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Aktiveringen av de Hemliga Strålarnas Frekvenser En Smörjelse inför Helandets 
Heliga Mission 
Tala, O Herre, ty dina tjänare, Ärkeänglarna tjänar Dig verkligen. Och vi kommer 
denna dag och breder ut våra vingar över alla här och över alla dem som ropar till 
Gud i bön för helande, för hjälp och för förståelse mellan nationerna. Och vi besvarar 
dessa böner denna dag genom hjärtan av eld. 
 
Jag är Maria. Och Rafael, tillsammans med mig, låter nu frekvenserna av helande 
ljus, strömma in i denna plats. Nu har etablerats en virvel av eld, så ock en 
smaragdpyramid av ljus, över detta retreat. Och i spetsen av denna pyramid lyser 
Guds All-seende Öga. Denna brännpunkt av ljus är ämnad för magnetiseringen av 
större och högre frekvenser av de hemliga strålarna som här blir manifesterade 
genom dem av er, som genom andlig skolning förbereder sig att mottaga helandets 
energier. 
 
Ty mina välsignade, det är dags att det arbete börjar, varigenom många ska kunna 
förstå helhetens natur och även bli välsignade av Herren Gud,genom vårt arbete 
tillsammans. Det kommer att behövas många till att härbergera ljuset som skall flöda 
genom detta heliga center. Och det kommer att behövas många för att nära och 
fostra dem som skall komma. 
 
Kulmineringen av missionen hos några av er, i detta ert sista förkroppsligade liv, 
fordrar att ni skall vara instrument för de accelererade frekvenserna av de Hemliga 
Strålarna som ges till en planet och hennes folk. Och eftersom ni har förmågan 
genom er andliga skolning att både ta emot och sedan vara instrument för 
överföringen av detta ljus, så kommer expansion att ske, så kommer det stora 
tillflödet och så blir helhet på Jorden. 
 
Syftet med mitt etablerande av ett retreat i Väster så nära den Gudomliga Moderns 
Retreat, är för att öka de kvalitéer av moderskap såsom helande, på Jorden. Ty när 
Jorden går igenom övergången till Vattumannen och Modersljuset ökar hos många 
och själar kvicknar till och vaknar, då måste det finnas några bland mänskligheten 
som kan understödja flödet av de Hemliga Stålarna från Mighty Cosmos genom sin 
varelse. Och således kommer de av er som ämnar resa med Hilarion och mig under 
den kommande pilgrimsresan, att ta emot insruktioner från våra hjärtan. Och det är 
upp till er, välsignade hjärtan av eld, att i gemenskap med ert Högre Själv, förstå hur 
dessa energier kan nyttjas i er mission och det arbete ni håller på med. 
 
Den här morgonen och i den här meditationen har Cosmos aktiverat dessa 
frekvenser, både här och i de Hemliga Strålarnas chakras i Amerika och inom själva 
auran bland några av de hjärtevänner, som har förberett sina medvetanden för att att 
emot dem. I tystnad och i stillhet och i att känna ljuset inom er, kan ni få tillgång till 
allt som vi kommer att kunna tillföra detta andliga ämbete. 
 
Förbered er genom att fasta. Förbered er genom självuttömmande och att släppa 
taget om den gamle mannen och den gamla kvinnan inom er och omfamna 



fullkomligheten av er egen Närvaro dagligen. Jag har kommit. Herren Gud har sänt 
mig och jag smörjer dem av er som genom Självuppskattning och accepterande, 
skulle vilja vara de instrument för den mission som nu skall födas. 
 
Trygga landet Älska landet Ingjut landet med Modersljuset. Och landet och Modern i 
Jorden kommer att tjäna er väl i detta ämbete. O, mina välsignade. Jag är Mary. Och 
jag sjunger på den här välsignade dagen för er själ om min uppskattning för era 
böner och sånger. Må den genljuda genom dagen och genom hela er. Och må ni 
känna fulländad helhet i Gud. 


