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Марія –
Продовжуйте поширювати мою молитву ☫ Світлі працівники
вітаються мої дорогі улюблені брати та сестри. Слухайте уважно і
отримайте наступне повідомлення з любов’ю. Моє серце дико б'ється,
скільки синів і дочок відповіли на мій дзвінок! Скільки синів і дочок вібрує
любов’ю до планети. Я надзвичайно щасливий, і будьте впевнені, мої діти,
що ви цього досягнете, що ви зміните цю планету. Давайте зробимо
порівняння: невелике джерело починає капати трохи води і здається таким
маленьким, таким невиразним, але там воно є, вискакуючи з цього сплеску
води, щоб кілька птахів п'ють і трохи змочили землю. Потім він розуміє, що
він не такий марний, що може щось зробити для планети, для того, хто
спрагне і передає; для тварин і відчуває вдячність, що зможете зробити
щось позитивне, навіть якщо ви такі маленькі. В іншому місці поблизу
іншого невеликого джерела мислить так само, але спочатку ця маленька і
неякісна течія протікає по Землі, і як велика мудрість Геї вона зустрічає
інший струм цього іншого джерела і стає більшою течією, яка починає
подорожувати дорогами, навіть видаючи свій прохід, що проходить,
заглиблюючи спрагу більше тварин і більше людей, які проходять. Ще
рясніше і починає формувати потік. Це велика радість, оскільки вона
показує баланс Геї. Любов Гаї, яка об'єднує ці течії, утворюючи щось
набагато більше, і цей маленький потік приєднується до іншого потоку, який
десь сформувався і стає більшим, ширшим і глибшим. А через деякий час
вони утворюють велику річку, яка в якийсь момент перестане бути простою
річкою і стане частиною Великого океану, тоді я принесу цю маленьку
історію енергію планети. Бачите, кожен з вас, як це маленьке джерело, яке
ви вважали незначним без особливої цінності, але те, що приєднання інших
джерел зростало, зростало і сягало вершини, яка була океаном. І тому
ваша планета підтримує всю свою структуру як чудову мережу. Тож я
доношу це до кожного з вас, він зустрічає іншу, формуючи невелику групу
або велику групу, яка потім приєднується до іншої групи, і група продовжує
рости і рости. Що відбувається? Ви стаєте величезною рідиною тоді в будьякий час, мої діти, не відчуваєте себе несуттєвим, не відчуваєте себе
слабким або не відчуваєте себе марним, ви всі є частиною того, хто є
батьком / матір'ю / Богом. Це так, ніби ми запалюємо маленькі цибулини,
але коли вони збираються разом, вони утворюють трохи міцнішу цибулину,
і коли вони з'єднуються з іншими цибулинами, вони утворюють набагато
сильніше світло і починають освітлювати планету. Ви взаємопов'язані, ніхто
не ізольований. Кожен промінь кохання, кожен промінь радості, що
випромінюється, пов'язаний з іншим променем кохання з іншим променем
радості і затоплює цю велику мережу радості і любові, і темні точки цієї
мережі, які не хочуть, що не хочуть, щоб світло буде затоплене цією
хвилею любові і радості, вони спочатку відмовиться, що вони цього не
зроблять, тому що не захочуть дуже добре втратити свою суть. Кожен
робить свій вибір, але багато хто змінюється, багато хто любить відчуття
того, що таке, щоб запалити їхні серця і почати нову подорож. Тому ніколи
не здавайтесь, ніколи не вважайте себе незначним і слабким. Кожен з вас,
хто випромінює любов, випромінює ореол енергії, набагато більший, ніж ви
самі, і коли випадково такий ореол зустрічає ще один ореол тієї ж

інтенсивності, стає сильнішим і розширюється швидше, і ви стаєте
потужними. Продовжуйте цей шлях еманації любові, миру, світла. Як уже
було сказано тут, це чудовий крок до безумовної любові. Вони
випромінюють справжнє кохання. Це величезне, і від кожного з тих, хто
виходить, він поширюється дуже швидко, тому надсилайте все більше і
більше безумовної любові, і вони змінить цю планету. Навчіться не судити.
Навчіться не брати сторону. Ніхто не має права. Ніхто не помиляється.
Нема чого судити, є лише любов і світло, щоб вийти, тому ви зміните цю
планету, тому ви досягнете всіх. Коли я попросив передати наші
повідомлення на планету, ми знаємо чому. І будьте впевнені, що це історія
багатьох тут, які раптом приїхали, слухали, любили, залишилися і їхнє
життя змінилося. Ми торкнемось багатьох. Те, що ви робите, непросте, але
подумайте про це як про акт любові. Це прихильність любові, але давайте
будемо зрозумілі, ніхто не має на мене зобов'язань, ні, кожен з вас, хто
прийняв моє запрошення, робить це для себе, робить це по-своєму, робить
це як акт любові, як акт розширення своєї любові. Я не маю прихильності
до мене, я ні від кого нічого не вимагаю. Зобов'язання з вами, зобов'язання
з вами, з тими, хто буде чекати повідомлення щодня, як ви, тому завжди
думайте, чи є брат з іншого боку світу, який чекає цього повідомлення, і я
роблю це для нього, щоб він міг мати доступ до всього, що я вже мав. Це
любов, і це поширює любов, тому, ще раз повторюю, не кажи, що ти це
робиш для мене. Це нічого не вимагає. Кожен з вас прийняв своє рішення
допомогти. Ніколи не забувайте, що ви робите це для брата і сестри, які
прочитають те, що ви перекладаєте, і що таким чином ви розвиваєте цю
мережу знань і мудрості, щоб ви могли змінити світ, щоб ви допомагали
іншим братам. Зробіть свою частину, і ми зробимо свою, а саме - охопити
всіх, кого потрібно торкатися. Знай, мої сини і дочки, що моє серце гуляє.
Що я дуже радий, що ви почули моє прохання, але я постійно повторюю це
зі мною, немає жодної прихильності - це ваші брати і сестри для тих, хто
робить переклади. Повірте, це зайде далеко, тому що ми змусимо його
далеко йти - це наша робота, але ми потрібні вам. Тож нехай кожен з вас
робить свою роль, але завжди робіть це, думаючи, що з іншого боку хтось
чекає. Хтось, хто хоче прочитати це повідомлення, тоді зобов’язання є з
ними, не зі мною, не з нами, а з тими братами і сестрами, які прагнуть
читати наші вчення, то мої дорогі сини і дочки, робіть це від душі, робіть це
з великою любов’ю, і я запевняю вас, що це буде легким завданням,
спокійним завданням зробити все більше і більше людей, які будуть
рухатися вперед, але завжди враховуючи, що це буде домовленості. Що ти
даєш. Ще раз, повторюю, я дуже щасливий і продовжую, мої діти,
множуючи. Моя молитва йде далеко, ви не маєте ідеї і дуже швидко, дуже
швидко ви побачите результати. Благословення., Ми надсилаємо вам
сильний і жорсткий обійм кожному з вас. Ми - працівники світла

