
Jézus Üzenete

Ferenc Ildikó közvetítése által.

2012. december hava                                                                                                                       

  

Isten  gyermeke,  Jézus  diktálta-e  szavakat,  mert  szüksége van a  világnak
arra,  hogy  megtudja  az  igazságot  arról,  milyen  a  létezésünk  legmélyebb
tükre. Szükséges megtapasztalni magunkban a fényt és a szeretetet ahhoz,
hogy elinduljunk végre a szellemi fejlődés útján. Szeretnék ezzel a néhány
oldallal  segítséget nyújtani  mindazok számára,  akik hiszik,  hogy eljön újra
közénk egy olyan hatalmas erő, aki beteljesíti mindazt, amit egykor elindított
világunkban, s szeretném tisztán, égi erővel lehozni azokat az információkat,
amikre szükségük van az embereknek ahhoz, hogy megtalálják magukban
mindazokat az energiákat, melyeket egykor odafönt hordoztak. Isten szavait
közvetítem az emberek számára,  köztük most  Jézus szavait.  Ő választott
engem  erre  a  feladatra,  mert  legtisztább  égi  küldetésemet  így  tudom
beteljesíteni általa, s így tudok mind nagyobb segítségére lenni az égi és földi
világnak  egyaránt.  Köszönöm  nekik,  s  minden  égi  segítőnek,  hogy
megteremtették a lehetőségét  annak,  hogy –e tiszta sorokat  lehozhassam
Nektek,  s  elhiggyem  mindazt,  hogy  amit  élek,  s  amit  képviselek  az  a
legfontosabb a földi világ „lakói” számára is, mert hiszem, hogy nincs fejlődés
égi segítség nélkül, s nincs szeretet égi energiák nélkül. Hiszem, hogy képes
leszek lehozni mindazt az égi tudást,  s erőt,  ami kimozdítja az embereket
földi  megszokott  világukból,  s  elindulhatnak  egy  olyan  úton,  melyben  a



szeretet az uralkodó, s melyben nem a pénztelenség szava határozza meg
az életeket, hanem a belső vágy, s teremtés folyamata. Köszönöm! F. Ildikó
„Higgy magadban, s az égi energiák hatalmában”
Azért  születtem  le  egykor,  hogy  beteljesítsem  Isten  akaratát,  s
megtestesítsem  a  tiszta,  igaz,  hű  emberi  szeretetet  a  földi  világban,  de
képtelen voltam beteljesíteni Isten akaratát. Elindult bennem is egy energia,
amit szeretetlenségnek hívtok itt a Földön, s ezáltal megszűnt létezni bennem
az az erő, amit oly sokáig meg tudtam őrizni. Teremtő képességem minden
erejét  a  szeretet  hordozza  magában,  s  teremtő  képességem  minden
érzésében ott van a gyász, mert képtelen voltam megteremteni azt a világot,
amiért  leszülettem.  Isteni  létezésem  megdőlt  volna,  de  nem  akartam  azt
érezni, amit mások itt a földi világban, nem akartam megtanulni mi is az a
szeretetlenség, mert nem tudtam volna így élni tovább. Azt éreztem elindult a
lelkemben  a  változás,  azt  éreztem elindult  bennem egy  olyan  elváltozás,
mellyel  nem  voltam  képes  mindent  és  mindenkit  önzetlenül  szeretni,  s
elfogadni, s mégha csak ennek a csírája is volt bennem, s ti nem éreztétek
rajtam, de én tudtam, hogy elért, s nem leszek képes magamban megállítani
ezt az energiát. Tökéletes mása voltam annak az energiának, amit odafönt
képviseltem,  s  tökéletes  emberi  testet  öltve  születtem  le  közétek.
Megteremtettem magamban azt az odaadást az emberek irányába, amit oly
kevesen képesek átélni, s önnön valójukat feladva többet adnak magukból,
mint  kellene. Én ezt  tettem. Nem én, s a testem volt  a fontos számomra,
hanem Ti emberek, s nem Én éltem az életemet, hanem a Ti érzéseiteket
éltettem,  míg  itt  voltam  veletek  a  földi  világban.  Szerettem,  s  szerettek,
szerettem, s gyűlöltek azok, akik képtelenek voltak meglátni magukban is a
szeretet  apró magvát,  akik  képtelenek  voltak  megélni  magukban annak a
szeretetnek  az  ízét,  amit  Én  adtam  nekik.  Nem  voltam  mérges,  csak
elkeseredtem, hogy mennyi emberi szívben ott él a szeretetre való vágy, s
mennyi  emberi  szív  képtelen  meglátni  mindezt  önmagában is,  s  képtelen
megélni bennem ezt a vágyat. Rám néztek, s azt mondták, Isten fia vagyok,
mert képes voltam csodákat tenni, s képes voltam megélni önnön teremtő
energiáimat. Képes voltam úgy élni, ahogyan odafent , s ezért képes voltam
tárgyakban  újabb  tárgyakat  manifesztálni,  betegeken  segíteni,  s
érintésemmel csodát művelni. Képes lehettem volna „megváltani „ a világot
akkor, ha képesek lettetek volna befogadni engem teljesen a szívetekben, s
mindazt az energiát, amit képviselek befogadni a lelketekbe. Nem akartam
megélni mindazt, amit meg kellett élnem, s nem akartam szenvedni, mert azt
éreztem,  nem ezért  születtem le.  Nem azért  jöttem,  hogy  minden  ember
helyett vállaljak olyan szenvedést, amit mások sem tudtak volna túlélni. Én
azért  jöttem,  hogy  szeretetet,  s  békét  hozzak  a  szívekbe,  s  ezáltal
összeállítsam az embereket egy olyan jövő érdekében, amiben a szeretet, s
harmónia a mérvadó. Képes lehettem volna erre, ha nem indul el bennem
egy  olyan  fajta  energiátlanság,  amiben  nem  voltam  már  képes  teljes
mértékben  szeretni,  s  nem  voltam  képes  önzetlenül,  magamat  feladva
megélni másokban a tiszta isteni szeretetet. De nem érzem azt, hogy nem ez



lett volna a küldetésem. Megtettem, amit kért Isten tőlem, s bár nem tudtam
beteljesíteni  teljes  mértékben  a  feladatomat,  azt  hiszem  elindítottam  az
emberek  szívében a  reményt,  hogy  élt  egy  olyan  ember,  aki  Isten fiának
mondta magát, s úgy is viselkedett, aki az égi világot képviselte, s akiben
olyan  energiák  halmozódtak  fel,  amit  minden  ember  szeretne  magáénak
tudni. Szerettem, s szeretet tanítottam. Akartam, hogy higgyenek az emberek
bennem, s egy olyan világban, amiről csak beszélnek, de soha nem látták,
érezték, tapintották. Azt hittem, ha képes leszek megtanítani az embereket az
igaz,  tiszta szeretetre,  képes leszek megélni  magamban is  azt  az őszinte
tiszta igaz érzést,  amivel  segíthetek minden embernek önmaga szeretetét
megtalálni. Nem akartam mást, csak megélni emberként magam, s megélni
mindazt az égi harmóniát, belső egyensúlyt itt lenn a Földön, amit odafönt
képviseltem.  Isten  küldött  le  hozzátok,  hogy  hozzak  békét,  harmóniát  a
szívekbe, s értessem meg az emberekkel, hogy képesek megélni önmaguk
boldog  létezését,  s  képesek  többé  válni  azáltal,  hogy  megteremtik
önmagukban mindazt az erőt, amivel képesek olyan érzéseket bevonzani az
életükbe,  amire  éppen  szükségük  van.  Mi  az  az  erő?  Kérdezzétek  meg
magatokat képesek vagytok-e a legnehezebb élethelyetekben is helyt állni, s
képesek lesztek-e helyt állni az égi világ védelme érdekében, ha felkérünk
benneteket?  Miért  pont  mi?  Kérdezitek,  s  miért  nem védik  meg magukat.
Egyáltalán mitől kell megvédeni őket? Igen, most eljött az idő, hogy mindazt a
tudást,  amit  kaptatok  idefent  tőlünk  kamatoztassátok,  eljött  az  idő,  hogy
mindazokat  az érzéseket,amit  idefentről  hoztatok,  megéljétek magatokban,
mert szükség van arra, hogy végre önmagatokat tisztán látva megértsétek
létezésetek fő lényegét, s megteremtsétek magatokban a képességet arra,
hogy  megismerve  saját  önnön  teremtő  képességeteket  változtassatok  az
életeteken. Lehetőség ez számotokra, s lehetőség az égi világ számára, hogy
saját terheiktől megszabadulva lássa bennetek az erőt, hogy képesek lesztek
minden külső beavatkozás nélkül is teremteni, s képesek lesztek saját belső
energiáitokat  hasznosítva  megélni  önmagatok  tiszta,  igaz  valóságát.  Nem
fogok  elmenni  innen  mellőletek,  s  le  is  születek  majd  hamarosan,  mert
szükségetek van rám, hogy mutassam az utat a földi világ szeretetét hozom
el nektek, s a földi világ érzéseit átélve fogom megélni magamban ismét a
szeretet  lángját.  Irányt  mutatok nektek,  s útba igazítalak benneteket,  hogy
tudjátok  képviselni  az  égi  világot  idelent  a  Földön  is.  Nem fogok  soká  itt
maradni,  csak annyi  ideig,  (egy évszázados időintervallumban),  hogy meg
tudjam mutatni Nektek milyen csodálatos energiákat hordoztok magatokban,
s milyen fontos látni azt, hogy mások helyett saját magatokban is megvan az
a szeretet, s erő ami előbbre visz benneteket ebben az „őrült” világban. Nem
tudom  milyen  érzés  szeretetlenségben  élni,  mert  én  képtelen  voltam
felvállalni, s idő előtt eltávoztam égi atyámhoz, de mert ti nap, mint nap itt ezt
élitek  meg,  nem  tudom,  hogy  milyen  érzéseket  vált  ki  belőletek  egy-egy
élethelyzetetekkel  kapcsolatosan.  Azt  tudom,  hogy  látom,  szenvedtek,  s
szenvednek azok az energiák mellettetek, akit azért kaptatok, hogy vezessen
benneteket  az  utatokon.  Én  azt  látom,  hogy  boldogtalanok,  szomorúak,



fájdalommal teli vagytok, s léteztek itt a földi világotokban, s azt érzem, hogy
segítenem kell nektek, mert nem bír el az égi világ ennyi fájdalmat többet, s
vele együtt az univerzum sem. Nem kell semmi más, csak a béke legbelül, a
szeretet a szívekben, s már gazdagok vagytok. Nem kell más, csak harmónia
az  életetekbe,  s  nyugalom,  tiszta,  égi  energiáitokat  máris  be  tudnátok
teljesíteni.  Én  ezért  jöttem le,  hogy  mindezt  megvalósítsam bennetek,  én
azért jöttem le, hogy beteljesítsem mindazt, amit nektek kellett volna olyan
sok  életen  át.  Képesek  vagytok  változni,  mert  szükség  van  arra,  hogy
lássátok milyen fontos szerepe van a szíveteknek, s milyen fontos a szívetek
által  diktál  lelki  útmutatás  mindenki  számára.  Fontosak  vagytok  a  földi
világban,  s  fontosak  vagytok,  nekünk  égi  világban  élő  energiáknak  is!
Higgyetek magatokban, s abban, hogy nincs más módja a változásnak csak
az,  ha  elindul  bennetek  a  tisztulás,  elindul  bennetek  a  szeretetre  való
törekvés,  s  mindaz  az  erő,  ami  bennetek  van,  kiteljesedik  ebben  az
életetekben. Nem kell másra gondolni, csak arra, hogy képtelenek voltatok
boldogságban,  harmóniában  élni  oly  sok  életen  át,  s  most  sem  vagytok
meglátni,  hogy  mi  az,  ami  fontos  az  életetekben,  mi  az,  ami  szükséges
ahhoz, hogy megtalálhassátok igazi valóságotokat.
Minden ember életében eljön a pillanat, mikor képes lesz megteremteni saját
valóságát,  s  képes  lesz  megélni  önmagát.  Minden  ember  életének  egy
pontján  megtörténik  az  isteni  csoda,  amiben  felfedezi  saját  valóságát,  s
megéli  önmagát.  Én  képes  lettem  volna-e  megélni  magamat  nélkületek?
Kérdezem Én, Képes lettem volna-e megtalálni azt a valóságot, amiben éltem
odafent?  Nem.  A ti  segítségetek  kellett  ahhoz,  hogy  földi  életem korlátait
levetkőzzem,  s  a  ti  szeretetetek  vitt  előbbre  az  utamon,  de  a  ti
szeretetlenségetek  volt  az,  amiben  nem  voltam  képes  tovább  rejtőzködni
saját magam elől, s képtelen voltam megélni a tiszta isteni igazságot idelent a
földi világotokban. Isten gyermekei vagytok, s Isten gyermekeként születtem
le Én is,  s próbáltam megteremteni magamban azt a békét és harmóniát,
amiben titeket is tanítottam. Nem voltam olyan egyszerű természet, de mégis
mindenki,  aki  megismert  meghatódott  a  nagy isteni  energiáim láttán,  mert
hittétek, hogy létezik egy fajta isteni erő, s akarat, amiben megláthatjátok ti is
magatokat,  s  létezik  egyfajta  energia,  ami  ott  él  bennetek  is,  s  képesek
vagytok  saját  önnön  energiáitokat  felhasználva  teremteni.  Elhittétek  –e
igazán, hogy létezik ez az erő bennetek, s kérdem én most elhiszitek-e, hogy
most létezik ez az erő bennetek, vagy mástól várjátok a segítséget? Ki az, aki
segíthet  Nektek,  e  nehéz  helyzetben?  Gondoskodásunk  végtelen,  de
képesek lesztek-e elhinni a legnehezebb időszakban is,  ami az életetekbe
beköszönt, hogy létezik Isten, s létezek Én, Jézus, s létezik egy magasabb
szintű energia, aki nem akar Nektek segíteni? Létezik egy magasabb rendű
törvény és akarat, ami kezetekbe adja most mindazt a hatalmat, amit egykor
is  megkaptatok Tőlem, de Ti  nem tudtatok élni  vele.  Most  megkapjátok a
lehetőséget arra, hogy megteremtsétek saját valóságotokat oly módon, hogy
átadjuk a teremtés energiáinak nagy részét de csak akkor tudtok vele élni, ha
teljesen  tiszta  szívvel  látjátok  önmagatokat,  saját  valóságotokat,  s



