A hét ajándék
Miami, Florida - 2018. december 15.
( Forrás: http://www.kryon.com/CHAN2019/k_channel19_Miami.html )
A tisztább megértés érdekében - hogy segítsék az olvasókat - Lee és Kryon újra átvizsgálták ezt a közvetítést. Az írott
anyagba esetenként plusz információ is belekerülhet. Az élőben elhangzottak sokszor olyan energiát hordoznak, és
olyasfajta kommunikációt tartalmaznak, amelyet a nyomtatott szöveg nem képes visszatükrözni. Szóval, élvezzétek ezt a
kibővített üzenetet, ami Miami-ban lett átadva.

Üdvözöllek benneteket kedveseim, Kryon vagyok a Mágneses Szolgálattól!
Ez a hétvége az év utolsó közvetítéseit fogja bemutatni azon egyetlen kivételével, amely karácsony napján kerül
átadásra. Ez egy jó módja annak, hogy lezárjuk 2018-at.
Azok számára nyújtom ezt az információt, akik ezen nap után hallgatják meg. December van, ahogy most szólok
hozzátok, és ez egy kulturális ünnepkör kezdete, kedveseim. Ez egy olyan ünnep, amit az ajándékozás jellemez. Igen,
vannak akik úgy határoztak, hogy ez valójában a vásárlás ünnepe, azonban ez kulturális választás kérdése.
Tudtátok, hogy ez az ünnepi időszak nem csak számotokra létezik ebben az országban? Az év különböző időszakaiban,
számos különböző kultúra a bolygón, mind részt vesz ilyesfajta ünnepeken. Ez majdnem olyan, mintha tartanának egy
szünetet az életben, és elkezdenek dekorációt és fényeket készíteni. Ez a család és az ajándékozás ünnepi időszakának a
tisztelete. A hinduk ezt remekül csinálják. Rendelkeznek valamivel, amit "Diwali"-nak hívnak - ez a fények ünnepe és az
ajándékozás ideje. Ez igencsak úgy hangzik, mint a ti karácsonyotok, nem igaz? A kultúrájukban ők egymást ünneplik
meg. Ez az ideje annak, hogy megálljanak egy pillanatra, és megtiszteljék a családot. A hindu hagyományban Diwali
elkülöníti a napokat, hogy melyeken ajándékozzák meg a család különböző egyéneit. Van napja annak, hogy
megtiszteljék az anyát, apát, fivéreket és nővéreket. Más kultúrák más módon tesznek meg hasonló dolgokat, de nagyon
sokan vannak olyanok, akik hisznek az ajándékozás idejében.
Hét ünnepi ajándék a számotokra
Kedveseim, szeretnék megtenni valamit. Létre fogok hozni hét ünnepi ajándékot nektek. Ebben az ünnepi időszakban a
különbség ezen ajándékokban pedig a következő: ezek olyan ajándékok lesznek, amiket önmagatoknak fogtok átadni.
Minden ajándékozásnál, minden kultúrában, a középpontban a másoknak való adakozás van, és természetesen az
ajándékok fogadásán is másoktól. Ma ez még mélyenszántóbb lesz, mint gondolnátok. Egy kijelentést fogok tenni: "Ha

vannak itt olyanok, vagy hallgatják olyanok, akik ténylegesen követik ezeket az utasításokat a hét ajándék érdekében,
akkor az életetek meg fog változni."

