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Det är dags nu kära Cecilia , att börja arbeta , folket behäver dig , dom behöver din kärlek och ljus för
att bli hela i kropp och själ. Du skall ge dem healing , jag ger dem healing genom dig tillsammans ska
vi hela frusna själar och värma deras hjärtan .
Skapa grupper och jag ska komma genom dig och hela dem , jag healar med ljusets energi , fysiska
och mentala problem skall försvinna från människors kropp och själ , alla får vad dom behöver
Och ni som blir helade skall föra detta kärlekens ljus och energi till andra människor genom deras
hjärtchakra som skall öppnas genom ert ljus. Ge er bara tid så skall ni förstå hur ni ska göra
Lyssna inåt och hör så skall ni höra ljuset
Se inåt och ni skall se kärleken
Släpp bara den hårda kontroll ni människor har , varför skall ni kontrollera allt? Är de inte lättare att
bara släppa taget om de som skall ske , det kommer att ska alla fall men om ni fortsätter och
kontrollerar allt kommer resan att bli längre och jobbigare. Släpp taget och ni skall bli fria utan
ansträngning och utan att behöva kämpa , för ni vill väl bli fria i era själar?
Släpp bara kontrollen och ljuset kommer att strömma in i er likt en spiral av flödande kärlek , denna
spiral sprids sedan vidare till andra levande väsen , både människor och djur , denna kärlekens spiral
är starkare än allt annat ni skådat.
Patriarkatet skall falla och kärleken skall segra över världen. Ni får hjälp av oss kära barn , vi är
ljusarbetare liksom ni bara i en annan frekvens. Er frekvens kommer att öka av denna ljus spiral , det
kan kännas omvälvande för er men hav hopp det blir så mycket mer fantastiskt än ni kan föreställa
er. Gå samman i grupper för att föra spiralen vidare.
Se ljuset i den du möter , se ljuset i dennes ögon och denne skall se ljuset i dina ögon så är kontakten
knuten , tråden snurras så som det är bestämt , tråden av kärlek.
Ni ljusarbetare på jorden lyser olika starkt men alla lyser på sitt vis och alla är viktiga för det som skall
ske , alla är viktiga för framtiden , framtiden som snart är här hos er på jorden.
Hos oss i ljusets universum finns ingen framtid och dåtid bara nutid , allt är nu men ändå inte , tid
finns ej i vårt perspektiv , så skall de bli hos er på jorden , framtiden är snart här för att försvinna i ett
kärleksljus av ingen tid , allt är nu allt är här allt är som det skall vara.

Kämpa inte emot följ bara flödet och spiralen av ljus och kärlek.
Många av er mår dåligt nu med olika fysiska symptom i kroppen , det är bara under en övergångs
period då ni håller på att ställa in er rätta frekvens för att kunna ta emot ljuset.
Var i stillhet så ofta ni kan , undvik att stressa , undvik konstgjorda tillsatser i allt ni stoppar i er kropp
och själ.
Var naturliga , gå ut i naturen och hämta kraft , gå till vattnet och hämta styrka.
Moder Jord hjälper er , hon är med i allt detta som skall ske och hon är så tacksam för att ni börjar
förstå vad som är ”livet” , livet som kommer att bestå av ljus , kärlek och samarbete mellan
människor, djur , natur, modern , fadern och universum
ALLT ÄR ETT , NI MÅSTE FÖRSTÅ DETTA KÄRA BARN!

Till Cecilia , min kanal till er på jorden:

Du gör så rätt kära barn du behöver ej tveka , vi arbetar tillsammans du och jag.
Du känner när jag kommer och du tar numera emot mig
Jag vet att det är jobbigt just nu men det skall snart bli bättre , snart är vi inställda på samma ”kanal”
du och jag då kommer vi att förstå varandra ännu bättre
Du skall snart börja ”se” så som du längtat efter , inte bara ”höra” som du gör nu.
Du kommer snart att börja se den starka healing som jag skickar via dig , då kommer du att förstå vad
som händer när healingen kommer , att den är fantastisk och att den kan hela folks innersta väsen.
Ha bara lite tålamod och det som du känner i din kropp just nu kommer snart att sjunka in , då skall
seendet komma .

Försök att meditera på ljuset varje kväll så kommer processen att gå fortare.
Den stora tröttheten är snart över
Vi kommer att göra ett fantastiskt arbete tillsammans för ljuset , kärleken och framtiden.
Och det har redan börjat som du vet och känner.
Tillit mitt barn , Tillit!
Bless you dear child , Amen.
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