Budskap 15 juni
Mottaget efter meditationen på kvällen!
Kära systrar och bröder
Ni har nu klivit in genom Kristall portalen och ni är Hemma
...Äntligen!
Ni kan den närmaste tiden känna er lite vilsna trots att ni faktiskt är Hemma
men var ej rädda ty allt är som det ska vara , det tar bara lite tid för er att hitta de
redan upptrampade stigarna , de stigar som ni trampade upp i tidens begynnelse , de
stigar ni visste att ni skulle återvända till när tiden var den rätta
Nu är ni äntligen där och tiden är den rätta och därför har ni nu klivit in genom
portalen och lämnat det gamla bakom er
Underbart är att se era klara själar och underbart är att se ert sätt att se på varandra
när ni nu förstår att ni är samma familj
Ni får och har nu mera kärlek gentemot varandra och er Moder , hon som föder er och
hon som håller er
Även Hon stänger porten bakom sig och stiger in i det nya och även för Henne kan den
närmaste tiden bli turbulent för även Hon måste hitta de redan upptrampade stigarna ,
men som Hon längtat efter detta och hon tackar ödmjukast för all hjälp hon fått av er
Ljusarbetare
Hon tackar genom att ge er kärlek från hela hennes kropp , hennes kropp som skjuter
upp kärleksfulla energi pilar av klar röd ljus energi till er alla
Böj era knän och kyss Moder Jord och ni skall känna hennes kärleksfulla Tack vibrera
genom hela era kroppar
Så kära systrar och bröder
Nu är det fullbordat det som ni väntat på i eoner av tid
Det kommer bara att ta lite tid innan ni förstår detta , ty som jag sa , stigarna finns
redan upptrampade det gäller bara att finna dom
Men ljuset skall leda er dit , följ bara ljuset och ni skall hitta de rätta stigarna
Tack
Sananda

