
Gábriel Arkangyal  
Minden ember életében eljön a pillanat, amikor dönthetünk saját sorsunk felett.
Minden ember életében eljön a pillanat, amikor dönthetünk afelett, hogy mit akarunk
kezdeni, és hogy mivé akarunk válni.
Az emberek életükben félnek a döntésektől.
Félnek megélni önmagukat és félnek felvállalni azt, ami ott legbelül van. Igazából
minden  emberben  van  vágy  arra,  hogy  megélje  a  tiszta,  őszinte  érzéseket:  a
tisztaságot, a becsületet, a fényt, a harmóniát, a szeretetet, minden, ami benne van és
benne él, a külső világában is megjelenjen. 
De miért nem tudjuk megteremteni?
Miért félünk a változásoktól?
Miért félünk kimondani dolgokat?
Miért van az, hogy nem tudjuk megteremteni mindazt, amit odabenn érzünk?
Miért gondoljuk azt, hogy megbántunk másokat?
Miért hisszük azt, hogy ha a valóságot, az igazságot és a becsületet mondjuk, ezáltal
mások nem értenének meg minket?
Sajnos ez van ebben a földi világban.
Megteremtődött egy olyan energia bennünk, ami korlátokat szab, határokat szab a
viselkedésünknek, magatartásunknak, sőt már a gondolatainknak is.
Határokat szab mindannak, amit itt képviselünk itt a földi világban. 
Hogyan tudnánk úgy szeretni békében, harmóniában élni, ha önmagunkban sincs meg
ez a béke, harmónia és tisztesség a többi ember irányába, sőt saját magam irányába
sem?
Akkor vagyok tisztességes és akkor tudom elfogadni szeretni önmagam, ha mindazt,
amit  belül  érzek,  gondolok és  mindazt,  ami  az  érzésvilágomat  kifejezi,  el  tudom
mondani másoknak, meg tudom mutatni önmagamat igazából.
Kérlek benneteket, hogy próbáljátok kifejezni saját érzéseiteket, gondolataitokat. 
Próbáljátok megteremteni azt, amit igazából próbálnátok képviselni és próbálnátok
képviselni akkor, amikor önmagatok lehetnétek.
Tudtok-e valójában önmagatok lenni? - itt már az a kérdés. 
Tudjátok-e igazából mi az a változás az életetekben, amit meg kell tenni ahhoz, hogy
önmagatok lehessetek. 
Nagyon nehéz ez is. Nehéz rájönni arra, hogy mitől vagyok önmagam .
Mivel elindult bennetek egy elváltozás, egy olyan anyagi világ és fizikális világban
való  gondolkodás,  amiben  a  korlátaitok  és  határaitok,  igazából  a  fizikum,  az  a
valóság, amit láttok.
A két  szemmel  megtapasztalható  valóság  és  ettől  kezdve  minden  más  létezését
felülbíráljátok, illetve kételkedtek benne. 
De  mondom  én  és  kérdezem  én  tőletek,  Gábriel  Arkangyal,  szükséges-e,  hogy
lássatok minket?
Szükséges-e, hogy érezzetek minket?
Szükséges-e,  hogy minden nap ott  legyünk az  életetekben és  akár  nap,  mint  nap
látszódjunk mellettetek.
Én azt mondom, hogy nem, mert a szívetekben kell, hogy érezzetek minket.



A szívetekben kell, hogy érezzétek azt a szeretetet, amit az égi világ nyújtott eddig
számotokra.
Hányszor  mentetek  el  kérni  tőlünk dolgokat,  hányszor  mentetek el  templomba és
gondolkodtatok el azon, hogy kihez imádkozok egyáltalán?
Gondolkodtatok-e azon, hogy ki az az égi világ tulajdonképpen?
Kik azok, akik az égi világot képviselik?
Miből állnak?
Hogyan néznek ki?
Mit tesznek értünk?
Vagy csak elgondoltátok és azt gondoltátok, azt hittétek, hogy amit a könyvekben
leírnak, az úgy van? 
Az égi világ tulajdonképpen egy hatalmas nagy energia. 
Egy hatalmas nagy energiaburok körülöttetek,  az  egész  földi  világ  körül,  amiben
hatalmas nagy szeretetenergiák vesznek részt.
Megtestesült  itt  egy  olyan  szeretetrezgés,  amin  mi  működni  tudunk,  és  amiben
összhang, harmónia, kiegyensúlyozottság van. 
De megteremtődött-e mindez a földi világotokban?
Mi próbáltunk segíteni, hogy megteremtsük nektek és próbáltunk mellettetek lenni a
problémáitokban, mindenféle bajaitokban és minden olyan elnyomott érzéseitekben,
amiben nem tudtátok megélni önmagatokat és ezáltal önmagatok valóságát megélni. 
Mi próbáltunk segíteni, de most úgy éreztük és úgy érezzük, hogy kevesek vagyunk
már a földi világhoz. 
