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Ni underbara vackra människor , tiden är inne för att öppna era hjärtan för kärleken och
ljuset. Stäng av egot , stäng av tanken och låt flödet av energi och ljus strömma in i ert hjärt
chakra. Ni kommer att känna när det händer , era hela väsen kommer att fyllas med
kärlekens ljus , tårar skall rinna ner för era kinder av tacksamhet för detta som sker ,
öppnandet av era hjärt chakran till fullo så att ni kan ta emot den stora kärleken och bli hela
och rena i själen för evigt.
Detta ljus kommer att omvärdera de ytliga liv många av er lever idag och ni kommer
verkligen att förstå vad de riktiga livet innebär, de riktiga livet av fullkomlig frid i själen.
Era hjärtan kommer att expandera utanför era kroppar , kärleken kommer att flöda ut och in
mellan alla själar som ett kärleks fyrverkeri i de vackraste färger. Ni kommer fullständigt att
flöda av ljus i alla färger . Detta kärleksljus skall hjälpa er på resan uppåt , upp mot fullständig
upplysning.
Ni kommer att kunna släppa all oro och ängslan , all skam och skuld för detta existerar bara
just nu som hjärnspöken i ert ego , detta ego som snart ej kommer att finnas , detta ego som
kommer att utplånas av ljuset.
Ni har alla olika väg att vandra för att detta skall ske men ljuset kommer att hjälpa er , snart
skall ni befrias från alla bojor som håller er fast.
Snart , snart är tiden inne för detta , snart snart kommer ljuset till er.
Var redo , stäng av era ögon och öron , lyssna och se inåt så skall ni känna vad som händer.
Vi är många som hjälper er och ni på jorden kommer även att hjälpas åt med detta , den
ljusare hjälper den mörkare så är bestämt sedan länge.
Alla har en egen speciell uppgift i allt detta ,många är redan medvetna om sin uppgift , andra
inte men de skall snart bli medvetna om detta och ni som redan vet skall hjälpa dem.
De är dags nu kära barn , att vakna upp ur ert ego och finna sanningen.
Lyssna inåt och känn in i hjärtat och ni skall bli fria
Det är nu som det skall ske det som vi alla väntat på!
-

Är det något mer du vill säga Amir?

Var inte rädda , vi finns där för er och hjälper er.
Tillit och Tro är de bästa verktygen , Tillit att låta allt ske och Tro på att allt är till ert eget bäst
för ljuset , kärleken och framtiden!
Bless you dear child AMEN
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