megteremtett világotokat. Akit nem a szeretet, s az erő vezérel, ami előbbre
vinne utatokon, nem tudja hasznosítani ezeket az energiákat, s képtelen lesz
saját erejéből talpon maradni az elkövetkezendő évtizedekben.
Túl  sok  energiátlanság  van  bennetek,  melyek  életekről  életekre
felhalmozódott.  Túl  sok  energiátlanságnak  adtatok  teret  magatokban,  s
ezáltal túl sok erőtlenség uralkodott el rajtatok. Én születésem pillanatában
hatalmas energiák termelődtek a földi világotokban, s megteremthettem egy
olyan  közeget  magam  körül,  amiben  a  tiszta  szeretet,  s  fény  uralkodott.
Elhivatottságomat mintázza az a kép, amiben miként édesanya a gyermekét
segíti  nőttem fel  édesanyám mellett,  s  képes  voltam átvenni  tőle  minden
emberi  szeretetet,  ami  anya  a  gyermeknek  adhat.  Képes  voltam megélni
saját  magamat  mellette,  s  képes  voltam  megteremteni  a  szívemben  a
gyermeki szeretet fényét, a boldog, kiegyensúlyozott emberi élet magvából
kinőtt  egyetemleges  szeretet  jelképét,  amit  később  szimbolizáltam
számotokra. Elindítottam a világban egy olyan energiát, melyben az emberek
felismerve mi  is  az az igaz,  tiszta,  hű szeretet  elengedhették saját  gyarló
kötelékeiket,  s  megpihenhettek  a  szeretet  oltárán.  Szeretetemmel
elősegítettem  oly  sok  ember  szívében  a  törekvést  arra,  hogy  merjenek
másokat is szeretni, s magukat felvállalva ismerjék meg a saját tiszta szívük
szavát. Elhitettem veletek, hogy létezik Isten Országa, melyben az égi világ
küldöttei  azon  fáradoznak,  hogy  idelent  a  földi  világban  megteremtsék  a
harmóniát,  a  belső  vágyat  bennetek  arra,  hogy  elérjétek  a  tiszta,  őszinte
szavak  által  kimondott  tisztaságot,  s  megteremthessetek  magatokban egy
olyan apró isteni  lángot,  melyben önmagatok lehettek.  Végtelenül  szép és
mesés életeitekben soha nem volt egy olyan apró mozzanat, amiben megálljt
parancsoltatok volna magatoknak, s annyit mondtatok volna, hogy szeretnék
pihenni, s kérlek Téged Drága Istenem ne adj több erőtlenséget a földi világra
általam.  Nem voltatok magatokkal  sem őszinték,  mert  képtelenek  voltatok
erőt venni, s megkérni az égi világot arra, hogy elindítsanak bennetek egy
olyan szeretetet, ami már győzedelmeskedik mindenek felett. Hát most valaki
megtette közületek, s az égi világ hallgat rá. Elindítottatok egy folyamatot,
melyben  kénytelenek  vagyunk  elengedni  a  kezeteket  mindaddig,  míg  a
tisztulás útjára nem léptek. Nem voltatok magatokkal őszinték, s nem láttátok
tisztán magatokat sem, mert nem tiszta szívvel néztetek szembe a tükörrel.
Én  próbáltam megtenni,  hogy  minden  ember  szívét  nyissam,  hogy  egyre
tisztábban lássátok önmagatokat, s merjétek megteremteni magatokban az
isteni  energiákat.  Képesek  lettetek  volna  önnön  magatokat  megismerve
meglátni  a  tiszta,  igaz  szeretetet  magatokban,  s  a  többi  emberben  is,  a
képesek lettetek volna megérteni, hogy miért vagyok köztetek. Én nem azért
születtem le, hogy megszabadítsalak benneteket „bűneitektől”, csupán azért
születtem le, hogy megmutassam az utat önmagatok, s önmagatok szeretete,
s a többi ember szeretete felé. Én azért születtem le, mert szükségetek volt
arra,  hogy  valaki  utat  mutasson  Nektek,  mert  elvesztetek  saját  belső
harmóniátlanságotokban. Nem tudok már ennyi szeretetlenséget elnézni, ami
itt folyik a világotokban, s nem tudok úgy létezni már idefent sem, hogy ne



érezném a sok fájdalmat a szívetekben, a sok szenvedést a lelketekben, a
sok belső feszültséget, s indulatot a mellkasotokban, s ne számolnám nap,
mint nap az idő múlását, hogy meddig kell még mindezt végignéznem, miért
nem vagytok képesek meglátni saját magatokban a SZERETETET? Ki kell
még Nektek ahhoz, hogy végre rágyertek, nem MI fogjuk megváltoztatni a TI
világotokat, hanem Ti kelletek ahhoz, hogy saját magatok világa változzon!
Milyen  erő  kell  még  hogy  leszülessen  földi  világotokban  ahhoz,  hogy
rágyertek,  nem  azért  jött,  mert  csodákat  kíván  tenni  saját  maga  öröme
számára,  s  a  ti  erőtlenségetek  növelése  számára?  Nem  azért  jövünk  le
közétek,  hogy  meglássátok  az  a  különbséget,  amit  a  szemetekkel  láttok,
hanem azért jöttünk le a földi világba, hogy elhiggyétek, Ti is képesek vagytok
minderre, Ti is képesek vagytok úgy élni, hogy megteremtetek magatok körül
mindent,  ami  a  harmóniáról,  belső  tisztaságról  szól.  Képesek  vagytok,  s
képesek vagytok arra is, hogy meglássátok magatokban a szeretet lángját, a
fényt, ami bennetek él, a fényt, amit tőlünk kaptatok egykor, a fényt, ami ott
van a szívetekben, a lelketekben, s arra kérünk végre titeket, hogy lássátok
meg  mindezt,  s  merjetek  magatok  útján  járni  úgy,  hogy  képesek  vagytok
magatokban  megélni  ezeket  az  érzéseket.  Nem  a  nagy  szavak,
fellengzősség, ami itt helyt áll, itt a szerénység, de szeretettel teli, gyengéd
érintések, halk megnyilvánulások a döntőek, de minden, ami ebben van a
szeretetet képviseli. Előre kell, hogy lépjen valaki, aki utat mutat már Nektek,
s képes felvállalni mindazt az energiát, amit mi adunk neki, utat kell, hogy
törjön  végre  a  szeretet  az  emberek  szívében,  s  képtelenség,  hogy  ne
nyissátok már ki a szemeteket, mi folyik ebben a földi szeretetlenségben!
3. Hittem és hirdettem a szeretetet, s hittem és hirdettem az égi fényt, melyet
Isten  dicsőségére  hoztam  le  Nektek.  Hittem  és  reméltem,  hogy
meghallgatásra  talál  mindaz,  amit  én  adtam  Nektek,  s  elültettem  a
szívetekben az isteni szeretet magvát, s megváltottam általa az égi világba
beérkező  szeretetlenségeteket.  Én  nem  azért  születtem  le,  hogy
megváltsalak benneteket a „bűneitektől”, én azért jöttem le, hogy megállítsam
a szeretetlenséget a világban, s megengedjem magamnak, hogy szeressek,
s megengedjem Nektek, hogy úgy szeressetek, hogy minden ember szíve
megnyílhasson irányomban. Én azt hittem minden ember szívében ott él a
vágy arra,  hogy azzá váljon,  akivé odafent  válni  akart,  s azt  hittem, hogy
őszintén el tudom mondani Nektek honnan jöttem, s mi a célom. Hirdettem a
fény,  a  dicsőséget,  s  hirdettem a  sok  éltető  energiát,  amit  ÉN hoztam le
Nektek a földi világba. Elérkezettnek látta Égi Atyám az időt arra, hogy nyíljon
az emberek szíve a Földön, s megértsétek az égi világ fontosságát, azt, hogy
nem azért vagyunk, hogy „bűneiteket” megbocsájtsuk, s helyette a tisztaság
áldását  adjuk  rátok,  hanem azért  jöttünk  le  közétek,  hogy  megmutassuk,
magatok is meg tudtok teremteni  földi  világotokban békét  és harmóniát,  s
magatok energiáit  hasznosítva képesek lesztek önmagatokon túl  elfogadni
azt  a  világot,  mely  láthatatlan  számotokra,  de  mégis  létezik,  láthatatlan
minden ember számára,  de mégis hittem, hogy elfogadjátok,  s  szeretettel
nyíltok meg előtte. Én látom a szíveteket, érzem a gondolatotokat, s tudom



minden  egyes  életben  megélt  belső  gyűrődéseteket,  vágytalanságotokban
pedig képtelenek vagyok úgy létezni és élni, ahogy eddig tettétek. Kénytelen
vagyok leszületni, hogy megmutassam Nektek a helyes utat, s hiszem, hogy
képes leszek megélni bennetek a tiszta igaz fényt, harmóniát, tisztaságot, s
képesek  lesztek  elfogadni  az  általam  lehozott  égi  igazságot.  Én  nem  az
vagyok, akit faragtatok belőlem, Én nem tudok másként létezni, mint isteni
energiáit  adó  energiák  egyike,  s  képes  leszek  arra,  hogy  ezeket  az
energiákat  belőletek  is  előhívjam.  Miért  kell  ismét  lejönni  azért  valakinek,
hogy kinyissa a szemeteket? Miért nem látjátok meg magatokban mindazt a
hitetlenséget, ami mélyen ott él bennetek? Miért hiszitek, hogy az égi világ
csak  ábránd,  s  képtelenek  vagytok  magatokon  túl  elhinni,  hogy  valóban
létezik számotokra kiút ebből az útvesztőből? Meg kl ell tanulnotok érzékelni
minket, s meg kell tanulnotok élni a tudattal, hogy létezik rajtatok kívül egy
mások világ,  ahol  a tiszta fény és szeretet  az uralkodó,  s  ahol  most  már
elindult  egy  szomorú  energia,  amiben  nem  találja  meg  magát  az  a  sok
fényes, harmonikus erő, ami egykor fénylett  odafent.  Elindult  bennünk egy
szomorú  érzés,  melyben  Ti  vagytok  benne.  Látjuk  a  szenvedéseteket,  s
látjuk,  hogy  mennyire  képtelenek  vagytok  örülni  annak,  amik  vagytok,
mennyire elfajult ez az anyagi világotok abba az irányba, ahol nem a teljes
isteni energiáitok vannak előtérben, hanem az anyagi javak. Képesek lesztek
magatokban ismét felismerni azt, akik vagytok, s képesek lesztek megtalálni
magatokban azokat az erőket, amelyekre szükségetek van ahhoz, hogy ismét
tiszta fényben ragyogva boldogan megélhessétek önmagatokat.  Félni  nem
kell ettől az energiától, mert képesek lesztek ugyanúgy tekinteni egymásra,
mint  egykor tekintettetek rám, s képesek lesztek ismét szíveiteket  kinyitva
szeretni egymást. Mi kell még nektek ahhoz, hogy lássátok mennyit is értek?
Mi kell még nektek ahhoz, hogy megérezzetek engem a földi világ körül, s
érezzétek, hogy képesek vagytok bennünk élni, s megtalálni önmagatokhoz
vezető utat? Kell a fény, s kell az erő számotokra, de az is kell ehhez, hogy
higgyetek bennünk,  s  higgyétek,  hogy létezik  egy valóság,  ami  nem csak
illúzió számotokra, s elfogadtok minket. Képtelenek vagytok ábránd, s illúzió
nélkül beszélni velük, s hitetlenül altok azok előtt, akik képesek ezt megtenni.
Hitetlenségetek  oly  mély  mára,  hogy  nem  hisztek  azoknak,  akik  látnak,
bennünket,  vagy  csodatévő  helyként  emlegettek  olyan  eseménytelen,
részleges  energiákkal  teli  megjelenéseket,  melyben  nem  vagyunk  ott
teljesen. Többet ér a kimondott szó számotokra, mint az, amit éreztek. Én az
érzés  embere  vagyok,  s  érzéseim  vezettek  földi  létezésem  minden
pillanatában. Földi érzéseim oly mélyek voltak, mint annak a személynek, aki
most  ír  Nektek  általam  segít  abban  a  pillanatokban,  amikor  Ti  a
legszentebbnek  hitt  érzéseiteket  élitek  meg.  Nem  kellenek  nagy  szavak,
csupán figyelmeztetés számotokra az, amit próbálok átadni általa. Nem kell
semmi más,  csak a  hit,  hogy higgy abban,  hogy létezésed nem véletlen.
Higgy abban, hogy létezésednek legfőbb oka, hogy tanulni jöttél le a Földre, s
megszületésed pillanatában hittel és alázattal vállaltad fel égi küldetésedet.
Nem  azért  jöttél  le  a  földi  világba,  hogy  szeretetlenséget  kovácsolva