Kevés az a szeretetenergia és a szeretetrezgés, amit mi képviselünk, és nem tudjuk
már tolerálni, és nem tudjuk már befogadni (mondom így inkább: befogadni), azokat
az energiátlanságokat, amiket a Földön termeltek.
Mik is ezek? 
Annyi  szomorúság,  fájdalom,  szeretetlenség  van  a  szívetekben,  hogy  képtelenek
vagytok önmagatokat  megélni,  nem tudtok tisztán látni  és  egymás szemébe nézni
úgy, hogy őszintén beszélnétek a saját érzéseitekről. 
Nem tudjátok azt mondani egy másik embernek őszintén és tisztán, hogy szeretlek.
Nem tudjátok azt mondani egy másik embernek, hogy úgy szeretnék most melletted
lenni és segíteni, csak fogni a kezed. 
Hadd álljak melléd, és hadd próbáljak meg segíteni.
Vagy ha valaki ezt mondja, lehet, hogy a másik éppen ellöki, eltaszítja, mert azt hiszi,
hogy valamilyen rossz szándék vezeti. 
Ez az, ami igazából elindított bennetek egy olyan fájdalmat, szomorúságot,  amibe
egyre jobban bezártok, egyre jobban elszigetelődtök egymástól.
Holott látjuk a szíveteket, hogy mindenkiben ott él a vágy, ott él az a szeretetre való
törekvés, amit meg kellett volna, hogy eddigi életeitek során megvalósítsatok.
De most már késő.
Nem tudunk segíteni nektek akkor, ha ti képtelenek vagytok változni.
Nem tudunk segíteni nektek akkor, hogyha képtelenek vagytok felismerni mindazt,
amit igazából egykor már meg kellett volna tennetek.



Ha  képtelenek  vagytok  felismerni  magatokban  a  szeretetet,  az  őszinteséget,  a
tisztaságot,  és  mindezt  átadni és  őszintén,  tisztán felvállalni  önmagatokat  a másik
ember előtt és felvállalni a másikat önmagatok előtt. 
Kérlek titeket én is, hogy próbáljatok meg másképp gondolkodni, próbáljátok meg
szeretni  magatokat,  a  másik  embert,  és  próbáljátok  meg  az  égi  világot  is  úgy
elfogadni, mintha természetes lenne számotokra. 
Mi, akik itt élünk az égi világban és az égi világ küldötteihez beszélünk most, azt
mondjuk nektek, hogy szeretnénk azt látni a Földön, hogy elindul egy hatalmas nagy
szeretetenergia ezáltal a videó által és elindul egy hatalmas nagy szeretetrezgés a ti
szívetekben is, amiben végre felismeritek önmagatok feladatát. 
Nem  azért  jöttünk  el  hozzátok,  hogy  szónokoljunk  és  beszédeket  mondjunk  és
legyintsetek ránk, hogy mit nekünk égi világ. 
Mi azért jöttünk el hozzátok, hogy segítséget kérjünk tőletek
Mi oly sok éven át segítettünk benneteket. 
Oly sok évezredeken át  próbáltunk nektek energiát,  szeretetet,  bőséget,  harmóniát
adni és megteremteni a szívetekben a békét. 
Képesek voltatok ti mindezt befogadni? - kérdezem én tőletek.
Nézzetek egy kicsit magatokba és gondolkodjatok el az életeteken.
Próbáljatok egy kicsit tágabban látni, próbáljátok a fizikai és az anyagi valóságon túl
azt is meglátni, ami igazából nem fogható, de mégis létezik.
Hallgassatok a szívetekre, hallgassatok arra a belső hangra, ami azt mondja nektek,
hogy igen, az égi világ eddig is segített nekünk, és most is itt áll mellettünk, de képes
vagyok megteremteni magamban most már a szeretetet, hogy én is segítsek őnekik. 
Kérlek benneteket, hogy segítsétek egymást, mert azáltal, hogy egymást segítitek, és
a  szeretetet  növelitek  magatokban,  ezáltal  tudtok  nekünk  is  segíteni  és  ezáltal
tudjátok az égi világot is megmenteni. 
Mi pedig ezáltal tudunk nektek úgy segíteni, hogy az égi világot egyre inkább lejjebb
hozva  a  Földhöz,  egyre  erősebben  lejjebb  nyomva  ezeket  a  szeretetrezgéseket,
elindítjuk  bennetek  is  a  vágyat  arra,  hogy  még  tisztábban  és  őszintébben  is
élhessetek. 
De ehhez kell egy hatalmas nagy tisztulási folyamat, amiről már beszéltünk. 
Ez a tisztulási folyamat pedig nem lesz kellemes, de utána, aki szembe mer nézni
önmagával és meglátja önmagában azt a szeretetet, amit odafönn is képviselt, biztos,
hogy boldog, gazdag, kiegyensúlyozott és harmonikus élete lesz . Köszönöm.
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