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Kära underbara människa
Vi är så glada att vi äntligen är tillsammans , ni och vi och att ni börjar förstå och minnas vad
allt handlar om
Ty så många tusentals år som passerat med så mycket ondska och dåliga energier.
Dessa tider är snart ett minne blott då det kommer att sluta existera
Ni kära ljusarbetare går i täten för många andra som ännu ej minns fullt ut.
Ni skall hjälpa dem att minnas , ni skall hjälpa dem att släppa in ljuset , att släppa kontrollen
om de gamla och att våga ha tillit
Ty så är de bestämt och så kommer det att bli , att de gamla rensas bort och försvinner , alla
sår i er själ skall läkas allas mörker skall skingras och ni skall bli fria och ni har alla kommit
olika långt med detta
För er ljusarbetare är detta snart färdigt och de fulländade livet som består av ljus och kärlek
kan helt ta över i era kroppar och själar
De är så nära nu , se bortom horisonten och ni skall se ljuset som är på väg mot er
se upp mot stjärnorna och ni känner ert hem , så skall jorden kännas inom kort , ni är alla
stjärnfolk och har sedan många liv tillbaka bestämt tillsammans att ni skall göra denna "resa"
att hjälpa och stötta andra på deras "resa"
Systrar och Bröder fatta varandras händer och gläds åt detta stora som händer
Känn samhörigheten med varandra och Gud
Sträck ut era händer mot andra så också dom får känna samhörigheten och kärleken som
fyller deras själar
Ljuset kommer att löpa fram likt en eld som rinner från man till kvinna från människa till djur
från djur till natur Ty allt är ett ,allt är Gud och Gud är Du
Ty du kan ej söka Gud utanför dig själv , Gud bor inuti dig själv , Gud är källan, din egen
storhet ,ditt eget ljus
Var ej rädd för att Skina för ju mer du skiner desto mer kan din nästa skina
Så ta nu och tänd din egen inre "eld" och låt den aldrig slockna för ju mer kärlek du lägger på
elden desto klarare kan den brinna och ju starkare den brinner desto mer ser din nästa din
inre eld och lockas av detta ljus att tända sitt eget inre ljus
Om din medmänniska så bara har en gnista så kan den gnistan bli till en stark kärleksfull eld
med hjälp av dig du kära ljusarbetare
Så låt era inre eldar brinna och skapa en gemensam brasa så stor att den lyser över hela
jordens "mörker" , Nu och för alltid!
TACK!

