
A földi világ harmóniájának megteremtése a célunk. 
Elvittek minket azok az energiák, melyekben élünk. 
Végeláthatatlan folyamat ez, ami elindult. Beláthatatlan következményekkel jár
egy ilyen energetikai változás. 
Szeretjük a Földet. 
A napfényt, a madarak csicsergését, a tűz melegét, a harmóniát a természetben,
a lágy, gyengéd érintését a reggeli harmatnak. 
Azt, akik voltatok, akivé lenni akartatok. 
Nem  tudtuk,  hogy  ennyi  energiátlanságot  vagytok  képesek  termelni
önmagatokban és másokban. 
Hittünk és hittük azt, hogy abban, amiben megteremtettük egykor a fényt és
szeretetet tovább él és egy emberi minőségben való leszületésben is meg tud
maradni és élni. 
Féltünk Titeket, azt a bolygót, amit teremtettünk, azt a fényt, amit adtunk, az a
hitet, amiben benne vagyunk. 
Nem akartuk mi elindítani ezt a változást, de meg kell élni magatokat ahhoz,
hogy tovább tudjatok lépni egy magasabb fejlődési szintre. 
Kértem isteni erőmből eredő univerzális világot,  hogy segítsen Nektek, s mi
most  próbálunk  utat  mutatni  Nektek,  s  elmondani  milyen  veszélyben  van
mindaz, amit egykor boldogság, fény, szeretet vett körbe. 
Én most már csak így tudok segíten, s elmondani Nektek, milyen nagy dologgal
állunk szemben, s biztatni titeket, hogy mindenség megteremtésének alapja a
szeretet, s ez a szeretet él bennetek is, amit Én adtam Nektek. 
Ez a szeretet kell vezessen tovább benneteket.
 Semmit sem kaptuk ingyen, s semmit sem kaptunk áldozatok nélkül, s most itt
az  idő,  hogy  végre  ne  áldozatokká  váljatok,  hanem  Isteni  kiteljesedésetek
magját lássátok meg önmagatokban.
Velünk együtt  léteztek, s  éltek,  s velünk együtt  létezik és él  az a világ, ami
körbevesz titeket. 
Eggyé  olvadunk  veletek,  mert  szükségünk  van  arra,  hogy  immár  földi
energiáitok  által  segítsünk  titeket,  s  így  segítsünk önmagunkon is,  mert  így
leszünk képesek megélni mindazt, amiben Ti léteztek, s amiben éltetetek oly
sok életen át. 

Meg  kell  látnotok  magatokban  a  szépséget,  meg  kell  látnotok  magatokban
mindazt, amit eddig képtelenek voltatok, s elhinni magatokról, hogy valóban
jónak születtetek, s képesek vagytok szeretni….
Isten 