Lesznek kinyilatkoztatások, és talán még több minden más is. Minden egyes ajándék egy olyan napot képvisel, ahol
megtesztek valamit önmagatokért. Nos, az önmagatoknak való ajándékozási napok közül nem lesz mindegyik könnyű.
Valójában az első három közül kettő gyakran nehéz lehet, ahogyan azt látni is fogjátok egy pillanat múlva. A nehézség az,
hogy egy egész szabadnapot kell kivegyetek a véghezvitelük érdekében. Nos, ez okkal van így.
Kedveseim, minden, amit tesztek, fontosabbnak tűnik számotokra, ha az több időt vesz igénybe. Hány évet is töltöttetek
el az iskolában? Mennyi időt is dolgoztatok a munkátokban? Mindezek a hosszútávú tapasztalatok hitelességet és súlyt
adnak mások számára, akik hallják azt. Tehát, akarnotok kell, szükséges lesz majd megtenni ezt. Hét van belőlük.
Néhány elsőre talán könnyűnek tűnhet, de nem lesz az, ha követitek az utasításokat. Van, ami egy egész napot is
igénybe fog venni. Néhányukhoz arra van szükség, hogy ne tegyetek semmi mást, mint változtassátok meg a
hozzáállásotokat. Pár dolog pedig időt fog igénybevenni. Mennyire fontos az, hogy ajándékot adjatok önmagatoknak? Ne
tegyétek meg ezt addig, ameddig készen nem álltok a változásra!
Első ajándék
Az első ajándékot a "Megérdemlem nap"-nak fogom hívni, és nem kell hozzá szabadnapot kivenni. Ez egy olyan nap, ahol
valójában megtervezitek a többit. Ez azért szükséges, mert egy kicsit meg kell majd magyarázzátok a családotoknak,
hogy mit is csináltok. Amikor meghallják, hogy mit készültök tenni, akkor azt fogják mondani: "Miért?" Ekkor fogjátok azt
mondani, hogy: "Mert megérdemlem." Eme napon minden alkalommal, mikor tükörbe néztek, el fogjátok ismételni a
kifejezést: "Megérdemlem. Keményen dolgoztam. Ajándékot fogok adni magamnak. Ez hét dolog sorozata lesz. Ez az
első, és azért teszem ezt, mert megérdemlem." Ezek nem csak szavak kedveseim, mert Kryon tanítása mindig is azt
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mondta: megérdemlitek, hogy itt legyetek. Ez nem csupán ezoterikus, hanem inkább gyakorlati információ. Hatással lesz
annak módjára, ahogyan élitek az életeteket. Amiatt, ahogyan önmagatokat kezelitek, mikor jön a dráma és a stressz.
Tehát, itt az ideje ajándékokat adni önmagatok számára.
Második ajándék
A második ajándékhoz egy szabadnapra van szükség. Mindentől távol kell lenni, és csakis ti tudhatjátok azt, hogy ez hol
lehetséges. Amikor azt mondom, hogy "távol mindentől", akkor úgy is értem. Semmilyen fajta emberi interakciót ne
engedjetek meg. Még nevet is adok ennek: "Stresszmentes nap". Nem kellene emaileknek, üzeneteknek, egyáltalán
semmiféle médiának, elektronikának jelen lennie. Ne menjetek olyan helyre, ahol valaki kérdést fog feltenni nektek, vagy
sarokba szorít és beszél hozzátok! Ennek egy megnyugtató helynek kell lennie, a ti választásotok alapján. Egy teljes
napnak kell lennie ilyen módon - egy egész nap.
Nos, eltűnődhettek azon, hogy ez mit is fog létrehozni. Azt mondhatjátok: "Nos Kryon, tudjuk, hogy jó ha nincs stressz,
így ez szép dolog. Értem." Valóban értitek? Felteszem, hogy ezt gyakran megteszitek? Amikor végeztek ezzel a nappal,
garantálok nektek valamit. Fel fogjátok ismerni azt, hogy valójában mi okoz olyan stresszt a számotokra, amire korábban
nem is gondoltatok, mivel anélkül sokkalta jobban fogjátok érezni magatokat! Mikor felismeritek, hogy mi stresszel
benneteket, akkor rendelkezni fogtok azon lehetőséggel, hogy változtassatok rajta. De ha egyszerűen csak ismételgetitek
ugyanazt a dolgot minden egyes nap, akkor nincs nyugalmatok ahhoz, hogy megvizsgáljátok, mi is okozhat számotokra
stresszt az életetekben, és ez talán tényleg meg fog lepni benneteket. Ez hát a kettes számú. Stresszmentes nap. Ezt
teljesen magatok kell véghezvigyétek. Ha mégis meg kell magyarázzátok valakinek, akkor mondjátok neki azt, hogy:

