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Mottaget av Cecilia almlöf

Lev i glädje lev i tillit , Livet är enkelt bara du vågar känna det
Ibland krånglar ni till så mycket med alla era funderingar , släpp tanken fri och ni skall se vad
som kommer släpp in glädjen i era hjärtan och LEV här och nu

Ni går en fantastisk tid till mötes där ljuset integreras mer och mer i varje människa och varje
människa är även du ty allting hör ihop , människan , djuren , naturen , universum , moder
jord , solen och månen allt är ett.
Le mot din medmänniska och du ler mot dig själv
Släpp in kärleken och glädjen i ditt hjärta och andras hjärtan öppnas även dom , ty tråden är
spunnen likt ett nät av för oss osynliga trådar som håller er alla samman
Ge gott och livet blir gott , ge ledsamhet och livet blir ledsamt

Ni måste börja förstå att livet inte är en jakt på pengar livet är så mycket mer , livet är du och
alltet
Känn in i ditt hjärta och du skall svaret , svaret finns alltid i dig själv i din egen källa

Ni bör även förstå att livet är oändligt , döden existerar ej som ni ser det , döden är bara
början på något nytt.

Ni bör förstå att ni är fria att välja de liv som ni vill leva just detta jordeliv , inte dina föräldrar
inte regeringen inte din chef inte dina barn bara DU , men du är inte ensam du har oss på
andra sidan som alltid finns hos dig , be oss om hjälp om du känner dig vilsen så skall vi leda
dig på din rätta livs stig
Så kära barn öppna era hjärtan och LEV
LEV varje dag i glädje och skönhet i ljus och kärlek ty livet är underbart!
TACK!

