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En Källa av Upplysning från Elohim Apollo och Lumina: En Bubblande Eld av
Gyllene Flytande Lavaljus med Himmelsk Utstrålning
Ni modiga, som har deklarerat till Universum er nyfunna glädjerika kärlek till livet; Vi
har kommit för att placera eldens högsta kvalité på er hjässa och en hjälm av sådant
upplysningsljus, att ni aldrig kommer att vara desamma igen. Vi är Apollo och
Lumina, och vi förankrar vår stav av upplysningens eld här och i hjärtat av Europa!
När ett folk har bestämt sig för att vara ett ljus, som en lampa för ett land, då lyssnar
och
svarar hela himlen. Och ni som har valt att vara upplysningens fackelbärare för
Skandinavien har idag fått i uppdrag att gå ut och undervisa, läka och lyfta upp Guds
söner och döttrar i Sverige och inom hela den här regionen. O, ni välsignade, oavsett
vad er mission är, så innehåller den en viss nivå av upplysningens eldar. Ni skulle
inte veta vad som är verkligt, om ni inte hade kommit i kontakt med den eviga
visdomseldens låga, som brinner i Guds medvetande och som omger ert eget
medvetande.
Idag ger vi er tillgång till himlens bibliotek och hela kompendiet av kunskap om er
egen varelses lag, som finns både i era egna kausalkroppar och i den större
kausalkroppen av det Stora Vita Brödraskapet. Vet ni vad detta betyder, ni
välsignade, att som en gåva till era själar ha tillgång till Guds medvetande? Jag
säger det är verkligen en möjlighet till självförvandling för var och en av er.
Kom därför till Elohims källa i vårt retreat över Tyskland och mottag den bubblande
elden av flytande, gyllene lavaljus av himmelsk utstrålning. Ja ni kan även nu ta
denna eld i era händer och tvätta ert medvetande och er hjärna, välsignade vänner.
Känn hur eldens ljusutstrålning renar ert huvud - speciellt på söndagsmorgnar eller
på lördagskvällar då ni drar er tillbaka och duschar. Känn hur det gyllene flytande
ljuset genomströmmar kronchakrats celler, när ni tvättar ert hår och öppnar dess
porer till en ny visdom från himmelens höjder.
Och den påföljande veckan kommer ni att ha den kosmiska gnosis från vilken ni kan
agera i er värld, där ni förmedlar högre förståelse och kunskap till mänskligheten om
himlens sanna lagar.
Välsignade vänner, vi har stort hopp om vad som nu kan bli gjort därför att ni har
beslutat er för att vara de modiga som vill stå fram för att leverera elden till en nation
och dess folk. Vi säger, ”Bravo, bravo , bravo till er, O modiga hjärtan!” Ja, tack för
möjligheten att få tala till er och till hela världen, från detta vårt ämbete och från
denna vår plattform.
I Jesu Kristi namn, i Maitreyas namn, i Gautamas namn och Sanat Kumara namn,
denna helgsammankomst är nu förseglad i segerns eld! Victory träd fram! Victory är
här! Seger till var och en! Seger i era liv och i er kallelse och mission nu och för alltid!
Det är utfört, det är avklarat, det är förseglat, för Gud har sagt det genom er! Amen