"Adok egy ajándékot magamnak, mert megérdemlem."
Harmadik ajándék

A hármas számú ugyanaz, de mégis különbözik. Ezt a harmadikat "Gaia napnak" fogom elnevezni. Gaia az Anyaföld,
Pachamama. Ez maga a bolygó, és egy másik szabadnapot kell kivennetek hozzá. (Mondtam nektek, hogy ez nehéz lehet
az ünnepi időszakban.) Páran azt mondják, hogy: "Lehetetlen!" Az időbeosztás tőletek függ. Mit gondoltok, mennyire
érdemlitek meg a jó dolgokat az életetekben? A rokonaitok és a barátaitok azt fogják mondani: "Micsoda, még egy?” Ti
pedig azt válaszoljátok: „Igen, mert megérdemlem. Adok egy másik ajándékot is magamnak."
Ez a minden más emberi lénnyel szembeni totális és teljes csend napja. Menjetek, találjatok egy helyet a természetben,
és üljetek ott egész nap! Egy floridai számára ez lehet a part. Valakinek az ország közepén pedig az erdő. Nem
beszélhettek semmilyen emberrel sem ezen időszak alatt! Azonban bármennyit beszélhettek, amennyit csak akartok, a
bolygóhoz. Szóltatok valaha is a hullámokhoz? Beszéltetek valaha a fákhoz? Rajtakaptátok valaha magatokat, hogy az
éggel vagy a csillagokkal társalogtok? Ez az ajándék: a Földbolygó iránti szeretet felelevenítése. Mindazon ajándékok
közül, amiket magatoknak adtok, erre fogtok a leginkább emlékezni, miután megteszitek. Milyen gyakran teszitek ezt
kedveseim? Közületek páraknak a válasza: "Sohasem." Másoknak pedig ez: "Elég sokat csinálom, és igénylem is!"
Nagyszerű erő van ebben. Mondtuk nektek, hogy ez segít feleleveníteni a Gaiával való kapcsolatot, aki a társatok az
életben, és a tudatosságban a bolygón. Nem vehetitek semmibe Gaiát, és nem lehettek nélküle kiegyensúlyozott emberi
lények. A bolygó készen áll rá, hogy megadja számotokra ezt az ajándékot!
Nos, a következő négy egy kicsit ezoterikusabb, és nem kell szabadnap hozzájuk, de páran így is nehezebbnek
találhatjátok.
Negyedik ajándék
A négyes számú ajándék a "Mesteri nap". Teljességében szeretnék beszélni nektek erről az ajándékról, és egy kicsit
tanulmányoznotok is kell majd ezt. Kedveseim, mondtuk nektek, hogy ami bennetek van, az a mesterlét. Azonban ennek
sok dolog áll az útjában, így nem túl gyakran ismeritek fel a nagyszerűségeteket. A kialakult szokásaitok és kultúrátok, és
sok más dolog tart távol benneteket attól, hogy meglássátok kik is vagytok. Szintúgy, amit alapvető emberi
természetként tanítottak nektek, azt mondja el a számotokra, hogy kevesebbek vagytok a mestereknél. Mindezek a
tételek együtt járulnak hozzá ahhoz, hogy kikerüljetek azon mesterlétből, amivel megszülettetek.
Tény: nagyszerűnek születtetek meg, és szabad választással. Ezzel bármilyen irányba elmehettek, amerre csak akartok.
Milyen lenne egy mester manapság? Nem a múlt egyik mestere, hanem ma?
Ahogy elkezdem ezt a beszélgetést, lesznek olyanok, akik azt mondják: "Nos, ez nem nekem szól, hanem másoknak."
Nézzétek és lássátok meg! Mi történne, ha megváltoztatnátok a hozzáállásotokat, mégha csak egy napra is? Mi történne,
ha mikor felébredtek, azt állítanátok: "Nagyszerű vagyok. Mindenre, ami ma történik meg velem, a Felsőbb-Énem

szemével fogok rátekinteni. Úgy fogok viselkedni, ahogyan egy mester tenné. Keresni fogom az együttérzést, Istent és a
szeretetet mindenben, amit csak meglátok. Mindig, amikor ezt teszem, egy kicsit fiatalabb leszek."
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"Kryon, lehet fiatalodni azáltal, hogy mester valaki?" Nem. Nem a mesterlét titulusa, hanem annak gyakorlása által válsz

