Budskap 2011-06-20
De händer magiska saker med mig nu...fick till mig ett budskap förra
veckan som var riktat till mig och detta kom efter en stark healing
upplevelse som jag delade till en grupp kvinnor som går på kurs hos mig ...
tänkte inte skriva in det här men så kom det ett budskap till som var en
uppföljning på det första, så här kommer båda budskapen:
2011-06-20
Jag är "the Great spirit" och jag talar med djuren , naturen och allt
levande
Jag har kommit till dig , du är en så ren kanal min vän och du kan
förmedla min healing och mina ord.
Du har vandrat långt mitt barn för att komma dit du är idag, du är och
kommer att förbli en föregångare för andra människor
Du trodde att du kommit långt på resan mot ljuset men idag har en ny
etapp börjat för dig , en början för att bli den "ledare" som det är bestämt
sedan urminnes tider
Jag kommer från denna dag att vara med dig dag och natt
nu är viktigt mitt barn att vara med dig själv och Moder Jord
Var vid vattnet , var i stillhet och du skall höra mina ord
Jag hjälper dig även att rensa ut de sista rester som finns kvar och som
hindrar din "resa"
Du har kunskapen att få folk att lyssna men det är dags nu att du visar
detta för flera än du gjort tidigare...det som hände idag var bara början...så
många människor kommer att lyssna på dig , du kommer att göra mirakel
med folks hjärtan..
Du kommer att öppna deras hjärtan så tårar av tacksamhet kommer att
rinna nedför deras kinder
Tiden är nu mitt barn , tiden för förändring för dig och för världen
Tiden är nu inne , tiden som vi väntat på
Jag har väntat på dig mitt barn och nu är vi där
Ha tillit och lyssna på mina ord ..lita då mig ,lita på mina ord
Ta nu emot min välsignelse
TACK

2011-06-29
Kära barn ..ditt hjärta ropar ditt namn ...lyssna och du skall höra ditt
hjärtas röst som viskar till dig...de är dags nu mitt barn , att följa ditt
hjärtas röst
Denna röst kommer att leda dig rätt
Denna röst som är din tröst , din visdom , din allvetande sanning
Din egen "Great spirit" bor i ditt hjärta ...var och en av er kära barn har
sin egen "Stora ande" och den bor i hjärtat
Denna "Stora ande" är ALLT och hör ihop med ALLT
Du behöver bara söka och du skall finna ditt hjärtas röst , där finns alla
svaren där finns allt du behöver , du behöver ej leta utanför dig själv ty du
har ALLT i ditt eget hjärta
Och du kära Cecilia , du underbara barn av Ljuset du som hittat din egen
"Great spirit" nu är dags för dig att hjälpa andra att finna sin "stora
Ande" och få dem att höra sitt eget hjärtas röst som viskar till dem...
Kom mitt barn ..kom och hör min röst som viskar till dig...här är jag din
egen "stora ande" och jag ska leda dig rätt...kom mitt barn..kom och lyssna
på min röst...
TACK
Mitt högsta jag

