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Ert Syfte är att bli ett med Gud
Ni vill känna Gud genom att Vara
Er Närvaro är Nyckeln till Er Seger
Jag är här i er närvaro kära vänner, för att ladda er med Ljus, för att förse inom er
Gudselden som en vägledande riktning/kurs nu och för resten av ert liv.
Jag är the Great Divine Director och jag står framför er genom den här personen och
utsänder vågmönster av kosmiskt flöde för er seger och för fullförandet av er
mission, meningen med detta ert liv.
Jag säger, vad än ert yttre arbete är, vår mening är att bli Gud. Vad än er
sysselsättning/arbete eller er hobby är, om er mission ska fullföras krävs en framstöt
av ljus genom virja och en utstakad mening och vision av ert livsöde i Gud.
Låt därför er väg vara klar framför er! Låt ert ljus klart utstrålas i alla världar, i all
rymd, i all sorts sätt av varande. Därför är ni förseglade i detta blå eld/vit elds
strålande energifält som nu sprider sig genom er aura och in i djupet av er själ, in i
de högsta höjderna av tomrum bortom tid i er Närvaro!
JA, er Närvaro är nyckeln till er Seger! Känn er Närvaro! Bli er Närvaro i handling!
Genom stillhet, meditation och genom att helt enkelt vara den du är som Gud.
Jag smörjer er med Ljus! Jag laddar er med helig eld och kristall energi! För detta är
er sanna domän, välsignade hjärtan, att leva i kristall diset, eldsvarandet av Guds
sinne och innersta väsen.
Ni är återskapade i en ny image av Självet som ni kan välja att acceptera om ni vill.
Det är den bilden Gud för evigt har hållit okränkt och som ni kan förhöja er till och
fullständig bli, genom ert medvetna samarbete med himmelska varelser, kosmiska
varelser, Mästare av ljus – utspridare av gudomlig glädje.
Genom närvaro vill ni känna Gud nu och för alltid. Jag tackar er.

