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Tona in till den heliga sanningens och det läkande ljusets stora reservoar i 
Wellspring Healing Retreat 
Att leva för ett heligt ändamål är glädjen i ett liv, kära ni, där ni känner Gud i alla och 
Gud är medveten om alla genom er. Att leva i nuet, ta emot den ström av helig 
kärlek, vishet och makt genom ert hjärtas nexus, förstärka och vidmakthålla och 
utvidga ljuset mot sanningens och helandes heliga ändamål kan vara er väg 
varigenom ni i er tillit i Gud kan bekräfta ert existensberättigande som en 
Gudavarelse och medskapare. Det heliga ändamålet för dem vars liv är helgat åt 
Gud ger var och en möjligheten att uppfatta från en ny nivå ljud och syner, lystrandet 
till den himmelska världen och därmed veta genom ett högre syfte varför de har 
kommit, varför de har inkarnerat här, varför Guds närvaro är en verklighet för dem, 
kära ni. 
 
Jag är Maria, och jag förstår varje persons behov av helhet. För jag ser er som en 
helhet. Och när ni kan uppfatta er själva inom ramen för denna verklighet, som Gud 
alltid håller för er, så kan ni stiga in i det heliga ändamål för vilket ni sändes som en 
ande-gnista till en värld i nöd. Många har förlorat sina förtöjningar och inhämtat 
mänsklig önskan, mänskliga behov och mänskliga syften istället för det de kom att 
utföra. Och så denna dag skulle jag ta bort vissa block och hinder som ni har tillåtit 
att vara i vägen, nämligen det som ni ser som olämpliga för er att vara, i er Guds 
varandes större sammanhang så att ni snabbt kan gå framåt för att utföra, genom 
heligt ändamål, ert uppdrag. 
 
Har ni förstått, välsignade, fullt ut vad ni klarar av? Jag tror inte det. För om ni hade, 
skulle Guds ljus vara fullt närvarande, helt genomsyra ert medvetande och ande, 
dygnet runt. Och ändå ur verkligheten där ni nu finns, väcker jag er, och jag medger 
en större andegemenskap från varandet hos alla himlens hjärtvänner för att vara där 
ni är, så att ni kan utnyttja den stora reservoar av helig sanning och helande ljus för 
att göra det verkligt, påtagligt i er värld nu. 
 
Kom med mig, välsignade, i anden till de högre världarna här ovanför Wellspring 
Retreat för att uppfatta ljusets kristallstad som vi fortsätter att bygga. Se hur varje 
bön, varje radband, varje Ave Maria som ni ger gör att vi kan skapa energimönster, 
kristallstrukturer för det heliga syfte att förbereda platsen för många själar att komma 
i sina inre kroppar som kan ta emot den nåd och välsignelse och helande som de 
önskar sig, och som ni också önskar att vara instrument för. 
  
Kristallområdenas utstrålning som glöder i varje rum inom detta nya retreat kommer 
att ge för själar en tillflyktsort, en fristad, en rastplats där de kan hålla sig till en plats 
och en kort tid i närvaro av den rena kärleken i Guds helande ljus. Så att de kan få 
ny styrka, att minnet av denna erfarenhet leder till deras medvetna vakna närvaro i 
världen för att sedan gå vidare i sin egen väg, uppdrag och syfte. 
Varje retreat från det Stora vita brödraskapet, som en kontaktpunkt av utflödande 
ljus för upprätthållandet av det eteriska mönstret för en planet, är en förutsättning för 
de själar som utvecklas på Jorden. För vi, de uppstigna mästarna, använder de 
största gåvor som vi kan erbjuda mänskligheten, så att de kan flyta upp, förädlas, 



transporteras tillbaka till den ursprungliga blåkopian för deras gudomliga varande 
och sedan förverkliga en större andlig fulländning i sina liv mot det heliga syftet att 
förenas med Gud. 
 
Känn hur batterierna i era högre organs celler nu laddas i närvaro av denna heliga 
plats, så att ni kan få tillgång från denna dag framåt, att detta gudomliga ljus för allt 
ert arbete och tjänande. Och varje dag, som ni ger era böner, er åkallan och genom 
meditation på den stora Guden, går in i den heliga enigheten, även den ni är som en 
individualisering av Gudslågan i form, kan ni ta emot större och större strömmar från 
kristallens ljuselektroder från våra hem av ljus. 
 
Således ger er pyramiden av eld som ni håller i det tredje ögat, som ni uppfattar den 
verklighet som det fyrasidiga mönstret av kristalljus, tillgång till uppståndelsens ström 
som passerar genom era chakran och bevarad i ert tredje öga för den rena visionens 
seger där ni är. Och genom ert kronchakras tusenbladiga Lotusljus, när sedd som ett 
nexus, som en portal varigenom ni kan gå till högre världar, välsignade, får ni tillgång 
till Guds stora sinne som kan flamma fram och emanera genom er krona när ni 
uppfattar er själva som verkligen en vis person, ett med Gud. 
 
Detta är vetskapen om uppståndelsen och himmelsfärden, som er själ måste gå 
igenom för att fullgöra allt, välsignade. Den heliga geometrins vetenskap, när fullt 
förstådd i det större sammanhang som de gudomliga vetenskaperna om universums 
helhet ger, kommer att ge er en plattform genom era meditationer och visualiseringar 
varigenom ni sannerligen kan accelerera i er visualisering efter det gudomliga ideal 
som var och en av dessa tankeformer sannerligen exemplifierar och representerar. 
 
Som ni vet, i hjärtat finns det en helig plats där den trefaldiga flamman finns i dem 
som inte tillåtit elden att släckas. När ni ger uttryck för, förstorar och låter detta ljus 
växa genom ert medvetna uppmärksamhet, föreslår jag att ni förseglar den i ett 
perfekt rosenhjärta, i en kristallstruktur som är vätska och flytande och tillåter 
branden själv att fortsätta att brinna och genom en sammansmältning av elden och 
det flytande ljuset, sker själva odlingen av denna ert hjärtas kristall, så att det också 
kan bildas i en stor kosmisk manifestation, en med mitt diamant obefläckade hjärta, 
välsignade. 
 
Kärlek för kärlekens skull, kärlek för Guds skull där ni är. Träd in i gudomlig kärlek, 
inte bara för erfarenheten att älska, men för det heliga syfte att manifestera den 
kärleken så att varje själ som ni älskar kan också träda in i den gudomliga kärlek 
som ni är. 
 
Nu kommer mina änglar för att ta från ert elektroniska bälte en manifestation av 
mörker från ert tidigare missbruk av smaragdstrålen genom oklart seende, genom 
oklart vetande av Självet som Gud. Släpp, välsignade, denna substans denna dag in 
i den eviga kärlekselden i mitt hjärta. Och vid kontakten, när den förtärs av 
smaragdljuset som jag är, kastar jag nu upp i er kausal kropp ampuller och kristaller. 
För ni ser, jag är också en andens alkemist och jag tar dessa mörka energibubblor 
och omformar dem till fulländande diadem av ljus som även ni har tillgång till, som 
stjärnor i er egen kausal kropp, för er att använda i ert helande arbete för 
mänskligheten. 
 



Jag har också nu skapat en ring av eld runt hela er aura nerfrån och upp, som en 
skyddande ridå av ljus varigenom ingen astral substans kan passera denna dag och 
var dag framöver, om ni väljer att behålla er harmoni, er kärlek till Gud och verka för 
att uppfylla det heliga ändamål för vilket ni kom till Jorden. 
 
I heliga kärlek och smaragdmönster av ljus, jag tjänar. Maria, er moder. 