fiatalabbá. Ez az, amit az együttérzés és a szeretet tesz az emberi testen belül. Elkezdik lelassítani az öregedési
folyamatot a sejtekben. Hallottatok már orvosokat beszélni erről! Azok, akik folyton stresszelnek, nem élnek sokáig. Azok,
akik szeretnek és együttérzőek, hajlamosak sokkalta tovább élni.
Ez a nap korán fog elkezdődni, amikor felkeltek. Ne vegyetek ki szabadnapot! Helyette csináljátok azt, amit minden nap
tesztek! Például: éppen mentek a boltba, vagy a munkába és valami történik az úton, ahol is valaki rátok kiált, rátok
dudál és mutogat. Mi az emberi lény normális reakciója? Nyomjátok el a késztetést és lazuljatok bele a mesterlétetekbe!
Azt szeretném, hogy gondoljatok erre a személyre! Azt szeretném, ha együttéreznétek ezzel a személlyel! Rossz napja
van, ahogy nektek is vannak rossz napjaitok. Lássátok őt ennek fényében! Egy mesternek nincsenek azonnali reakciói
arra, hogy visszadudáljon, vagy hogy hangoskodjon. Nincs semmi reakciója arra, hogy rosszul, vagy megsértve érezze
magát, mert minden amit érez, az a belső mesterlét bennetek, és a felé irányuló együttérzés. Nem tudjátok a nevét, de
hirtelen egy olyan aranyfényben van, amit ti teremtettetek meg. Kezditek már látni ezt a képet? Mesteri nap.
Ki bosszant fel benneteket a legjobban otthon? Hirtelen ezen nap miatt, elkezditek ezt másképpen megtapasztalni.
Álljatok ellen annak, hogy felbosszantsanak! Amikor ez menetrendszerűen újra felbukkan, mondjátok azt magatoknak,
hogy: "Ez nem fog felbosszantani, mert rendelkezem a mesterléttel. Nagyszerű vagyok a szeretetben." Hirtelen
felismeritek azt, hogy mindazok, akik bosszantanának benneteket, pont olyanok, mint ti. A legjobbjukat nyújtják azzal,
amijük van. Tulajdonképpen talán ti is irritáljátok őket! Fontolóra vettétek már ezt? Talán ti okoztok stresszt a számukra,
és nem ismerték ezt fel.
Tehát, tesztek egy lépést hátra, és elhelyezitek az aranyfényt köréjük illetve önmagatok köré. Ne lepődjetek meg, ha
azonnal meg fogják érezni! Óh, micsoda ajándék is lenne ez a számotokra, nem igaz? Ha meg tudnátok változtatni a
"bosszantás tényezőt", akkor talán tényleg meglágyulnának, és másként kezdenének látni benneteket? Miért? Mert többé
már nem úgy reagáltok, ahogyan a múltban.
Elkezdtek mindenre egy együttérző, csendes módon tekinteni, és sokan ezt látni is fogják a szemeitekben. Talán a
kultúrátok azt mondja nektek egy helyzetben, hogy: "Ez az az idő, ahol is dühösen kiabálok." Helyette ti azt mondjátok
magatoknak: "Fenséges vagyok, és jóval felette állok annak, amit a kultúrám, neveltetésem hoz magával. Mesterléttel

rendelkezem odabent."

Talán arra a helyre mentek épp, ahol dolgoztok, és van ott egy olyan személy, akit nem tudtok elviselni? Ezek az
emberek olyan bosszantóak! Most megvan a lehetőségetek arra, hogy ugyanazt a dolgot gyakoroljátok, amit a
családotokkal is tettetek. Igen, bosszantóak, de a legjobb tudásuk szerint mennek keresztül az életen, ahogy csak
tudnak. Ismételten csak, talán ti bosszantjátok fel őket, és ezt nem is tudják! Tehát, elkezditek mindkettőtök köré
elhelyezni az aranyfényt. Ez hát a mesterlét.
Mi lenne a helyzet valami még gyakorlatiasabb dologgal? Mondjuk, hogy barátokkal mentek ebédelni, és egytől-egyig
elkezditek hallani őket beszélgetni, ahogyan mindig is szokták. Elkezdenek panaszkodni arról, ahogy a dolgok állnak.
Aztán véleményt nyilvánítanak igazságtalan problémákról, és elkezdik ugyanazt a szalagot "játszani" újra és újra
ugyanazon működésképtelen dolgokkal és emberekkel kapcsolatban, amikről már évek óta hallotok az asztalnál. Amit az
ebédnél hallotok mindvégig, az a negativitás. Csendben maradtok, és ez nem jellemző rátok. Tehát tudjátok, hogy mi fog
következőre történni. A barátaitok végül megfordulnak, rátok néznek, és megkérdezik: "Te hogy érzel ezzel
kapcsolatban? Nagyon csendes vagy ma." Nem mondtatok semmit sem. Tudják, hogy valami van e mögött.
Figyeljetek, mert amit át fogok adni nektek, az maga a gyakorlati mesterlét! Ebben az esetben, amikor csendesek
maradtatok, megvan a lehetőségetek rá, hogy anélkül változtassátok meg az energiát, hogy kritikusak legyetek azokkal,
akikkel együtt vagytok. Egyfajta igazságot nyújtotok át számukra. Azt mondjátok nekik: "Valami történt velem.