magadban tovább tetézd az emberi  világ által  adott  energiátlanságokat,  s
természeteddel megteremts másokban isteni energiáktól mentes érzéseket,
Te azért vagy itt a földi világban, hogy tovább vidd azt, amit az égi világban
képviseltél, azért, hogy képes légy megteremteni magadban a hitet, s erőt
ahhoz,  aki  vagy,  s  képes  légy  megélni  magadban  a  tisztaságot,  fényt,
harmóniát, s átadni másoknak. Hittem, hogy létezik egy földi világ, melyben
helyem van. Hittem, hogy létezik egy erő, aki vár engem, s hittem, hogy az
emberiség  nem  arról  szól,  amit  odafentről  láttam,  hittem,  hogy  azok  az
érzések, amiket lehoztok nem vesznek el bennetek, s hittem, hogy képesek
vagytok  magatokat  idelent  a  Földön  is  megélni.  Szerettem az  embereket
különbség nélkül. Szerettem mindenkit és mindent, ami a Földön létezett, s
hittem abban,  hogy Ti  is  ugyanígy láttok.  Reménytelenül  küzdöttem azért,
hogy elfogadjanak engem, s a hitemet a Földön, s hittel éltem irányotokban.
Reménykedtem, hogy sikerül megteremtenem bennetek a szeretet fényét, s
tudtam,  ha  nekem  nem  sikerül,  majd  jön  helyettem  más,  aki  ismét
megpróbálja,  majd  más….aki  újból  és  újból  próbál  utat  mutatni  Nektek,  s
próbálja megértetni mi a fontos számotokra. Én nem hiszem, hogy így kellene
történnie  az  eseményeknek  a  világotokban.  Én  nem  hiszem,  hogy  ennyi
szeretetet, amit a szívetekben hordoztok így kelljen megélni. Én nem hiszem,
hogy  minden,  ami  megteremtődött  körülöttetek  a  fénytelenségben  fogant
energiátlanságok  következménye,  én  nem akartam mást,  csak  szeretettet
hozni a Földre, s bízni bennetek. Szeretek minden embert itt a Földön, hisz
minden ember jóságában benne van az én erőm, s energiám is. Szeretnék
Nektek bizodalmat adni, s szeretnék bízni, hogy mekkora erő van bennetek, s
képesek  lesztek  megteremteni  saját  érzéseitekben  azt  az  égi  fényt  és
harmóniát, amit lehoztatok. Miért nem vagyok képesek látni magatokat? Nézz
magadba, s érezd, hogy mennyi erő, s hit lakozik magadban? Mennyi fontos
dolog  van  még  rajtad  kívül,  amiben  ugyanúgy  benne  vagy  Te  is  a  saját
energiáid által.
Higgy kérlek magadban, s abban, hogy van rajtad kívül egy világ, amibe Te is
beletartozol, s Te is részese vagy. Hidd el végre, hogy fontos vagy a világban,
s nem azért születtél le, hogy bántsd magadat, s másokat azáltal, ahogyan
kimutatod a gondolataidat, érzéseidet! Higgy abban, hogy van benned erő,
hogy legyőzd önmagad erőtlenségét, s képes vagy szeretni igazán, őszintén,
tisztán! Képes vagy elhinni, hogy létezünk, s képes vagy hinni abban, hogy
nem minden, ami látható fontos számodra, hanem önmagad szíve, s érzései
a legfontosabban. Higgy kérlek bennünk, s magadban, hidd el végre, hogy
nem üres  szavak  azok,  amiket  diktálok  most  Nektek,  hanem a  színtiszta
valóság.  Hű vagyok  Istenemhez,  s  ahhoz  az égi  világhoz,  amit  hirdettem
leszületésemkor, s hű leszek következő leszületésem pillanatában is. Nem
csodatévő gyermekként jövök le  ide közétek,  hanem hétköznapi kisfiúként
születek le hozzátok, de a szívem olyan tiszta és őszinte lesz, amilyen itt a
földi világban még nem volt. Olyan erős lesz a hitem, s az erőm, hogy nem
lesz senki, aki ellenkezőjét tudná állítani Istenemmel kapcsolatban, s erősen
tudom, hogy megteremtem Nektek a lehetőséget, hogy megélhessétek ismét



önmagatokat, s azt az erőt, amit magatokban hordoztok. Lejövök, mert Isten
elérkezettnek látja az időt, hogy ide szülessek le ismét, s mert elérkezettnek
látja az idő ahhoz, hogy megteremtse szívetekben a tisztulás lehetőségét.
Kisfiúként éppoly bájos és harmonikus leszek, mint egykor, de megteremtem
az idejét az életemben, amikor elérkezik hozzátok az az erő, amit kell, hogy
átadjak. Nem kell  megijednetek, mert én csak az őszinte, tiszta szeretetet
hozom el Nektek, s azt, amiről oly sokan beszélnek. Képes leszek arra, hogy
hitet  teremtsek  bennetek,  s  elhiszem,  hogy  ez  egy  olyan  energia  lesz
számotokra, amiben minden ember egyformán tud szeretni, s minden ember
egyformán tudja  átélni  a  tisztaságát.  A hajótörött  is  segítségért  kiállt  még
akkor is, mikor süllyedő hajóján menekülni próbál, hát most így kiáltottatok Ti
segítségért az égi világba, s ezért jövök le hozzátok.
Félelem nélküli  életet  élhettek meg, s félelem nélküli  energiákat kaphattok
általam,  s  meg  kell  látnotok  magatokban  ezt  a  szeretetet  ahhoz,  hogy
elindítsam bennetek ezt a folyamatot. Ezért kell most tisztulnotok, hogy mire
én  megerősödök,  arra  készen  álljon  a  szívetek  a  tiszta  isteni  energia
befogadására,  s  készen  álljatok  arra,  hogy  meg  tudjam  változtatni
rezgésszámotokat  ahhoz,  hogy  bekapcsolódjatok  annak  az  energiának  a
körforgásába, ami elindult a Föld körül. Nem hiszem, hogy képesek vagytok
magatoktól elérni ilyen rezgésszintet, de hiszek benne, hogy képesek leszünk
együtt megteremteni azt az erőt, ami képes lesz fennmaradni akkor is, amikor
süllyed a hajó.
4.
Tiszta  égi  szeretet  hoztam  le  egykor  a  világba,  s  megteremtettem  a
lehetőségét  annak,  hogy  nyíljatok  egymás  irányába,  megteremtettem  a
lehetőségét  annak,  hogy  egymagatokban  kialakuljon  egy  olyan  érzést,
amiben ott van minden égi tudás, amit képviseltetek egykor. Minden földi élet
kulcsa az égi világban megszerzett tudás. Minden földi életnek egymagának
kell  oly  tökéletesnek  lennie,  mely  pontosan  beleilleszkedik  abba  az
energiaáramlásba,  amiért  leszülettek.  Nem  csupán  érdekek,  kiváltságok
csatája  a  földi  világ,  hanem  egy  olyan  energiaörvénybe  kerültök  bele
leszületésetekkor, amelyben megtalálhatjátok önmagatokat egy olyan nehéz
körülményekkel  teli  világban,  ahol  eluralkodott  bennetek  a  becsvágy,  a
szeretetlenség, s a harmóniátlanság. Ez egy olyan világ számotokra,  ahol
bizonyítani  kell.  Bizonyítani  magatoknak,  s  az  égi  világban  betöltött
szerepeteknek, hogy képesek vagytok önmagatokat ugyanúgy megélni, mint,
ahogyan odafent tettétek. Minél inkább próbáltok hadakozni földi létezésetek
ellen,  annál  inkább  kerültök  olyan  helyzetekbe,  amiben  a  szeretetlenség
győzedelmeskedik, mert képesek vagytok a dolgok könnyebb végét megfogni
azáltal,  hogy  nem  vagytok  elég  erősek,  s  képtelenek  vagyok  úgy  élni,
ahogyan a szívetek diktálná. Nem tudtok önmagatok által teremteni magatok
körül,  mert  nem érzitek  át  annak  a  súlyát,  milyen  fontos  is  számunkra  a
kimondott szó,  s nem vagytok képesek megteremteni ezáltal  saját boldog,
kiegyensúlyozott világotokat, hogy utána gazdagság, siker, harmónia legyen
életetek része. Miért nem látjátok magatok körül kialakított korlátaitokat, miért



nem  tudjátok  hasznosítani  azokat  az  energiákat,  amiket  ott  hordoztok  a
szívetekben. Megmondom, mert képtelenség ennyi energiátlanság közepette
megérezni  magatokban  a  tisztaságot,  képtelenség  ennyi  szeretetlenség
közepette megtapasztalni mi is az a tiszta, igaz, hű szeretet, s alázat azok
által,  akikben  ott  él  a  fény,  s  önmagam által,  aki  azért  születek  le,  mert
képesnek  hittem  magam  arra,  hogy  a  szeretetet  képviseljem  itt  a  földi
világban.
Földi  létezésetek legnagyobb kulcsa a szeretet.  Azért jöttetek le ide,  hogy
megengedjétek magatoknak ezt a kincset, s azért vállalkoztatok arra, hogy
leszülettek,  hogy  a  Föld  nevű  bolygónak minél  több  szeretetet  adjatok,  s
ezáltal  biztosítsátok fennmaradását.  Nem azért  jöttetek,  mert  küldött  bárki
bennetek. Saját szabad akaratotok volt az, ami megteremtette a lehetőségét
annak, hogy itt éljetek egymással „békében, harmóniában”. Ti vállaltátok fel
magatokra ezt a szép feladatot, s immár képtelenek vagytok megélni azt, akik
vagytok.  Elvesztetek  idelent  a  földi  világban.  Elérkezett  az  idő,  hogy
megtanítsuk nektek az igaz, tiszta, őszinte szeretetet magatok, s mások által,
s elérkezett az idő, hogy megteremtsük a szívetekben a lehetőségét annak,
hogy egy új világban elinduljon egy olyan fejlődési folyamat, melyben részt
akartok  venni.  Nem  csupán  a  földi  világ  létezik  az  univerzumban.  Nem
csupán  a  ti  bolygótok  körül  léteznek  energetikai  változások.  A Föld,  mint
bolygó által a többi Naprendszerünkben lévő bolygók körül is olyan hatalmas
energiátlanságok  indultak  el,  melyek  veszélyeztetik  az  egész  univerzális
összetartó erő kibontakozását, s elősegítik egy őszhatalmi univerzális világ
összeomlását. Ez már nem mese. Nem egyszerűen arról van szó, hogy jót
cselekszel-e itt  a földi világban, vagy sem. Ez nem arról szól, hogy képes
vagy-e új munkahelyet találni vagy sem….ez nem arról szól, hogy leszületik-e
hozzád az a gyermek, akire annyira vágysz? Ez arról szól, hogy érezd nem
csupán  magadért,  s  önnön  dolgaidért  vagy  felelős,  hanem  az  egész
társadalomért,  a  világért,  s  az  univerzális  erőkért,  amik  nem  tűrnek
ellentmondást, s előbb indítanak el változásokat mintsem hagynák, hogy egy
földi bolygó elnyomjon minden szeretetre irányuló törekvést.
Kérlek Téged, hogy higgy Nekem, s kérlek Téged, hogy használd a tudásod,
amit  odafentről  megkaptál.  Nem  vagy  képes  teremteni,  azt  mondod.
Dehogynem! Nézz az életedbe körbe. A „rosszat” oly hamar megteremted,
mert  a  sok  energiátlanság,  szidalmazás,  negatív  erők  teremtése  sokkal
„egyszerűbb”  számodra.  Így itt  tart  a  világ,  ahol  tart.  De mennyivel  szebb
dolog  lenne  teremteni  szeretetet,  pozitív  energiák  által  teremtett  földi
szépséget teremteni idelent…………………..
Hittem, s hiszek benne, hogy még képesek vagytok kitartani magatokért, s
nem csupán egy érzés indul el bennetek –e sorok hallatán. Én Isten fiaként
hirdettem  számotokra  a  szeretet  lángját,  s  hittem  benne,  hogy  képesek
vagytok  változni,  de  most  már  arra  szeretnélek  csupán kérni  benneteket,
hogy legyen erőtök szembenézni önmagatokkal, saját energiáitokkal, s azzal
a folyamattal, ami elindult a világotokban. Nem kellemes érzés ez számotokra
egyenlőre, mert tudnotok kell, hogy annyi előző életbeli energiátlanságot rejt



