a mãe terra colocou 

em seu caminho. Por causa disso, a raça humana é um 

organismo muito forte, capaz de fazer qualquer coisa que o 

cérebro e o espírito humanos possam imaginar. 

  

A atual pandemia é composta pela única base viral que já foi 

manipulada pela humanidade. É por isso que continuará a 

sofrer mutações em variantes sempre múltiplas e exigirá 

sempre vacinas múltiplas ou outras formas de controle. Não é 

natural. 



  

O mundo está devastado, e aqueles que dominariam nossa 

terra encontraram uma maneira perfeita de finalmente obter o 

controle da humanidade como um grupo espiritual coletivo. 

Eles conseguiram convencer a maior parte da população da 

Terra de que a única maneira de controlar esta chamada 

pandemia é vacinar cada ser humano, independentemente da 

idade. Não apenas uma, mas quantas vezes eles puderem fazer 

a humanidade suportar , e enquanto aqueles no controle 

acharem isso útil e lucrativo. 

  

Naturalmente, existem aqueles da humanidade que não se 

dobram a essa teoria popular. Eles são os não vacinados e 

foram punidos como sendo a causa de tudo, desde a escassez 

de energia elétrica até a devastação financeira global em 

breve. Nada está mais longe da verdade. 

  

Cada alma individual que compõe o coletivo da humanidade da 

Terra tem seu respectivo caminho de experiência . Aqueles que 

optam por não receber o jab sabem intuitivamente que é 

errado para eles. Existem mesmo aqueles a serviço de seus 

semelhantes que se opõem tanto à vacina que não trabalham 

mais em um ambiente de saúde, bem-estar e médico, seja 

porque não podem absorver o sofrimento de outras almas, ou 

porque foram disse que eles são parte do problema. Eles fazem 

parte do flagelo que é a pandemia , e que estão matando as 

próprias pessoas que sentem que estão ajudando.  

  

Para vocês, meus irmãos e irmãs mais queridos, eu digo, eu 

sinto que você r dor. Eu sinto seu coração doer. Você fez uma 

escolha de livre arbítrio para não ser subjugado e não desistir 

do direito dado por Deus à liberdade de escolha e do que você 

leva para o seu corpo.   

  



Fique tranquilo, você será culpado e pressionado a ponto de 

desistir e perder todas as suas liberdades dadas a Deus e ao 

País, até o momento em que você se conformar e for 

considerado digno de se juntar aos milhões que já estão 

subjugados por aqueles que governaria este planeta, chamado 

terra. 

  

Sua luta é justa, e você pode vencer algumas batalhas, mas 

não pode vencer a guerra sozinho . A humanidade está em 

uma encruzilhada de seu desenvolvimento espiritual. 

Esperançosamente, você encontrará sua razão específica para 

estar aqui nesta escola chamada terra, e você eventualmente 

ascenderá a um nível superior.  

  

Os preparativos já foram feitos e já foram testados, portanto, 

antes que o governo o interne e leve embora seus filhos como 

uma ameaça ao bem-estar de seus filhos e como um membro 

indesejável da raça humana, por favor me dê esta chance de 

fornecer a você com uma verdade que pode mudar sua opinião 

sobre ser vacinado. 

  

Se você é uma alma que deseja ser de serviço aos outros, 

especificamente aquele que dá assistência humanitária sincera 

de qualquer natureza e você não são vacinadas, você não será 

capaz de continuar o seu caminho escolhido. Os bloqueios de 

estradas são muitos. 

  

Hoje é o 28 º dia de agosto de 2021. Até uma semana atrás eu 

estava completamente contra a ter a vacina. Eu era um anti- 

vacer . Fui assistir a humanidade g o mais profundo e mais 

profundo na posição que está sendo dito o que fazer e quando 

fazê-lo.  

  



Não importa o país, nem que governo seja, a pandemia foi 

planejada e usada como uma ferramenta para o domínio 

mundial . Ele foi lançado e executado em subjugação mundial, 

transformando milhões de nossos irmãos e irmãs em almas 

impensadas, dóceis e obedientes. O plano era criar desarmonia 

e separação de nosso verdadeiro eu, que é Unidade com o 

Criador. 

  

Aqui está a coisa, você não pode mudar o que foi feito. Essas 

iniciais e acrônimos WHO, FDA e assim por diante não fazem 

diferença . Você não pode mudar a história, mas pode 

influenciar o futuro. 

  

Cada um de nós tem livre arbítrio. Você ainda pode lutar por 

uma causa justa , mas de uma maneira diferente. Um que 

permitirá que você continue a ser você mesmo e ajude aqueles 

que você se sente atraído a ajudar. 

  

Eu quero que você medite sobre isso: 

Qual seria de maior serviço para você , sua família e seus 

irmãos e irmãs? Para criar enorme resistência do Amor e da 

Luz do Criador, ou para fazer uma escolha livre vontade b y 

sendo um insider que é vacinado e pode fazer bem mais global 

para a sua irmãos, irmãs, você e sua família? 

  

Ao escolher o caminho de menor resistência, você terá a 

oportunidade de continuar fazendo o que intuitivamente sabe 

que é o seu caminho e, muito provavelmente, estará protegido 

de qualquer resultado negativo da vacinação.  

Você, sua família e seus entes queridos se beneficiarão de sua 

escolha e viverão uma existência livre e resistente. 

Esteja você vacinado ou não, a resistência criará um lar para o 

vírus porque seu sistema imunológico estará fraco e um alvo 



para o SAR COVID 19 e as variantes que estão presentes agora 

e aquelas que se manifestarão no futuro. 

  

Alegre-se por saber que venceu sua resistência e pode 

continuar seu bom trabalho. Fale suavemente, diga palavras 

amáveis e procure o que há de bom em todas as coisas. 

  

Se nós, como o coletivo da humanidade, podemos entender o 

que está acontecendo, há uma boa chance de que aqueles que 

governariam o mundo, percam o controle e entreguem nosso 

planeta de volta para nós, pois eles não podem nos controlar a 

todos, a menos que lhes dêmos permissão .  

  

Se aqueles de nós que não foram vacinados, forem vacinados, 

quem será o governo e os que estão no controle da culpa por 

seus erros? Eles só podem culpar a si mesmos. Isso resultará 

no desenrolar de seu controle. Eles lutarão entre si até que não 

existam mais. 

  

Pode levar gerações para a humanidade reconstruir a harmonia 

e Unidade do Amor e Luz do Criador antes que a coletividade 

esteja pronta para o próximo passo espiritual , mas a 

alternativa de seguir este caminho atual é impensável. 

Eu sou Larry, Conexão Corpo, Mente e Espírito e um conduíte 

do Amor e Luz do Criador. 

Eu os deixo no Amor e na Luz que é o Criador Infinito Único. 

bmsc4unity.net 

 