Felfedeztem valamit önmagam számára. Kedves barátok, felismertem azt, hogy amikor részt vettem az ilyenfajta
beszélgetésekben, rosszul éreztem magamat. A számomra negatív dolgok elkezdtek felzaklatni. Nem élveztem az ételt.
Kedves barátok, minden, amit ma mondtatok, számotokra pontos és igaz volt. Ezen problémák közül néhányat korrigálni
kell, és ez az igazi téma. Azonban megváltoztattam azt, hogy hogyan reagáljak rá. Minden alkalommal, amikor ezekről az
igazságtalan vagy negatív dolgokról hallok, kijavítva képzelem el őket. Mindenben a megoldást képzelem el, amikről ma
beszéltetek. Egyikőtök sem tévedett ma, és én igazán élvezem a veletek töltött időt. Azonban magam számára
felfedeztem azt, hogy jobban meg tudom emészteni az ételt, ha csendesen elkezdem elképzelni ezeket a dolgokat
megoldva. Legutóbb ez volt az, amit megtanultam magamról."
Hogyan is vitatkozhatnának ezzel? Nem hibáztattátok őket azért, amit csináltak. Egyszerűen magatokról beszéltetek, és
hogy mit is tanultatok meg önmagatok számára. Ez a mesterlét. Nem okoztok rossz érzést a körülöttetek lévő emberek
számára, vagy kritizáljátok őket amiatt, hogy ti jobbak vagytok, mint ők. Helyette az együttérző szívből indítotok, és egy
olyan meghívást adtok át a számukra, amit ti már felfedeztetek magatoknak.
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Garantálom nektek, hogy az ebéd végére legalább az egyikük odamegy hozzátok, és azt mondja: "Mesélj még! Azt
szeretném, ami neked van." Aztán magyarázhattok még többet azon szeretetről, amivel rendelkeztek, és a mesterlétről,
amit felfedeztetek. Mesterlét nap. Arra hívlak fel benneteket, hogy ezt tegyétek! Gondoljatok helyzetekre, és arra, hogy
hogyan reagálhattok! Meditáljatok mielőtt kiléptek az ajtón! Mondjatok egy megerősítést: "Kedves Szellem! Ezen a napon

mester vagyok. Kedves Szellem! Hozd el hozzám mindazon dolgokat, amik ajándékok, amiken mesterként mehetek
keresztül." Ez volt a négyes számú. Kezditek meglátni azt, hogy ezek nem könnyűek?
Ötödik ajándék