szellemetek, tudatalattitok, hogy rettentő erő tisztulási folyamatban kell részt
vennetek. De képesek vagytok megélni azt a „rosszat”, amit ti termeltetek.
Képesek  lesztek  megélni  azt  a  fényt,  szeretetet,  harmóniát,  amit  utána
kapnak  azok  az  emberek,  akik  meglátják  tiszta,  igaz  énünket,  s  valódi
szeretetben lesznek képesek élni, s tenni önmagukért, s másokért.
Nem hiába jöttem le hozzátok. Földi világotokban annyi szépség, gazdagság,
erő,  fény,  szeretet  lakozik,  hogy  nem  tudtam  olyan  könnyen  elszakadni
mindezektől az energiáktól. Nem volt könnyű elfogadni azt, hogy elindult a
földi világban a szeretetlenség, s minden erőmmel küzdöttem azért, hogy ezt
megállítsam. Fényes „karriert” futhattam volna be, ha nevezhetem így, mert
annyi  erőt  hoztam  le  magammal,  hogy  világokat  képes  lettem  volna
megmozgatni.  De  nem ez  volt  a  feladatom.  A feladatom annyi  volt,  hogy
elindítsam  bennetek  a  szeretetet,  elindítsam  bennetek  a  vágyat,  hogy
önmagatokat megismerve megteremtsétek magatokban a fényt, s megéljétek
azt. Én úgy éreztem, hogy nagyon sokat nyíltak felém, s képesek lettek volna
bármit megadni egy érintésemért, s úgy éreztem, hogy nem csak ez a fontos
Nekem,  hanem  az,  hogy  higgyetek  magatok  erejében,  hogy  Ti  is  onnan
jöttetek, ahonnan én, s ti is ugyanolyan energiákat képesek lennétek megélni,
ha  egyszer  tisztán  szembe  mernétek  nézni  önmagatokkal.  Felemelkedés,
hanyatlás  ezek mind-mind képviseltették  magukat  évszázadok folyamán a
földi világban. Felemelkedtetek, majd megijedve önnön energiáitoktól elindult
a  hanyatlás,  mert  magatok  sem  hittétek  el,  hogy  megérdemlitek  a  jót,
megérdemlitek  mindazt,  amit  itt  a  földi  világ  anyagiassága  adhat  nektek.
Eltévedtetek. Érezni olyan szép és jó, s érezni annyira szép és tökéletes, de
ha  egyetlen  akadály  akad az  utatokba,  lemondatok  mindarról,  amit  addig
elértetek. Érzésekben gondolom ezt, mert az érzéseitek vezetik az életeteket,
s érzéseitek által bocsátotok ki energiákat az univerzális világba is. Téves azt
hinni,  hogy  gondolataitok  a  teremtő  erejűek  többnyire.  Nem.  Az  érzés  ott
mélyen,  ami  elindítja  a  fizikális  változásokat  a  világotokban,  s  Ti  az
érzéseitekbe vagytok eltévedve. Nem tudom milyen érzés kell nektek ahhoz,
hogy végre tisztán, s őszintén képesek legyetek magatokkal szembe nézni, s
képesek legyetek megélni magatokat úgy, ahogyan kell. Ne légy őszintétlen
magaddal, s ne akarj más lenni, mint aki vagy! Ne akarj többet a sorstól, mint,
amit szántál magadnak, de az biztos, hogy amit magadnak terveztél, az nem
a  kínszenvedés,  pénztelenség,  szeretetlenség,  boldogtalanság….ez  a
legbiztosabb, amit mondhatok nektek.- Isten fia, Jézus. Szeretlek benneteket,
s azt, amik vagytok, s azt, ami én is lehettem földi világotokban, de szeretem
atyámat is,  s azt  érzem ,hogy képes leszek tenni  annak érdekében Ildikó
által, hogy segítsem a szellemi fejlődéseteket, s segítsem azt az utat, amit
kitűztetek magatoknak, s segítsem megvalósítani az álmaitokat. Higgyetek, s
tudjátok, hogy Jézus, az égi világ Szűz Mária, s az össze Arkangyal, Angyal,
Felemelkedett mester, Tanító mester létezik…..s vigyáz Rátok.
4.este
Higgyetek  magatokban,  s  higgyetek  az  égi  világban!  Higgyétek  el,  hogy
valóban  létezünk,  s  létezésünk  fő  célja,  hogy  titeket  segítsünk.



Megteremtettetek  magatokban  egy  olyan  erőt,  amiben  létezésünket
kételkedés övezi,  s  megteremtettetek magatokban egy olyan erőt,  amiben
képtelenek vagytok önmagatok szeretetére. Meg fogjátok látni, hogy minden
úgy  alakul  ahogyan  ti  szeretnétek,  ha  képesek  vagytok  önnön
energiátlanságaitokon  felülemelkedve  megteremteni  saját  magatok
boldogságát. Lássátok meg, milyen csodalatos dolgotok van a földi világban.
Isten  megteremtett  minden  „hozzávalót”,  hogy  beteljesíthessétek
feladataitokat,  de  ti  képtelenek  vagytok  felülemelkedni  saját  korlátaitokon.
Nem látjátok meg magatokban az erőt, ami képes elindítani benneteket itt a
földi világban a fejlődés útján. Őszintétlenséget halmoztok őszintétlenségre, s
nem tudjátok magatoknak sem bevallani, hogy ez nem az a hely, s érzés,
amit meg szeretnétek élni, s képtelenek vagytok megálljt parancsolni anyagi
vágyaitoknak csak azért, mert elhiszitek, hogy azok valóban örömmel töltik el
a szíveteket. Nem vagytok rá hajlandóak, hogy változtassatok magatokban
azokon az erőtlenségeken, amikben egykor már annyiszor elvesztetek, s nem
tudtok  megálljt  parancsolni  önmagatok  energiátlanságának.  Hova  vezet
mindez? Kérdezd meg önmagadat, s ott mélyen belül tudod a választ. A földi
világ oly harmóniátlanságban szenved, hogy képtelenek lesztek fenntartani a
jelenlegi állapotot, s a földi világotok egyre jobban elfajul, mígnem képtelenek
lesztek kordában tartani a kiengedett energiátlanságokat, s magukkal viszik a
földi világototokat előbb-utóbb.
Isteni  energiáitokat  képtelenek  vagytok  használni,  s  nem hiszem el,  hogy
minden  ember  szívében  van  egy  olyan  vágy,  amiben  a  tisztátlanságra,
őszintétlenségre  való  törekvés  a  domináns.  Minél  több  ember  létezik  a
Földön,  annál  több  energiátlanságot  engedtek  ki  az  univerzum  hatalmas
tengerébe,  mert  nem  élitek  meg  önmagatokat,  s  eleve  a  leszületés
pillanatában már el vagytok veszve. Miért jöttem le közétek? Miért akartam
leszületni?
Isten küldött, hogy tegyem meg mindazt, amire addig oly sokan képtelenek
voltak.  Teremtsek az  emberiség szívében egy hatalmas áramlást,  amiben
elindulhat  egy energia,  melynek gyökere a  mély  szeretet,  s  alázat  az  égi
világgal  szemben,  s  így  önmagatokkal  szemben  is.  Együttműködés
reményében  születtem  le  közétek,  s  együtt  szerettem  volna  megélni
emberként az égi világbeli küldetésemmel összhangban mindazokat a földi
örömöket,  amikben Nektek is  részetek van idelent.  Eltévedtem, mert  nem
hittem el, hogy ekkora a „baj” bennetek, s képtelen voltam tenni azért, hogy
bárki ellenében tegyek úgy, hogy megismerje valódi énjét. Képtelen voltam
rákényszeríteni benneteket arra, hogy önmagatokkal szembe kelljen nézni,
mert  én  akartam  mindent  átvállalni  helyettetek.  Ez  vezetett  oda,  hogy
képtelen  voltam  már  a  sok  szeretetlenséget  cipelni  magamban,  s  Isten
megkért,  hogy térjek vissza hozzá,  mert  nem tudja tovább elviselni  a  sok
szeretetlenséget,  amit  a  földi  világból  hoznék magammal.  Nem voltam túl
erős  a  feladatomhoz,  mert  képtelen  voltam  megmutatni  nektek,  hogy  a
szeretet  néha fáj,  s  a  szeretet  nem úgy  tanít,  hogy  önzetlenül  feláldozza
mindazt, ami neki a legfontosabb, hanem a szeretet úgy tanítja az embereket,



hogy  megmutatja  mi  az  ,ami  nem  jól  működik  benne,  s  ezáltal  önmaga
szeretetlenségén felülemelkedve megteremti  benne a szeretet  csíráját.  Én
viszont próbáltam ezt a csírát úgy elültetni bennetek, hogy átvállaltam minden
emberi kishitűséget, gyanakvás, irgalmatlanságot, könyörület mentességet, s
mindazokat  az  érzéseket,  amiket  ember  a  földi  világban  felhalmozhat
magában.  Nem  volt  könnyű  feladatom,  de  azért  jöttem  le,  hogy  mindezt
beteljesítsem,  s  szomorú  szívvel  távoztam  tőletek,  mert  képtelen  voltam
megtenni,  amit immár belátok meg kellett  volna tennem annak érdekében,
hogy ne burjánozzon el az emberi szeretetlenség a világban. Nem tudtam
megélni saját magam szeretetét sem, mert nem találtam olyan igaz, hű társat,
akiben mindezt meg tudtam volna élni. Megélni saját magamat olyan nehéz
volt,  mert  láttam  az  emberi  gyarlóságotokat,  s  így  képtelen  voltam  tiszta
szívvel bárkit szeretni és elfogadni. Képtelen voltam megmaradni olyan lány,
asszony mellett, akiben nem láttam azt a tiszta szeretetet, amit én magam
képviseltem,  s  amit  másban  is  kerestem.  De  láttam  már  sok  mindent
világotokban,  s  éreztem  az  égi  szeretetet  sok  emberben,  de  képtelenek
voltak megmutatni azt másoknak is, csak magukban őrizgették a lángot, mert
azt  hitték  így  megőrizhetik  annak  szépségét.  Nem szabad őrizni  azt,  ami
nincs is meg tisztán benned! Nem szabad azt hinned, hogy ami van, az a
teljes  tiszta,  igaz,  hű,  szeretet!  Az  igazság  abban  az  emberben  van,  aki
szembenéz  veled,  s  azt  mondja  őszintén,  tisztán,  minden  érdek  nélkül,
szeretlek. Ez az igaz tisztaság, mert visszatükröződik benne mindaz, ami TE
vagy. Kellett nekem is az útmutatás atyánktól, s kell mind a mai napig, mert
képes vagyok egyedül létezni, de tudom, hogy az ő szava a leghelyesebb
irányt  mutatja  meg  nekem,  s  tudom,  hogy  minden  egyes  földi  ember
magában arra vár, hogy az ő szava szerint élje az életét. Elrontani nem lehet,
ha ő irányít bennünket, s megteremteni magunkban a fényt, s erőt is oly tiszta
igaz érzés, amiben megtalálhatjuk önmagunkat. Nem értem azt sem, miért
nem magunkban keressük a fényt, miért kell ehhez más? Miért kell bárhová
mennünk  vigaszért,  miért  nem  hisszük  azt,  hogy  az  égi  világbeli
összeköttetés  elég,  s  nincs  szükség  másra,  csak  önmagunk  tiszta,  igaz,
őszinte  szeretetére.  Kérlek titeket  szeressétek magatokat,  s  fogadjátok el,
hogy ti legalább olya tisztán tudnátok velünk kommunikálni, mint most az a
hölgy,  akinek  diktálok,  s  legalább olyan  tiszta,  igaz szeretettel  tudnátok  a
világban  élni,  mint  én  éltem  egykor,  s  képesek  vagytok  legalább  olyan
gyengéd, őszinte szavakkal biztatni másokat, mint most én teszem veletek.
Higgyétek el, hogy bennetek is ott az erő, s ott él a szeretet, amire szüksége
van másoknak, higgyétek el, hogy bennetek is legalább annyi tűz és erő van,
amennyi  kell  ahhoz,  hogy  másoknak  is  segíteni  tudjál.  Higgy  magadban
kérlek, mert csak így éred el önmagadhoz vezető utat,  s így leszel képes
másoknak is segíteni. Higgy!
5. Világotokban lévő energiátlanság oly mértékű, hogy képtelenek vagytok
meglátni mi is a tiszta igazság. Nem tudjátok felmérni, mekkora „baj” van a
világban, mert ebben vagytok elveszve, s ebben élitek a hétköznapjaitokat.
Nem is gondoljátok, hogy képtelenség ennyi energiátlanságot elnyelni a földi



