Budskap 8 maj
Kära barn
Vi ber dig att stanna upp en stund i livet , stanna upp och känn in i ditt
hjärta , fråga dig själv...vad klappar mitt hjärta för , vad är viktigt för MIG
Ty du bör alltid börja hos dig själv innan du kan hjälpa andra
...
I dessa tider av förändring är du den viktigaste "länken" för dig själv
Den viktigaste länken för ljusets och kärlekens framkomst
Om ni alla ljusarbetare kunde ta till er detta så skulle den stora kedjan av
länkar bli så mycket starkare och det är just detta som behövs nu , att varje
"länk" börjar förstå att svaren och kärleken finns inuti dem själva
Du kära barn de är så enkelt , det är bara ni som krånglar till allting
Du kan aldrig hjälpa andra förrän du hjälpt dig själv
Så ta och gå in i ditt eget hjärta och känn vad just du behöver
Var i stillhet och fråga ditt hjärta och du kommer att få ett svar , ha då
modet och tilliten att våga följa svaret du fick och du kommer att känna att
ditt hjärta fullkomligt svämmar över av kärlek till hela ditt väsen , då kära
barn är du redo att ge denna kärlek vidare till dem du möter på dig väg
Du har alla svar och all kärlek i ditt eget hjärta , glöm aldrig detta
Du har även oss i ditt hjärta , VI som alltid funnits hos dig
VI som alltid hjälper dig
VI som också är DU
Ty allt är ett och DU är också VI
Tillsammans bildar vi den starka kedjan av kärleksfulla länkar med öppna
hjärtan som för oss närmare Paradiset
Så följ nu vårt enkla råd att gå in i ditt hjärta och lyssna och svaret skall
komma till dig
Svaret på allt du söker
LJUS & KÄRLEK
TACK TACK TACK
Den högsta