Az ötös számú a "Gyógyító nap". Kedveseim, ez régi hír egy Kryon-t követő számára. A sejtjeitek tudatában vannak
annak, amit mondtok. Ez az epigenetika tudománya által be is lett bizonyítva. A sejtek befolyásolva vannak az által, amit
a tudatosság és a környezet hoz létre. Mit mondtok ki hangosan naponta? Kik vagytok ti igazából? A saját egyéniségetek
vagytok, vagy csak egy terméke annak, ahogyan a körülöttetek lévők határoznak meg benneteket?
Kedveseim, ha megnézitek a társadalmatokat, és hogy az hogyan és miképp beszél hozzátok - akkor az egészségetek és
a korotok mind annak a terméke, amit az mond el nektek saját magatokról. Néztétek a médiátokat mostanában? Elég
tisztán és világosan elmondják nektek azt, hogy egy bizonyos életkorban, íme ez és ez, ami feltehetőleg a baj lehet veled.
Aztán megadják azon megtervezett kemikáliák elnevezését a számotokra, amiket szükséges beszednetek. Ott ültök,
nézitek, és egyszerűen csak újra és újra ezt nézitek, majd az egyenesen beépül, átmegy a tudatalattitokba. Ők
határoznak meg benneteket kedveseim! Elmondják nektek, hogy egy bizonyos korban feltehetőleg minek kellene
rossznak lennie, rosszul működnie veletek kapcsolatban - és az egész társadalmatok ebben hisz.
Mi van akkor, ha átvennétek az irányítást mindezek felett? A gyógyító nap ezen átvételről szól. Például: felkeltek reggel,
és újra kimonjátok: "Nagyszerű vagyok. Nagyszerűnek is születtem. Sejtek, ma beszélni fogok hozzátok. Azt akarom,
hogy meghallgassatok!" Aztán elkezditek a listátokat. Készítsetek előre el egy listát, és azt szeretném, ha minden órába
végigmennétek rajta! "Sejtek, figyeljetek! Itt van újra a lista..." A listátok? Ez csakis értetek lesz. Viszont ebben a listában
tájékoztatni (nem pedig kérni) fogjátok a sejtjeiteket arról, hogy hagyják abba az öregedést. Emlékeztessétek őket arra,
hogy a normális állapototok kiegyensúlyozott és egészséges!
Lesznek olyanok, akik azt mondják: "Túl késő Kryon. Már elkaptam egy betegséget." Hadd kérdezzek tőletek valamit! A
betegség, amivel rendelkeztek, a sejtjeitek része? Nem, az egy betolakodó, nemigaz? Aztán mondjátok el a sejtjeiteknek,
hogy szabaduljanak meg a betolakodóktól, mert a test tudja hogyan kell. A test tudja hogyan kell azt csinálni! A
tudomány ugyan talán nem tudja, de a test igen. A homeopátia mérhetetlen történelme ezt bizonyítja! A homeopátia egy
olyan folyamat, ami gyógyulásra utasítja a testet. Továbbá, olyan sok betegségből való felépülés történt a tudatosság
által a megerősítéseken keresztül, amikor az ember teljes mértékben befogadta értelmébe a gyógyulást.
Ne lepődjetek meg, amikor sok esetben ezt azonnal megérzitek! A fejfájás tovaszáll, a fájdalom elkezd elmúlni,
egészségesebbnek kezditek el érezni magatokat. Micsoda egy ajándék! Ez értetek van. Ez a tudatosság ereje a biológia
felett.
Ti irányítjátok a sejtjeiteket. Évekkel ezelőtt mondtuk már nektek, de elmondom a következőt. Ha nem hisztek ebben a
tényben, akkor semmi sem fog történni. Ez azért van, mert a testetek Veleszületett része tudja, hogy csaltok-e vagy sem.
Ez nem a lista elkészítéséről, elmondásáról vagy elolvasásáról szól. A gyógyító nap az, ahol végül valóban hisztek is
benne, és megadjátok magatoknak a gyógyulás ajándékát. Ez volt az ötös számú. Ha követtétek a tibeti számmisztikát,
akkor felismeritek azt, hogy az 5-ös szám a "változást" képviseli. Látjátok már, hogy ez miképpen változtathat meg
benneteket?
Hatodik ajándék
Ez egy szabadnapot igényel. Azt akarom, hogy gondolkozzatok el rajta, mit is akartok tenni ezen a napon! Ez lehet
egyszerű, vagy bonyolult dolog is. Ez annak a napja, hogy valami olyat tegyetek, amit "ti akartok csinálni". Ez egy
ajándék önmagatoknak, és valami olyasmi, amit "ti" akartok. Lehet könnyű. Lehet ilyesmi: "Ma egy olyan étteremben