világnak úgy, hogy ne hasson vissza rátok és a földetekre. Megmérgezitek
magatokat és a földi világotokat és nem élitek ezáltal úgy az életeteket, mint
ahogyan kellene. Képtelenek vagytok belátni, hogy ez a világ már elindult a
lejtőn,  s ennek Ti  vagytok a megtestesítői.  Képtelenek vagytok meglátni a
magatok körül működő energiátlanságokat, s felmérni milyen fontos lenne a
tisztaság már a földi világnak. Fontos-e számotokra az, hogy a földön meg
tudjátok  élni  még  önmagatokat?  Fontos-e  az  a  számotokra,  hogy  a  földi
világotokban  boldogság  is  körbe  vegyen  benneteket?  Fontos-e  az  ,hogy
megtudjátok élni önmagatokat itt  a Földön? Én azt hiszem minden emberi
szív arra vágyik, hogy kiteljesedhessen, s meg tudja élni Isten igaz szeretetét
itt  a  Földön,  s  minden  emberi  szív  arra  vágyik,  hogy  önmagát  megélve
kiteljesedhessen  idelent  a  többi  ember  között.  Miért  nem  látjátok  meg
mindezt, s miért érzitek azt, hogy ez nem így működne normális esetben?
Miért kell állandóan bizonyíték nektek a földi világotok „pusztulásáról”, s miért
kell megértetni veletek oly „erőszakosan”, hogy TI vagytok azok, akik tehettek
a saját földetek érdekében. Vizeitek tisztátlanok, érzéseitek által piszkítottátok
be és szennyeztétek azokat, s képtelenek vagytok meglátni, hogy valóban a
tisztulás  az  egyetlen  út,  kiút.  Nem akarlak  benneteket  bántani,  s  nem is
szeretnék tanácsokat adni, mert oly hitetlenek vagytok, hogy sokan azt sem
hiszik majd el Ildikónak, hogy Én szólok hozzá, de mégis kénytelen vagyok
felhívni a figyelmeteket arra, hogy nem jó ez, ami földi világotokban folyik, s
nem lehetséges megállítani  úgy ezt  az energiát,  ha Ti  nem vesztek részt
ebben  a  folyamatban.  Nem  tudok  egyenként  elmenni  hozzátok,  mert
képtelenek  vagytok  a  sok  energiátlanság  közepette  érzékelni,  nemhogy
meghallani,  amit  szeretnék átadni  Nektek,  de azt  is  tudom, hogy ő,  aki  a
legtisztább forrás a földi világban lehozza azokat az információkat, amiket Én,
Jézus adok át általa Nektek. Figyelemreméltó, hogy minden égi közvetítése,
amit másoknak tesz milyen empatikus, milyen érzékletes, s mennyire tudja
mikor,  mit  gondolok,  érzek,  vagy  földi  világbeli  életemet  illetően  mennyire
eltalálja, hogy mi járt éppen akkor a fejemben. Erre születni kell, s születése
pillanatától  figyeltem őt,  s  segítettem a  kiteljesedésben,  mert  az  égi  világ
számít arra, hogy van egy ember, aki meghallja a szavait, s hitet adva neki
átadja a többi embernek, majd azok az emberek, akik szintén hittek akkor is
bennem átadják a többieknek, s így hamarosan eljut minden emberhez az,
amit szeretnék Nektek üzenni. Félek, hogy késő, de tudom azt is, hogy még
sincs itt az ideje annak, hogy feladjam, hisz egykor Én is emberként éltem
köztetek,  Én  is  tudom,  mi  az  a  szeretetlenség,  s  elveszni  abban,  amit
szeretnék képviselni,  megélni,  elveszni  önmagam valóságában. Tudom, mi
az a fájdalom, s tudom, mit  jelent megélni önmagamat úgy,  hogy a fizikai
valóságomat  nem  tudom  kiteljesíteni,  s  ezáltal  nem  tudok  úgy  létezni,
ahogyan szeretnék. Félek, hogy ezek a szavak, amiket hozzátok intézek már
réges rég el kellett volna, hogy jussanak hozzátok, de az égi világ már nem
tudta elnézni mindazt, amit tesztek magatokkal, nem tudta elnézni mindazt,
amit tesztek földi világotokkal. Fel kell nőnötök ehhez a világhoz, s fel kell
végre vállalnotok önmagatokat úgy, hogy képesek legyetek megállni előttünk,



s mások előtt. Mit is jelent ez? Úgy élni meg önmagadat, ahogyan odafent
megélted….saját  tisztaságodat,  égi  energiáidat  hasznosítva  megélni
önmagad, s mások szeretetét, saját égi energiáidat átadva másoknak nyitni a
szívüket a szeretet hangja, s önmaguk tiszta égi valósága felé. Szeretnélek
boldognak látni benneteket, s szeretnék megadni ehhez minden támogatást
számotokra.  Szeretném,  ha  nem  lennétek  egyedül,  de  képesek  lennétek
megélni magatokat a másikban, s képesek lennétek úgy ránézni a másikra,
hogy érezd támogat, szeret, elfogad úgy, amilyen vagy, de ezáltal lehetőséget
is ad Neked a továbbfejlődésre. Fel kell ismernetek azt, akik vagytok, s fel
kell  építeni  saját  belső  világotokat,  amit  ki  kell  teljesítenetek.  Meg  kell
találnotok az ehhez vezető utat, s meg kell lépnetek fizikai életetekben olyan
lépéseket,  amiktől  eddig  féltetek,  amiktől  eddig szenvedtetek,  de tudtátok,
hogy  képtelenek  lennétek,  de  már  nincs  más  lehetőség,  csak  megélni
magatokat úgy, hogy képesek legyetek másoknak is segíteni.
Tele vagytok félelmekkel, s ezáltal tele lesztek energiátlan erőkkel. Ez annyit
jelent,  hogy  nem vagytok  képesek  önmagatok  szeretetét  megélni,  s  nem
tudjátok  megtalálni  a  földi  világotokban  a  helyeteket.  Nem  látjátok  a
kiteljesedéshez  vezető  utat,  mert  a  sok  energiátlanság  lehúz  benneteket.
Higgyétek el, hogy nem ez a tiszta valóság, amit éltek, s nem ettől fog függni,
hogy milyen életetek lesz. Nem az anyagi javak azok, amik meghatároznak
az életetekben egy-egy lehetőséget, hogy beteljesedik-e, vagy megvalósul-e,
csupán az energiák, amiket hordoztok magatokban.
Nem látjátok be, hogy energetikai csapdában éltek, s nem látjátok be, hogy
nincs más lehetőség az energiáitok tisztulására, mint egy teljes, fizikai életet
is  érintő  tisztulás.  Képesek  vagytok  kilépni  a  múlt  kötelékeiből,  a  sok
korlátból, amit felépítettetek magatok köré, s képesek vagytok megteremteni
a jövőtöket. Ha kellő hittel, s tiszta energiákkal rendelkeznétek, nem lenne
gondotok, hogy mit hoz a jövő, s nem fájna a szívetek olyan lehetőségek
után, ami valójában csak az anyagi, fizikális világotokban állja meg a helyét.
Mert  képesek  lennétek  olyan  lehetőségeket  bevonzani,  s  megteremteni
magatokban, amik fizikális megvalósulása is itt lenne pár hónapon belül, mert
képesek  vagytok  teremteni  magatok  körül,  hisz  azért  jöttetek,  hogy
megteremtsétek  azokat  a  körülményeket  az  életetekben,  amikre
támaszkodva fejlődhettek, s egy magasabb szellemi szintet elérhettek. Mi is
az  a  fejlődés,  amit  olyan  nehezen  éltek  meg?  A fejlődés  bennetek  rejlik.
Minden szellemi lény fejlődni, tanulni jön le a fizikai világba, s azért,  hogy
beteljesítse mindazt, amit odafent is megélt. Minden ember idelent a földön
képtelen felvenni a kapcsolatot saját szellemi energiáival, s ezáltal képtelen
tisztán látni saját életét mi a jó, mi a kevésbé tökéletes az életében, s aszerint
ítél,  hogy  jók-e  az  életében  bekövetkező  változások,  vagy  kevésbé
előnyösek. Én azt mondom Nektek, hogy ezen a mentalitáson változtatni kell,
s el kell azon gondolkodnotok, hogy miért olyan emberek vannak körülöttem,
akik  éppen  az  életemben  vannak,  s  miért  sodródom  azokba  az
élethelyzetekbe, amikbe vagyok. Higgy magadban és meglátod, hogy elindul
a változás az életedben. Higgy magadban, s meglátod képes leszel megélni



a tiszta égi boldogságot idelent. Figyeld a magad körül lévő fizikai jeleket,
figyeld, hogy mi az amit teszel, s mi az amit nem tettél meg, s miért kellett így
lennie. Figyelj, s tapasztalj! Erre kérlek Én most. Jézus.
6.
Higgy magadban kérlek, s higgy abban, hogy ami vagy a világban éppolyan
jó, mint Én voltam egykor.
Képes vagy-e hinni önmagadban, s teremteni úgy, hogy boldog légy? Képes
vagy-e arra, hogy megéld azt, aki igazán vagy, s elhidd, hogy ez a valóság
ugyanaz, mint idefent? Kell a hit, hogy elhidd magadban ott él az erő, s ott él
a képesség arra, hogy boldogságot, energiákat teremtsél, s ezáltal fizikális
síkon  meglegyen  minden  magad  körül.  Boldogságban  élni  annyit  jelent,
megélni önmagam legmagasabb szeretetét. Boldogságban élni annyit jelent
megteremteni  egy  olyan  világot  magamban,  s  magam  körül,  melyben  a
harmónia,  a  szeretet,  a  barátság,  az  erő  ural  minden  érzést,  s  melyben
ugyanúgy jól érzem magam letörve is, mint feldobott állapotban. Boldognak
lenni  annyit  jelent  megélni  önmagam legtisztább  érzéseit,  s  megteremteni
mindezt egy másik emberben is, akiben ugyanúgy megvan a vágy arra, hogy
megélje önmaga tiszta,  igaz boldogságát.  Nem értem az embereket.  Nap,
mint nap látom, hogyan temetik el saját fájdalmukat ugyanabba az apró kis
sötét „lyukba”, amit Ti szívnek láttok. Szívetek helyén már nem egy hatalmas
fényes  láng  honol,  csupán  a  fájdalmak  gyűjtőhelye  mindez.  Nem akarlak
bántani titeket, sem további fájdalmakat okozni Nektek, csupán látom, hogy
milyen „rossz” irányba megy minden erő,  amit  annak érdekében próbáltok
teremteni,  hogy  megélhessétek  önmagatok  „igaz”  valóságát.  Látom,  hogy
milyen  erőfeszítések  árán  próbáltok  önmagatokká  válni,  s  megtalálni  a
helyeteket  a  világban.  De  kérdem  Én  ilyen  erőfeszítésekre  van  szükség
ahhoz,  hogy  megéld  önmagad  tiszta,  igaz,  harmonikus  boldogságát,
szeretetét? Miért nem elég ehhez egy apró életbeni „pozíció”, s megteremtett
emlékek  sokasága,  melyet  idefent  elterveztél.  Miért  van  szükség  nagy
szavakra ahhoz, hogy elhidd azt, hogy bátor, erős, s igaz ember vagy? Miért
akarsz állandóan bizonyítani, vagy bizonyságát adni annak, hogy ki is vagy
Te valójában, s eltévedni a szeretetlenség útvesztőiben. A szeretetlenség már
akkor  elindul  bennetek,  mikor  képtelenek  vagytok  megélni  önmagatok
legbelső  valóságát.  Mikor  képtelenek  vagytok  úgy  megélni  önmagatokat,
hogy boldogság járja át a szíveteket, lelketeket, s megéljétek mindazokat az
apró örömöket, amiket gyermeki életed kezdetén is megéltél. Képes vagy-e
arra,  hogy meglásd magadban a jót? Képes vagy-e arra,  hogy megérezd
magadban  mindazokat  a  belső  szépségeket,  melyeket  eddig  nem  voltál
képes beismerni, s meglátni önmagadban? S képes vagy-e megélni, meglátni
mások szemében is ugyanezt a jót, s harmóniát, szépséget, igazságot, mint
ami valójában Te vagy? Nem szabad minden irányban elindulni akkor, amikor
még saját érzéseidet sem látod tisztán, saját magad valóságát sem tudod
megélni.  Ne akarj  más lenni,  mint  ami vagy,  s ne akarj  más bőrébe bújni
azért,  hogy  elfogadjanak!  Képes  vagy  arra,  hogy  önmagadat  adva  is
megélhesd az igaz, boldog pillanatokat, mert a szíved mélyén ott él a vágy



