
Rafael Arkangyal jött el hozzátok. 
Azért jöttem Ildikó, hogy gyógyítsam a szíveteket, a tiéteket, minden emberét, mert
szükségetek van arra, hogy begyógyuljanak azok a sebek, amiket évezredek folyamán
fölhalmoztatok. 
Szükségetek van ránk és szükségetek van arra, hogy segítsünk nektek abban, hogy a
tisztulásból  ki  tudjatok  szállni  úgy  és  végig  tudjátok  csinálni  úgy,  inkább  úgy
mondom, végig tudjátok csinálni úgy, hogy őszinteséggel, tisztasággal és becsülettel
léptek ki belőle. 
Nagyon  nehéz  folyamat  vár  rátok,  mert  ebben  a  folyamatban  megnyitjuk  a
szíveiteket.
Megnyitjuk minden embernek a szívét és minden ember szívéből elő fog törni az a
sok fájdalom, az a sok szomorúság, az a sok álmatlan éjszaka, amit előző életeitekben
is megéltetek. 
Mindaz  a  szomorúság  fogja  terhelni  a  szíveteket,  lelketeket,  szellemeteket,  amit
igazából  eddig  még  nem  éreztetek,  hanem  úgy  éltetek  meg,  hogy  elnyomtátok
magatokba. 
Ezek a mély érzések fognak előtörni bennetek és ez lesz a változás egyik legfőbb
forrása, amit magatokon érezni fogok. 
Ez lesz az a változás, amit bennetek elindítunk. 
Azért mondtam el mindezt, hogy ne ijedjetek meg tőle, de tudnotok kell mégis, hogy
a változás a ti javatokat szolgálja. 
Tudnotok kell,  hogy a változásban csak azt  látjuk,  hogy utána tisztán és őszintén
tudtok  élni  és  egy  boldogabb  új  világ  reményében  tudjátok  majd  képviselni
magatokat. 
Az a remény, amit eddig tápláltatok az égi világgal szemben - az égi világ mellett
inkább mondhatnám úgy - most itt a földi világotokban fog megvalósulni. De ehhez
tisztának,  őszintének  kell  lenni  magatokkal  szemben  és  kitisztultan  kell  látnotok
magatok körül a világot. 
De ehhez tisztának,  őszintének kell  lenni magatokkal szemben és kitisztultan kell
látnotok magatok körül a világot. 
Ez pedig az égi világ ígérete: hogy nem hagy cserben titeket. 
De az is biztos, hogy tennetek kell magatokért. 
Az is biztos, hogy ki kell állnotok olyan próbákat, fizikális próbákra gondolunk - egy-
egy  élethelyzetet,  egy-egy  konfliktust,  egy-egy  olyan  előző  életből  behozott
energiátlanságot - amin túl kell lennetek és meg kell teremtenetek magatokban így is
a békét és harmóniát, hogy ezeket túlélve, szeretetben lássátok önmagatokat. 
Ez a nehéz ebben a folyamatban, mert a sok harmóniátlanság, ami még tetőzötten fog
eljönni bennetek, még nehezebb életfeladatok és élethelyzetek elé sodor benneteket,
de aki  ezekből ki  tud lábalni,  azokban elindulhat  a remény arra,  hogy képes lesz
megteremteni  a  szívében  a  szeretetet,  képes  lesz  megállni  saját  lábán  úgy,  hogy
önmaga  erejéből  kitisztulva,  megteremt  egy  olyan  világot  maga  körül,  amiben
megélheti boldogságban önmagát. 
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