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Kära barn av jorden
Inom en snar framtid är vi tillsammans som VI , allt är ett allt är nu
Sök din egen sanning i din själ , ty ni tillhör alla samma källa
Sök ljuset inom dig och ljuset skall komma
Nu är tider av förändring
Nu är tider av stora ting som skall ske
Under kommer att ske inom varje människa , sök bara inåt och du skall finna svaren i ditt
hjärta
Gamla minnen väcks till liv , minnen av den sanna kärleken till dig själv och till din nästa , ty
allt är Ett allt är VI allt är Källan
Du är kallad till denna ljusets fest när Paradiset börjar
Höj dina händer i bön och vi hör dig
Öppna upp dina inre öron och du skall höra din egen inre röst som viskar till dig..Jag älskar
dig du vackra barn av jorden
Du är så älskad av oss men den viktigaste som älskar dig är DU själv
Du är KÄRLEK kära barn
Du är LJUS
Du är KÄLLAN
Du är FULLKOMLIG
Du är VIS som stjärnan du kommer ifrån , höj din blick mot stjärnan och du minns ditt hem
Många av er känner en längtan "hem" och snart , snart är ni Hemma
Hemma i er egen visdom som innehåller allt ni behöver veta
Sök inåt genom meditation , Sök Ljuset genom Kärleken
Ge vidare till alla du möter , de ser ditt ljus och öppnar sitt eget hjärta och fyller med ljus , så
går kedjan vidare
Kärlekens och ljusets kedja sprids över världen
och ni kära ljusarbetare är kittet som håller ihop alla trådar
Sök inåt efter din egen tråd och ge ändan till alla du möter på din väg
Vägen är ljus och så är du kära ljusarbetare
Snart , snart ser du det himmelska ljuset i tunneln , ljuset av Paradiset skymtar i ditt hjärta
som öppnas mer och mer för att till slut bli helt öppet i alla stunder
Underbara stunder ni nu redan skymtar , stunder av förändring som smärtar ibland men ge

inte upp de är så nära nu
Gå samman och hjälps åt i grupper , höj varandras energi , håll varandras händer se kärleken
i varandra och i er själva
Morgondagen är hos er Gårdagen är hos er
Framtiden är redan här, Paradisets framtid för alla er underbara barn av Källan
Tack för i afton