arra,  hogy  végre  önmagadért  szeressenek,  hogy  végre  megélhesd
önmagadat,  az  emberek  elfogadjanak  olyannak  amilyen  vagy,  s  ezáltal
okozzál  örömet  másoknak.  Képes  vagy-e  mindezt  megtenni  kérdem  én,
Jézus? Képes vagy-e megélni önmagad által adott érzéseket másokban, s
megélni önmagad érzéseit saját belső valóságodat másban, aki éppen ott áll
melletted? Képes, csak higgy.  Higgy abban és szeresd magadban a hitet,
hogy meg tudod élni, mert tudod, hogy mire vágysz, tudod, hogy mit szeretnél
az  életedben,  s  tudod,  hogy  mit  kell  megtenned  ahhoz,  hogy  a  változás
elinduljon benned, s körülötted a többi emberben is.  Végtére is boldognak
születtél, s nem azért jöttél a földi világban, hogy szenvedéseid árán válts
világot!  Én sem ezért  jöttem le  közétek,  de Ti  emberek még mindig  nem
látjátok be, hogy atyám nem azért döntött felettem, mert ezt akarta a kezdet
kezdetén, s ez volt „megjövendölve” számomra, csupán azért, mert elindult
bennem a vágy arra, hogy a szeretetlenség útját járjak, mert képtelen voltam
feldolgozni  a  sok fájdalmat,  szomorúságot,  amit  belőletek vettem át.  Nem
hibáztatlak  ezért  benneteket,  mert  képes-e  az  ember  tisztán  látni
napszemüvegen át úgy, hogy közben esik az eső? Képes-e meglátni saját
magában  a  szeretetlenség  magvát,  ha  benne  él?  Én  sem  voltam  képes
elismerni, hogy fájdalmas a múltba nézni, s nem szabad a múlton rágódni,
mert  minden ember,  aki  körülöttem élt  fájdalmas múltat  hozott  magával,  s
képtelenség volt  ennyi  fájdalmat  cipelnem anélkül,  hogy meg ne érintene.
Nem  volt  semmi  fájdalom  bennem  abban  a  pillanatban,  mikor  a  Földre
érkeztem. Nem volt bennem semmi erőtlenség, mikor idelent voltam köztetek,
egészen addig  a  pillanatig,  míg  meg nem tört  bennem az  erő,  s  el  nem
kezdtem  azon  gondolkodni,  valóban  mi  is  az  a  szeretet,  mi  az  a
szeretetlenség,  s  miért  nem látják  az  emberek  tisztán,  mi  is  az  az  igazi,
őszinte szeretetet magam, s mások irányába. Míg ez el nem indult bennem,
képes  voltam  megélni  magamat,  de  miután  elindult  egy  ilyen  energia  a
lelkemben, elindultam én is a lemondás útján, mert azt éreztem az Én erőm is
kevés ahhoz, hogy lehozzam az égi világ szeretetét ide nektek a Földetekre.
Sajnálom, de valójában mindez vezetett  ahhoz, hogy nem tudtam megélni
önmagam tiszta,  igaz szeretetét,  s  el  tudtam hagyni  a földi  világot.  Hiába
minden szó, hiába minden gyötrelem, maradtam volna, ha láttam volna azt,
hogy képesek vagyunk megteremteni egy-egy szóval elindítani bennetek a
szeretetet, s jókedvet, vidámságot, s reményt, s hitet azáltal, hogy teremteni
tudtok  szavaitokkal,  cselekedeteitekkel,  ha  a  tiszta,  igaz  szeretet  útján
haladtok. De nem hittetek, a kételkedés erősebb volt bennetek, s erősebb volt
a szó, mit ember kimondott mindannál, mit Isten üzent általam. Erősebb volt
minden  ember  gyengesége,  fájdalma,  szeretetlensége  annál,  amit  az  égi
világ  üzeneteiben  átadtam  Nektek.  Hibáztattatok,  megaláztatok,
megingattátok önmagatok hitét ezáltal, s nem voltatok képesek belátni, hogy
mindezzel magatokban lévő hit forrását fakasztottátok ki, szüntettétek meg
szép lassan, s kapaszkodót kerestetek másban, földi dolgokban, melyhez a
boldogság  érzését  kötöttétek.  Milyen  földi  boldogság  az,  melyben  nem
lehetek önmagam? Milyen földi  érzés ér  fel  önmagam,  s  mások önfeledt,



tiszta boldogságával,  melyben azzá lehetek, aki  voltam, s olyan érzéseket
képviselhetek, amikben meg tudom élni magam, s mások szeretetét? Meg
kell változtatni bennetek ezt az „elferdülést”, s képessé kell benneteket tenni
arra, hogy szeressetek, képessé kell magatokat tenni arra, hogy elhiggyétek
valóban ott él bennetek a szeretet lángja, s ha elindul, akkor meg tudjátok élni
magatok legmélyebb igaz szeretetét. Bocsánatot pedig nem kell kérni akkor
semmiért, amit kimondasz, vagy teszel, mert a belső szépségben nincs helye
rosszindulatnak, harmóniátlanságnak, fájdalomnak, s mindezt megélve, igaz,
tiszta életet élhetsz itt a földi világban. Higgy hát abban, hogy képes vagy
megteremteni mindezt magad számára, s higgy az égi világ támogatásában,
hogy  szükségünk  van  Rád  ahhoz,  hogy  önmagaddá  tehesd  ezt  ez  égi
szeretet, mert a világ összetartó erejében TE éppúgy részes vagy, mint más,
s éppúgy számítunk a TE részt vételedre, mint az összes többi emberére.
7. Minden érzésetekben ott él a fénytelenség, ha nem tudjátok megélni azt a
szeretetet, amiért leszülettetek. Megteremteni magatokban a fényt oly könnyű
és oly nehéz megélni idelent a földi világban. Bennetek él a szeretetre való
törekvés,  s  a  szeretet  harmóniájának  megélése,  de  képtelenek  vagytok
mindezt  megteremteni  saját  világotokban.  Szeretet  nem  lehet  másból
kicsikarni,  csakis  magatokban  kell,  hogy  elinduljon  a  vágy,  hogy  meg
szeretnétek  élni  önmagatokat.  Félelmeiteken  úrrá  kell  lenni  mindazonáltal
megteremteni a szívetekben azt az energiát, amiben megélhetitek a tiszta,
őszinte, igaz szeretetet. Bennetek van egy vágy arra, hogy minden emberben
meglássátok  önmagatokat,  s  bennetek  van  a  vágy  arra  is,  hogy
megélhessétek mindazt, amit idefent megéltetek. Megteremteni magatokban
a  fényt,  s  a  tiszta  égi  világotokat  olyan  tiszta  érzés,  amiben  nem tudtok
elveszni.  Nem  lennétek  képesek  elhidegülni  másoktól,  s  fénytelenségben
élni,  ha  egyszer  ilyen  tisztán,  őszintén  tudnátok  megélni  önmagatokat.
Mindennek a fényében arra kérlek benneteket,  hogy segítsetek egymáson
egy olyan tisztulási folyamat elindításával, melyben megteremtitek magatok
által a fényt, harmóniát, tisztaságot. Merjétek megélni a saját érzéseiteket, s
merjétek  kimondani  örömötöket,  bánatotokat,  fájdalmakat  pedig,  ha
kimondjátok engedjétek szabadjára, s helyette szeretetteljes gondolati síkon
küldjetek másoknak olyan fényt, s harmóniát, amiben ő is megélheti önmagát.
Képzeljétek  el,  ha  mindenkiben  kialakulna  ez  a  fajta  tisztaság  mennyire
könnyebb lenne világotok, mennyivel könnyebben kezelnétek a problémákat,
mert elmondanátok mi bánt titeket, s utána a másikban nem indítanátok el
félelmeket,  ellenszenvet,  gátakat,  mert  meghallgatná,  elfogadná,  s
változtatna rajta, ha ő is igaznak gondolja. Ha így élnétek, nem termelnétek
annyi  gyűlöletet,  s  képtelenek  lennétek  úgy  élni,  hogy  haragot  tápláltok
mások irányába. Képtelenek lennétek megélni a belső szeretetlenségeteket,
s  képtelenek  lennétek  fénytelenségben  élni,  mert  a  szívetek,  lelketek,
testetek, szellemetek a tiszta, őszinte energiákat tudná csak befogadni. Nem
lenne  annyi  őszintétlen  gesztus,  mozdulat,  (csalás,  lopás,  hazugság,
félelemenergiák  által  vezérelt  egyéb  cselekedetek),  mert  nem  lennétek
képesek megélni önmagatok tisztátlanságát. Félelem nélküli életetek lenne, s



nem tudnátok úgy elmenni egy másik ember mellett,  hogy nem akarnátok
hozzáérni,  megérinteni,  egy-egy  jó  szót  adni,  mondani  neki.  Tiszta
energiátokban  meglátnátok  mindazt,  amit  képviseltetek  odafent,  s
megélnétek  önmagatok  tiszta  égi  szeretetét  anélkül,  hogy  különösebb
erőkifejtésre lenne szükségetek. Megtalálnátok mindazt az erőt magatokban,
amire szükségetek van, s amit meg szeretnétek élni idelent a földi világban.
Őszinteség,  tisztaság övezné hétköznapjaitokat,  s  megteremtené mindazt,
amiben meg kell élni a földi világ szépségét. Szép a Földetek, sok szépséget,
harmóniát rejt a természet, s az égi világ kitart a végsőkig, hogy tisztítson
titeket, s kitart azért, hogy meg tudjátok élni önmagatok belső-külső világát.
Miért  kellene  lemondani  földi  világotokról  azért,  mert  képtelenek  vagyok
megtenni  egy  apró  kis  lépést?  Miért  kellene  megélnetek  a  legnehezebb
érzéseket  magatokban,  ha  meg  tudnátok  változtatni  egy-egy  apró
mozzanattal az életeteket? Miért hiszitek azt, hogy képtelenek vagytok tenni
magatokért, s azért hogy jobb életetek legyen? Nem hiszem, hogy meg kell
élnetek minden olyan erőt, amiben végig kell szenvedni a sok-sok múltat, s
meg  kell  élni  minden  olyan  energiátlanságot,  mely  életeitek  során
halmoztatok  fel.  Van  egyszerűbb  megoldás.  Élni,  s  úgy  létezni,  hogy
megteremtsétek magatokban a tiszta,  őszinte érzéseket.  Meg kell  látnotok
magatokban a szépet, s meg kell élnetek azt. Tudnod kell, hogy minden élet
tanulsága,  hogy  új  érzéseket  építettél  ki  magadban,  s  ezáltal  próbáltad
megélni önmagad energiáit. Szinte minden életben tanultál valami újat, s új
érzésekkel gazdagodva távoztál égi otthonodba. DE! Kell-e csak a rosszat
megélni, s érzéseitekben csak a rossz, negatív érzéseket előhívni? Kell-e úgy
létezni,  hogy  megteremteni  szívetekben  a  félelmeket,  harmóniátlanságot,
elveszettség  érzését!  Nem.  Hívd  elő  magadban  a  szeretetet,  azokat  az
érzéseket, amik a szeretetről, égi világgal való kapcsolattartásról, tiszteletről,
bátorságról, erőről szólnak. Kérd égi szószólódat (szellemi lényedet),  hogy
éreztesse veled azokat a szép, megélt érzéseket, amiket előző életeidben,
vagy itt az égi világban raktároztál el magadban. Vagyis szellemed nemcsak
a  rossz  érzéseket  raktározza,  s  hordozza  magában.  Hívd  elő  magadban
azokat a szellemi útmutatásokat, amiket Te adtál egykor másoknak, s hívd
vissza  az  erődet,  hogy  képes  légy  megélni,  s  megteremteni  azokat  az
energiákat magad körül,  amikben idefent  is léteztél.  Ha képes leszel  erre,
akkor  képes  leszel  megélni  a  szeretet  itt  a  földi  világban,  s  képes  leszel
változtatni saját sorsodon. Képessé válsz, hogy megteremts magad körül oly
gyönyörű dolgokat, amikről most álmodni sem mersz, s képessé válsz arra,
hogy tisztán, őszintén, szeretetben éld le az életedet. Kérlek ne hanyagold el
a  szavaimat,  s  figyelj  minden egyes  szóra,  amit  Ildikónak  diktáltam,  mert
olyan  segítségnyújtás  ez  számodra,  amivel  kimozdulhatsz  a
szeretetlenségedből,  s  elindulhatsz  az  égi  szeretet  kapujához,  s
megtalálhatod idelent a földi világban is önmagad igaz szeretetét. Meglásd
örülni fogsz, ha látod, milyen változások indulnak el az életedben, mert mi
elindítottuk az energiákat, csak meg kell élned. Ehhez kaptál most tőlem egy



