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Ho, jag är Ärkeängeln Michael och jag kommer denna dag för att leverera frihetens
ljus och den blå elden in i Skandinavien. Och på grund av det arbetet ni har gjort
med er själva den här dagen, levererar vi Ärkeängeln och ärkeängalrinnan av den
första strålen, det här ljuset till hela detta folket.
Välsignade vänner, det är på tiden att detta folket förstår verkligheten av sanningen i
de uppstigna mästarnas undervisning och jag frågar er om ni vill stå upp och tala om
för mig att ni vill vara den som leverar denna undervisning, här och där, till detta
heliga folk. Vill ni vara den? [ Ja! ] Låt oss då agera och marshera i anden och
besluta med stor Guds beslutsamhet att ingenting ska kunna leda oss bort ifrån
denna missionen, att ingenting ska skingra ljuset, men endast sanningens och
frihetens ljus ska föras framåt från och med denna dag.
Välsignade vänner, jag ber er överväga att arrangera ett möte i slutet av detta
seminar för att exact bestämma vad ni vill göra i era städer för att ta vad ni har
mottagit - Guds-elden som vi har gett er - och att göra det till en mission för Gud, för
detta folk och för alla i Europa.
Om ni kunde se vad som analkas skulle ni ta i betraktning den tiden som är tilldelad
er, era själar, era nationer och era folk, och ni skulle förstå den gudomliga
equationen och hur lite tid som är kvar till att sprida denna undervisning för att rädda
kännande varelser.
Välsignade hjärtan, det är upp till er, de av er som har sanningen, att gå framåt till
folkets samlingsplatser och till andra områden av ljus där det har varit mörker. Och
därför kommer jag oanmält att också ge er en uppåtknuff från ljusets oktaver från
mitt retreat och mina änglar. Och jag insveper var och en av er i en blå-elds cirkel för
ert beskydd, för er mission och för er brinnande Guds beslutsamhet att fullfölja det
som ni kom till denna planeten för att utföra.
Vi, Guds härskaror, agerar snabbt och med er tillåtelse och med ert ord, etablerar vi
genom er riktade medvetenhet sammansmält med vårt, en ny kosmisk eldström som
karvar ut från astral planet, nya vägar till ljuset för själar som måste bli skäras loss
och frigöras genom ordets svärd. Så kommer att ske, välsignade hjärtan, genom ert
ord, ett med vårt.
Jag tackar er för er uppmärksamhet. Jag tackar er för er hängivenhet. Jag tackar er
för era böner till mig denna morgonen. För även de få korta böner som ni gav, ledd
av budbäraren, har haft sin verkan och sin effekt i denna nationen och i hela
Skandinavien. Och om ni kunde se glädjen och ansiktena på änglarna som var
sända till denna gudomliga strid genom era ord, skulle ni också fröjdas i att ge dessa
böner dagligen från och med denna dag.
Tack välsignade vänner. Jag önskar er en god dag i elden av Gud.

