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Kära barn av ljuset
Vi har mycket vi vill säga till er nu i dessa tider och de blir fler och fler som hör våra röster
och de är vi mycket tacksamma för
För många av er känns det just nu som ni vandrar i en labyrint och ni hittar ej till mitten , till
målet men ni hittar ej heller ut för ni har börjat resan mot mitten mot ljuset , där vi alla skall
mötas i kärlekens fulla blomstring
Alla har ni olika vägar att vandra i denna labyrint och för en del går det lättare och fortare
och för somliga känns det som de fastnar i varje hörn
men så skall det också vara ty alla kan ej gå samma väg samtidigt
Så följ din egen väg men titta framåt ibland så ser du dom som går före dig och vänder du dig
om ser du dem som följer dina steg
Det kan också kännas som ni färdas fortare fram just nu och detta beror på att tiden minskar
, vid labyrintens mitt kommer tiden ej längre att existera
Då är ni framme och hemma
Så du ljusets barn fortsätt bara framåt tills du når målet
Några råd på vägen
Gå dit hjärtat leder dig , ty hjärtat vet den rätta vägen
Se dig själv som den fantastiska varelse du faktiskt är , se dina framsteg , se din skönhet
Lyssna med dina inre öron och du skall höra din egen inre visdom som leder dig , som hjälper
dig
Du är LJUS
Du är KÄRLEK
och det har du alltid varit och nu börjar du äntligen att förstå detta
Vi finns alltid med dig och hjälper dig på din väg mot din väg mot "mitten" då vi alla skall
mötas igen
Tack Tack Tack
Den högste

