Budskap 2011-03-29
Kära ljusarbetare
Många av er känner att livet är turbulent just nu , mycket händer inom er och i er fysiska
kropp och ni har ibland svårt att följa med i alla svängningar.
Detta kan hos er skapa en stor trötthet men även värk och smärta i kroppen av olika slag ,
detta är bara tecken på en utrensning av "gammalt skräp"
Det går fort nu med allt som händer , tiden krymper för varje dag och ni känner att ni inte
hinner med allt som ni tycker att ni måste och borde göra
Släpp bara taget om allt och följ med på resan.. resan mot Paradiset
Släpp era spärrar och er kontroll , ty ju mer ni kan släppa taget desto fortare går er trötthet
och smärta över
Låt era tårar flöda på era kinder , både av glädje och sorg
Sorg över det ni lämnar och Glädje över det nya , ty den Nya tiden är snart här
I den Nya tiden existerar ingen sorg och smärta
Där finns bara tårar av glädje och kärlek
Tillåt er att känna glädje just nu i denna övergångs process även om den smärtar ibland ,
se smärtan som något som gagnar er i utvecklingen mot Ljuset
Tillåt er att vila i era fysiska kroppar för när ni slår upp era ögon efter den stora tröttheten
kommer ni att kunna se stigen som leder er direkt in i Paradiset
I detta Ljusets Paradis kommer ni att se de vackraste färger och känna de underbaraste
känslor
Era kroppar kommer att vara fria och era själar kommer att vara Hemma
Så du Ljusets budbärare tillåt dig att bara vara i allt som händer inom dig , Ty du vet i ditt
hjärta vad som väntar runt hörnet
Låt ditt hjärta bestämma vägen till den Nya tiden
Låt ditt hjärta vara ett med din kropp , själ och din egen Källa
Vi är alla Gud
Gud är alla vi
Underbar är Du
Underbar är Jag och tillsammans är vi Ljusets budbärare
Vi är Källan , vi är Gud , vi är VI
Tack & Amen
Fridens väktare av den högsta Källan