akarok enni, amit szeretek, ahelyett, hogy elmennék valahová, mert az valaki másnak tetszik. Ma a kedvenc dolgaimat
fogom élvezni. Ma olyan zenét fogok hallgatni, amit én szeretek, nem pedig, amit mások." Ez a gyakorlatias ajándékotok
önmagatok számára. Mi az, ami jó érzéssel tölt el benneteket, de ami más dolgok miatt akadályozva volt bennetek? "Az
egész nap folyamán időt fogok azokra a dolgokra fordítani, amiket szeretek."
Ismételten csak, lesznek olyanok, akik azt mondják: "Mi a baj veled?" Erre ti: "Semmi. Adok egy ajándékot magamnak.
Azt teszem egész nap, amit csak tenni akarok, mert megérdemlem." Talán azt hiszitek, hogy ez valami nagyon egyszerű
dolog? Gondoljátok át újra! Mikor volt az, amikor ezt utoljára megtettétek? Legtöbbetek azt fogja mondani: "Nem
emlékszem rá, hogy mikor." Az együttérző fénymunkásokat úgy tervezték meg, hogy másokra gondoljanak, és
önmagukat az utolsó helyre tegyék. Tehát, közületek sokan adnak utat mások elképzeléseinek és javaslatainak. Mikor volt
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az, hogy ott ettetek, ahol ti akartatok? Tegyétek egyedül, vagy másokkal, de csináljátok meg kedveseim, mert ez egy
ajándék önmagatok számára! Megérdemlitek.
Hetedik ajándék
Ez más. Nem fog sokáig tartani, mégis lehet, hogy nehéz lesz elmagyarázni. "Angyal napnak" fogom hívni. Jobb, ha
egyedül vagytok, amikor ezt teszitek. Nem szeretném, ha bárki látna benneteket. A 7-es számig vártam ezzel, mert ez az
isteniséget képviseli. Kihívásként adom ezt nektek. Amikor egyedül vagytok, és senki sincs ott, azt szeretném, ha a szoba
közepére mennétek! Tegyétek olyan csendessé a szobát, amilyenné csak lehet! Este lenne a legjobb, amikor kisebb a
külső aktivitás.
Ebben a csendességben, azt szeretném, hogy emeljétek fel magasra a karjaitokat, és mondjátok ki hangosan: "Szobában

lévő angyalok! Szeretlek benneteket. Köszönöm, hogy szerettek engem. Köszönöm, hogy egész életemben velem
vagytok. Köszönöm, hogy velem együtt sírtok és nevettek." Aztán azt szeretném, hogy érezzétek meg a bizsergést a
karjaitokban, ahogy jelzik azt, hogy hallottak benneteket és azt mondják: "Köszönjük. Szeretünk téged!" Érezni fogjátok

ezt. Tudni fogjátok, hogy mi is ez, amikor megérzitek. Óh, micsoda ajándék ez a számotokra! Ez egy jó, megbízható
kommunikáció egy olyan birodalommal, amelyet nem láttok ugyan, de akik tudják, hogy kik vagytok, és mindig veletek
vannak. Meg tudjátok ezt tenni? Micsoda egy kihívás. Érezni fogjátok ezt kedveseim, és másképpen fogtok kijönni belőle.
Ez hát a hét ajándék. Mit mondtam a múltban nektek arról, hogy kik is vagytok? Fordítva ültök a lovon kedveseim, amikor
egy angyal jelenléte miatt térdre borultok. Azok az angyalok miattatok vannak itt, mert megérdemlitek. A bolygón lévő
emberi lény fenséges, csodálatos - és ezekben az új időkben ennek mértéke változóban van. A spirituális támogató
csoportotok tudja ezt. Készen állnak arra, hogy megfogják a kezeiteket, és keresztülsegítenek ezen az életen. Milyen
gyönyörű is ez?
Hisztek abban, hogy ez igaz? Ha megteszitek, akkor ezen hét ajándék végrehajtása változást fog megteremteni a
számotokra az életben. Ezt minden évben újra és újra megnézhetitek és áttekinthetitek, mivel annyira kiegyensúlyozó és
szeretetteljes dolog.
Az igazat mondom el ma nektek. A szeretet növekszik, amikor ezeket a dolgokat csináljátok. Könnyebb megérezni az
együttérzést is, amikor ezeket a dolgokat teszitek. Könnyebb hozzájutni a mesterléthez, amikor gyakoroljátok azt. Tudni
fogjátok, hogy hogyan is értem. Ez hát az ünnep. Ez a fény ünnepi köre. Ragyogjon hát bennetek!
És ez így van.
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