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За промените и трудните моменти,
през които преминаваме
Всичко в момента се случава много по-бързо от когато и да било. Никога досега в
историята на човечеството и Земята, процесите не са се случвали с такава сила и
бързина. Времето като понятие във физиката и измерение в пространствено-времевия
континуум, както и времето като метеорологично понятие, ви притискат да се
развивате и адаптирате към промените. Огледайте се, всички около вас преминават през
тежки изпитания.
Как можете да се справите с това? ЛЮБОВ, ЛЮБОВ, ЛЮБОВ и разбиране, че всичко е
такова, каквото трябва да бъде. Знаем, че това ви се струва непосилно на фона на
емоционалните, психическите и физиологическите изпитания, през които преминавате.
Но, ние ви молим ДА СЕ ДОВЕРИТЕ на вътрешния си глас и да следвате напътствията му.
Слушайте внимателно този шепот, който тихо се обажда отвътре. Никога не сте сами.
Всички сили са тук и очакват да ги призовете. Единственото, което е нужно да направите
е да се молите и да искате. Молитвата е знак за вашите намерения и желания.
Направете го. Знаете със сърцата си, че винаги ще получите помощта, която се поискали.
"Поискай и ще ти бъде дадено!"
Можете да правите това чрез медитации или просто като бъдете ОСЪЗНАТИ за това кои
сте, без значение от условията, в които се намирате. Помощта е тук. Ако проблемът ви
е физически, говорете на болните си клетки, че са здрави. Отдайте им любовта си.
Правете това и те ще ви чуят. Всяка ваша клетка има ум и те ще ви разберат. Но, трябва
да им казвате че те са напълно здрави, както в момента на сътворението им. Те имат
способност да се излекуват сами, без значение от вашата генетична обремененост.
Като правите това, вие не лекувате само себе си, а цялото човечество, Майката Земя. А,
вие сте част от нея. Почувствайте потока Небе - Земя. Без значение от религията, която
изповядвате, вие сте връзка между Духовното и Земята. Енергията, която преминава
през вас сега е много силна и тя ви трансформира. Земята променя вибрацията си, заедно
с нея и вие се променяте. Прецесът изисква търпение, разбиране и любов.
Доверете се и се молете. Всичко останало оставете на нас.
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