kis  előzetest,  mert  meg  kell  találnod  az  önmagadhoz  vezető  utat,  hogy
megélhesd mindazt, amit szeretnél.
7.
Fel  kell  ismernetek saját  földi  valótokat,  s  megteremteni  benne mindazt  a
harmóniát, amit idefent megéltetek. Meg kell látnotok magatokban azokat az
értékeket,  s  azt  az erőt,  ami  utat  mutat  a nehéz időszakokban is,  s  nem
szabad megtorpanni egy-egy nehéznek tűnő feladat előtt. Meg kell tanulnotok
saját hibáitokat úgy látni és értékelni, hogy minden emberi szívben egyensúly
legyen  azáltal,  hogy  megbocsátani  lesztek  képesek  egymásnak,  s
legfőképpen  magatoknak.  Minden  érzékelésben  ott  vannak  azok  a
szeretetszálak, melyeket egykor képviseltetek, s minden isteni energia arra
hivatott itt a földi világban, hogy megtapasztalja a dicsőséget idelent a belső
bezárt  isteni  szférában  is.  Midőn  egykor  én  is  egyedül  maradtam,  úgy
tibennetek  is  elindul  az  „egyedül”  szó  megélésére  való  törekvés,  s
kiteljesedés teljes valótokban. Megindul minden érzés bennetek azáltal, hogy
megtanultok önmagatok energiáiból merítkezni, s az égi világ segítségét hívni
úgy,  hogy képesek lesztek megállni  a  helyeteket  bárhol.  Nem szabad azt
hinnetek, hogy minden erő, s energia, ami körbevesz titeket, csak azért van,
hogy bántson bennetek.  Nem szabad azt  gondolni,  hogy minden erő,  ami
mélyen  bennetek  van  csak  azért  jött  le  hozzátok,  hogy  zavarja  szellemi
szabadságotokat.  Minden erő  körülöttetek  tanít,  s  minden,  amit  megéltek,
akár legyen az „jó” vagy „rossz” a ti értelmezési formátokban csakis azért jön
le mellétek, hogy tapasztaljatok. Nem vagy elég jó ahhoz, hogy érezz minket,
s nem vagy elég határozott, hogy megteremtődjön benned a szeretetre való
törekvés. Kár minden ilyenfajta félelmet gerjeszteni magadban, s kár minden
erőtlenséget  azért  behívni,  mert  te  nem  vagy  képes  meglátni  önnön
energiátlanságaidat,  s  képtelen  vagy  megélni  önmagad  tiszta,  őszinte
szeretetét. Nem tudhatod, miként én sem tudtam, hogy milyen ember is vagy
valójában….nem érezhetsz minden energiát  magad körül,  mert  olyan erős
elhivatottság vezérel idelent a földi világban, ami nem szól másról, mint az
örökös megfelelni  vágyásról,  az örökös mások szeretetében fürdésről  úgy,
hogy  ezáltal  elindítasz  magadban  egy  erőt,  hogy  én  csak  mások  által
teljesedhetek ki, s mások által lehetek több, itt a földi világban. Mindenkinek
megvan a maga „keresztje” szoktátok mondani, s minden embernek idelent a
földön valóban meg van a maga földi küldetése, s megteremtődik benne a
vágy, hogy mindezt a legméltóbban hajtsa végre. A baj csak annyi, hogy a
legméltóbb  szó  a  fizikai  megvalósulásotokra  korlátozott,  s  ezáltal  nem  is
veszitek figyelembe azt a szellemi tanítást, ami arról szól, hogy meg tudjátok
élni önmagatokat olyan formában, ahogyan idefent tettétek, vagyis megélni
magatokat  úgy  a  földi  világban,  hogy  a  legnagyobb  szeretet  erejével
próbáljátok beteljesíteni égi küldetéseteket.
Egész szellemvilág fogja érezni mindazt az erőt, amit égi istenetek elindított
felétek, s minden emberi szívben elindul a törekvés arra, hogy tiszta, őszinte
életet élve beteljesítse égi küldetését úgy, hogy közben a múltbeli tisztulási
folyamatokhoz  igazodva  átértékelje  életét,  életvitelét,  s  megteremtődjön  a



szívében  a  vágy  arra,  hogy  egy  külső  behatásoktól  mentes,  valódi  igaz
szeretetre  alapozott  életet  élhessen  meg.  Fénytelenségetekben  nincsen
semmi sem több, mint valódi égi szeretetetek, s semmi sem lehet magasabb
rendű,  mint  az  az  égi  akarat,  amit  idefent  képviseltetek.  Nem bántásnak
mondom-e szavakat, csupán szeretnék segíteni Nektek, s Benneteket abban,
hogy  minden  erő,  ami  lejön  most  a  földi  közegbe  csupán  saját
egyensúlytalanságotok  helyreállítása  érdekében születik,  s  minden emberi
lény, aki az elkövetkezendő 10 évben leszületik, isteni szikra gyermekeként
egy  új  világ  megvalósításán  fáradozik.  Legyen  az  „gyengébb”,  s  erősebb
fizikai adottságokkal megáldva akár, s legyen az távolabbi, vagy földközelibb
energiáktól  vezérelt,  de  a  lényeg,  hogy  minden  gyermeki  lény,  aki  az
elkövetkezendő  időszakban  a  földi  világotokba  jön  tiszta  fényenergiáktól
vezérelve  elindítja  égi  tisztulásotokat.  Nem  csak  gyermeki  energiák  által
kapjátok  meg  az  erőt,  hanem  földi  energiáitok  megtestesítőiként  számos
arkangyal  fog  lejönni  közétek  „szellemi”  megnyilatkozásban,  nem  fizikális
testet öltve, hogy segítse tisztulásotokat. Számos energetikai változás indul el
az életetekben,  s  számos energetikai  blokk oldódik azáltal,  hogy képesek
lesztek megélni önmagatok tiszta, igaz szeretetét.
Fizikai változások indulnak el az életetekben, s olyan erős hatásoknak lesztek
kitéve,  melyben  sokak  azt  mondják,  hogy  nem  tudják  megélni  ilyen
„körülmények”  között  az  igaz  szeretet  magvát,  emiatt  eltávoznak  égi
otthonukba.  Nem  lesztek  képesek  megélni  magatokban  a  fényt,  s  nem
lesztek  képesek  megélni  magatokban  a  szeretetet,  s  ezáltal  nem lesztek
képesek itt  maradni a földi  megtestesülés fizikai  formájában. Ezektől  csak
azoknak  a  fizikai  testet  öltött  embereknek  kell  félniük,  akik  képtelenek
szívükre hallgatva megteremteni saját belső szeretetük által külső világukat.
Képtelenek felismerni a „pénz fontossága” nélküli életet, s képtelen megélni
önmagukat úgy, hogy anyagi világukban megteremtett energiátlanságoknak
hátat  fordítva beteljesítsék önmaguk küldetését.  Szeretetlenségeteket  nem
vagytok képesek megélni többé már! Szeretetlenségetekben az anyagi világ
által vezérelt pénzzel teli gondolatok járják át testeteket, s képtelenek vagyok
megteremteni ezáltal belső világotokat.
Meg  fogjátok  látni,  hogy  a  változás  időszakában  minden  emberi
tulajdonságotok  átértékelődik,  s  minden  emberi  szeretet,  ami  bennetek  él
felszínre  kerül,  s  megteremtődik  bennetek  az  igaz,  tiszta  vágy arra,  hogy
elinduljatok az utatokon. Minden szívben belső érzéseitek nyernek teret,  s
minden „emberi” igazság megszűnik létezni, amit eddig fizikális világotokról
hittetek.  Minden „emberi”szeretet,  amiben éltetek átértékelődik bennetek,  s
megteremtődik minden szívben a vágy arra, hogy a legbelsőbb érzéseiket
megélve  a  tisztulás  útjára  lépjenek.  Szeretetlenségnek  nem  lesz  nyoma
immár bennetek, s szeretetlenségetek megszűnik létezni akkor, ha átestek
egy  nehéz  időszakon,  amiben  a  tisztulásátok  lesz  a  legfontosabb.  Nem
szabad  azt  hinnetek,  hogy  nem akarunk  benneteket  megmenteni,  s  nem
akarunk nektek jót. A jó szó a maga értelmezésében helyét veszti, mert földi
igazságotokban megtaláljátok mindazokat a szépségeket, amiket megéltetek



odafent, s megteremtitek azokat az energiákat magatokban, amikben oly sok
életen át szenvedést okoztatok azáltal, hogy képtelenek voltatok elhinni, hogy
igen is képesek vagytok szeretni, képesek vagytok élni úgy, ahogy idefent
eltetetek,  tisztaságban,  békében,  harmóniában,  szeretetben,  dicsőségben,
egészségben, gazdagságban, s fényben. Minden emberi életet úgy hittetek
azért  éltek,  hogy  bennetek  maradjon  a  fénytelenség  és  szeretetlenség
irányába  tett  harmóniátlan  ego  által  vezérelt  létforma.  Nem!  Ez  immár
megszűnik  létezni,  mert  nem  lesztek  képesek  továbbvinni  mindazokat  az
elégtelen megszokott, berögözött, agresszív létezési formát, amiben a pénz,
a szeretetlenség, bátorság nélküli felvállalás mentes életetek nyer hangsúlyt.
Nem lesztek képesek úgy teremteni, ha nem tiszta a szívetek, s nem lesztek
képesek  úgy  megélni  másokat,  hogy  annyi  szeretetlenség  van  bennetek.
Képtelenség lesz úgy létezni idelent a földi világban, hogy másoktól kapjatok
instrukciókat  arra  nézve,  hogy  hogyan  kellene  élnetek.  Egy  belső
törekvésnek, s vágynak kell kialakulnia bennetek arra nézve, hogy megéljétek
mindazokat az egészséghez fűződő pozitív megerősítéseiteket,  melyekben
eddig  képtelen  voltatok  létezni.  Rettegtek  a  betegségektől,  rettegtek
mindazoktól  az  energiátlanságoktól,  amikben  fizikális  életetek  látszik
veszélyben lenni, s rettegtek mindazoktól a megnyilatkozásoktól, melyekben
úgy éltek, s léteztek, hogy nem találtok magatokban szépséget. Nem vagytok
bátrak!  Féltek  megélni  önmagatok  tiszta  akaratát  azáltal,  hogy  belső
vágyaitok,  szeretetetek  vezérel  titeket,  s  képtelen  vagytok  megteremteni
ezáltal magatokban a természetes összhangot külső valóságotokkal, s ezáltal
nem  lesztek  képesek  megélni  magatokban  mindazokat  az  érzéseket,
melyeket  képviseltek.  Nem  lehettek  ennyire  naivak,  hogy  csak  fizikai
világotok  létezik!  Nem lehettek  ennyire  elvakultak,  hogy  képesek  vagytok
elhinni,  hogy  mást  nem  fogtok  megélni  mint  a  fizikai  létezésetek
„legboldogabb” pillanatait, s nem hiszem, hogy minden emberi lény, akiben
mindezekre való törekvés egyszer oly erős volt képes lesz egyik pillanatról a
másikra  elindulni  a  szellemi  fejlődés útján,  s  képes  lesz  megélni  önmaga
tiszta,  igaz  valóságát  úgy,  ahogy  idefent  tette.  Ezért  kérünk  titeket,  hogy
hallgassátok meg mindezeket a szavakat, mert nem fogjuk tudni megértetni
másképp veletek az égi valóságotok alapjait, ha el nem indítjuk a változást
bennetek, s az arra való törekvést, hogy meg tudjátok élni önmagatok tiszta,
igaz  szeretetét  s  képtelen  leszünk  kihagyni  ebből  bárki  „ember  fiát”,  s
képtelenek leszünk kihagyni ebből bármilyen energiát, ami elindítja fizikális
életetekben  a  változást,  s  kimozdít  benneteket  egyensúlytalanságotokból.
Nem kell megijedni egy fizikálisan létrejött betegségtől, csak tudd, hogy miért
indult  el  benned.  Ha  képes  vagy  átélni  azokat  a  belső  megnyugtató
energiákat,  mellyel  elhiszed,  hogy  mindez  azért  történik,  hogy  szellemi
fejlődés útjára lépjél, akkor nem is fogod elengedni a földi világot, s képes
leszel  másképp  nézni  önmagad  valóságát,….elindulsz  a  fizikai  szeretet
megélésének  útján.  Lesznek  emberek,  akik  képtelenek  lesznek  elfogadni
érzéseket,  s  belső vágytalanságokat,  melyeket  eddig  is  megéltek,  bennük
viszont  nem  fognak  elindulni  ezek  a  tisztulási  folyamatok,  hanem  új  élet



reményében eltávoznak földi világunkból. Meg kell mondjam, hogy nem sok
ember lesz képes szembenézni azzal, amit elhitt eddig magáról, s most úgy
érzi kisemmizték, elvették tőle mindazt,  amiért élt,  s amit megvalósított  ez
idáig.  De kérlek  téged,  ne gondolkodj  így!  Nem lesz könnyebb általa,  sőt
megnehezíted  saját  tisztulási  folyamatodat,  s  ezáltal  még  nehezebb
élethelyzeteket okozol magadnak. Ne akarj „pánikba” esni, mert nem elég a
pénzed a megélhetésre, vagy nem tudsz olyan autót, házat venni magadnak,
ami megilletne téged. Még nem! De itt az idő, hogy elfogadd, mindezek azért
történnek  veled,  mert  meg  kell  élned  önmagad  belső  „tisztátlanságát”,  s
azokat  az  előző  életeidből  hozott  hátrahagyott  életfeladatokat,  melyeket
egykor  képtelen  voltál  átélni.  Nem  leszel  képes  másképp  fejlődni!  Ne
tiltakozz, mert nem tudsz mit tenni! Az égi energiák immár elindultak, s nem
állítja meg őket sem Isten, sem ember! Nem fogja megtapasztalni senki mi is
az a szenvedés, ha mindezekkel tisztába kerülsz, s nem fogja megtapasztalni
senki sem, hogy milyen érzés hontalannak lenni, ha képes leszel megélni azt
a belső hitet, s valóságot, hogy elég mindaz, ami vagy, s Te saját magad által
is képes vagy gazdag,  egészséges, becsületes életet  élni.  Nem kell  más,
csak  tudatod,  s  szíved  átformálása,  nem  kell  más,  csak  elhinned,  hogy
valóban érsz annyit itt-e földi világban, mint bárki más, s valóban meg tudod
teremteni  önmagad  tiszta,  igaz  valóságát  úgy,  hogy  elengedsz  minden
múltbéli  korlátot,  aggodalmat,  félelmet,  mely  irányítja  mostani  életedet,  s
feltöltöd  a  szíved,  lelked,  tudatod  egy  olyan  égi  segítség  által  kapott
szeretetenergiával,  ami valójában ott  él  benned. Hited erős,  s képes vagy
elhinni,  hogy  lehetsz  gazdag,  boldog,  s  mindenekfelett  belső  egyensúlyi
állapotod  megteremtésével  képes  leszel  megteremteni  egy  szebb  jövőt
magad számára. Ne higgy abban, ami vagy, s nem legyen elég a fizikai világ
által nyújtottal lehetőségek „tárháza”. Ennél sokkal több lehet a tiéd. A belső
béke, harmónia, szeretet  oly formában, amiben ott  éle a tiszta életre való
törekvés, a gazdagság, boldogság tükrében.
8.
Hittel  él  az  ember,  szoktátok  mondani,  s  ez  a  hit  a  legfontosabb  földi
világotokban.  Ha  hiszed,  hogy  képes  vagy  megélni  önmagadat,  s
megteremteni mindazt, amit odafent is éltél, képes leszel megélni magadban
a szeretetet és békét, harmóniát és dicsőséget. Benned él a fény, s benned él
a szeretet, csak hagyd, hogy megélhesd! Tégy úgy, ahogy a szíved diktálja, s
higgy magadban, hogy képes leszel békét, harmóniát teremteni a lelkedben.
Minden emberi élet, amit itt éltél a küzdelemről szól. Minden emberi életben
megteremtett  aggodalom  és  fájdalom  tetézi  mindazokat  az  érzéseket
magadban, amiből a következő életedben táplálkozni kéne. Nem lehetséges,
hogy  megéld  mindazt,  amit  egykor  megéltél  úgy,  hogy  képtelen  vagy
megtalálni önmagad tiszta, igaz hitét, mert, ha ugyanazt teszed, mint egykor,
képtelen leszel  a változásra. Csakis annál tud elindulni a változás, akiben
megteremtődik a lehetőség arra, hogy képes változtatni saját gondolkodásán,
saját  életén,  s képes megélni  mindazokat  az energiákat,  amiket  magában
hordoz oly mélyen.



9.  Higgy  magadban,  hogy  képes  vagy  teremteni!  Higgy  magadban,  hogy
képes vagy úgy élni,  ahogy egykor odafent éltél,  s képes vagy megélni a
tiszta  égi  boldogságot  idelent  a  földi  világotokban.  Miért  kételkedsz  a
szavaimban? Miért indul el benned kétely aziránt, hogy meg tudod teremteni
mindazt, amiért lejöttél, s boldog, harmonikus, kiegyensúlyozott életet tudsz
élni? Én benned élek, s veled vagyok a nap minden percében, s szeretném
azt látni, hogy meg tudod élni önmagad igaz valóságát, s képes vagy olyan
érzéseket előhívni magadból, ami az emberiség javát szolgálja. Beszéljünk
arról,  hogy  mit  jelent  számodra  önmagad  igaz  valósága,  s  mit  jelent
számodra mások hite és harmóniája? Miért fontos az, hogy a körülötted élő
emberek is igaz tiszta hittel legyenek önmaguk és mások irányába, s miért
fontos azt, hogy ők ugyanúgy meg tudják teremteni mindazokat az érzéseket,
amiket  egykor  odafent  képviseltek?  Ne  akarj  csak  magadban  érezni
gondolatokat,  érzéseket,  melyek  megváltoztathatják  a  világotokat,  hanem
mondd  ki  bátran,  s  fogalmazd  meg  az  aggályaidat,  kételyeidet,  de  a
boldogságodat  is,  a  megélt  pillanataidat  itt.  Higgy  magad  energiáiban,  s
abban,  hogy  képes  vagy  a  környezetedben  is  harmonikus,  meghitt
pillanatokat teremteni azáltal,  hogy megéled önmagad belső tisztaságát,  s
megéled mindazokat az érzéseket nap, mint nap idelent a földi világban, amit
meg  szerettél  volna  látni  magadban  odafentről.  Ne  vessz  el  a  haragos,
indulatos  szavak  sokaságában,  s  ne  vessz  el  azokban  az  emberekben,
akiktől csak a „szidalmazást” kapod. Ők ugyanúgy, mint Te azért jöttek le ide
a földi világba, hogy bizonyítsanak, s ugyanúgy, mint Te most éppen azon
fáradoznak,  hogy  megéljék  VELED együtt  a  legtisztább  érzéseiket.  Vajon
sikerülhet-e így, ahogy élitek most földi világotokat? Vajon képesek lesztek-e
előhívni magatokban azokat a belső energiákat, melyek szükségesek ahhoz,
hogy tiszta,  igaz,  szeretettel  teli  érzéseket  valósítsatok meg magatokban?
Vajon hiszel-e önmagad igaz,  tiszta érzéseiben annyira,  hogy képes vagy
mindezeket átadni másoknak is? Meg kell értenetek idelent a földi világban
nem olyan egyszerű mindezt megvalósítani. Bennetek van az erő és a fény
mindahhoz, hogy képesek legyetek úgy élni idelent, ahogyan szeretnétek.
Miként  egykor  én  is  szerettem  volna  megteremteni  bennetek  a  fényt,
harmóniát, dicsőséget, úgy ti is képesek vagytok másokban is előhívni. Meg
kell  látnotok  azokban az  emberekben is  a  fényt,  s  harmóniát,  aki  nem a
legkedvesebb szavakkal él felétek, s meg kell látnotok magatokban azokat az
erőket, amik arra késztetnek titeket, hogy együtt éljetek másokkal úgy, hogy
elfogadjátok  őket,  s  ezáltal  képesek  legyetek  kinyitni  a  szíveteket  feléjük.
Miért  kellene  mást  látni,  érezni  magatokban,  mind  amik  vagytok?  Miért
kellene másként élni, s szeretetlenséget termelni tovább földi világotokban?
Miért kell megélni ugyanazt a szeretetlenséget, mint, amit eddig megéltetek, s
meddig vagytok képesek megéni mindazokat az érzéseket még magatokban,
amik  kimozdíthatnak  titeket.  Meg  kell  tanulnotok  önmagatok  energiáival
együtt élni, s meg kell tanulnotok megteremteni magatokban azt a fajta erőt
és  energiát,  hogy  együtt  éltek  úgy  másokkal,  hogy  békét,  harmóniát
közvetítetek felé akkor is,  ha bánt benneteket. Ők ugyanúgy, mint Ti azért



születtek le, hogy tanuljanak, s Te is azért születtél le, hogy Tőle tanuljál. Ő
ugyanúgy,  mint  TE  azért  van  itt,  mert  el  szeretné  érni  a  legmagasabb
szeretetrezgést idelent a földi világban, s ehhez meg kell élnie a tiszta fényt
és  szeretetet  önmagában  és  másokban.  De  kérdezem én:  hogyan  leszel
képes tanulni úgy, hogy képtelen vagy megélni önmagad belső valóságát, s
hogyan  lesz  képes  tanulni  ő,  ha  a  tisztátlan  érzéseket  közvetíted  felé.
Induljon el az az energia, amit az égi világ ró le rátok, s kezdődjön el az a
tisztulási folyamat, amiben megélhetitek önmagatokat.
10.
Minden embernek joga van ahhoz, hogy boldogságban, szeretetben élje az
életét  nélkülözés  mentesen.  Minden  emberben  meg  kell  teremteni  a
lehetőséget  arra,  hogy  mindenekfelett  álló  isteni  energiáit  hasznosítva
lehessen igazán önmaga a földi világban, s minden ember erejét meg kell
sokszorozni  ahhoz,  hogy  higgyen  önmagában.  Ezen  fáradozunk  most,  s
ehhez  lesz  szükség  arra  a  tisztulási  folyamatra,  ami  elindul  világotokban.
Miért  kellene úgy élni  idelent  a földi  világban,  mint  eddig tettétek,  s  miért
kellene  élve  elindítani  magatokban  egy  olyan  energiátlanságot,  mely  földi
világotok  végét  okozza.  Miért  nem  lehet  békét,  harmóniát  „varázsolni”  a
szívekbe úgy, hogy megteremtitek magatokban annak a lehetőségét, hogy
elhiggyétek, valóban képesek lesztek egy új világot teremteni magatokban és
magatok körül.  Hittel  él  az ember!  És Hittel  fogtok megteremteni magatok
körül is változásokat. Hitetek megerősödése ez az időszak, s hitetekben való
félelmek  elengedése,  amiben  segíteni  tudok  Nektek.  Meg  kell  tanulnotok,
hogy  tisztulhattok  ki,  s  meg  kell  tanulnotok  milyen  emberi  energiákat
képviselhettek  idelent  a  földi  világban.  Ehhez  kellenek  azok  az  emberek,
akikben meg van a kellő hit ahhoz, hogy átadják másoknak, s ehhez kellenek
azok  a  tiszta  szívű  égi  közvetítők,  mint  Én  általam  lehozott  információ
megteremtői.  Meg  kell  állnia  azoknak  a  folyamatoknak,  melyek  képessé
tettek  benneteket  arra,  hogy  elhiggyétek  magatokról,  hogy  képtelenek
vagytok mások energiái nélkül élni, s képtelenek vagytok önmagatok erejéből
teremteni magatok körül dolgokat. Nem lesznek képesek ezek az erők tovább
uralkodni,  mert  elindul  a  világban  a  törekvés  arra,  hogy  önmagatok
energiáiból megteremtődjön egy igaz, új világ számotokra. Köszönöm, hogy
meghallgattatok, s köszönöm, hogy figyelemmel kíséritek azokat a szavakat,
amelyekben ott vagyok Én, Isten fia, Jézus, s amik csakis arról szólnak, hogy
elindítsanak titeket az úton!
„Szeresd önmagadat úgy, ahogy egykor engem szerettél”
J É Z U S
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https://open.spotify.com/episode/6fAMFtaa0TqwpxIyLb83Qk?si=s2L3G94AT2ekwJouafF_ww
https://open.spotify.com/episode/6fAMFtaa0TqwpxIyLb83Qk?si=s2L3G94AT2ekwJouafF_ww
https://www.youtube.com/channel/UCo15hBJ2O5H5x3e_QvbRL5A
https://www.facebook.com/heavenly.ildikoferenc.1
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