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"De wereld van vandaag is een grote uitdaging. Het leven is zo verwarrend dat je je soms
overweldigd voelt door die schijnbare waanzin. Dit is het "Kali Yuga"-tijdperk: je gaat door
diepe dalen van negativiteit, aangekondigd in de geschriften duizenden jaren geleden. Het is
waar dat je in moeilijke tijden leeft en ... het is ook waar, dat je voor deze tijden getekend hebt.
Je tekende voor deze tijden omdat je het licht wilde dienen. Je wilde werk van grote waarde
verrichten en dus is het geen toeval dat je in deze tijd leeft. Je werd naar de aarde geroepen om
het licht stabiel te houden in een onstabiele wereld. Je hebt deze oproep beantwoord. Toen je
deze oproep eenmaal beantwoord had, stond je niets anders te doen."
"Zodra je 'Ja' tegen ons zei, werd je een instrument voor licht. Dus nu stroomt er op elk moment
licht en liefde door je heen. Jammer genoeg word je soms zozeer afgeleid door het drama
rondom jou, dat je je hiervan niet langer bewust bent. Maar de waarheid is, dat je licht aan het
channelen bent – je bent altijd licht aan het channelen. Zelfs als je je moe voelt, ontmoedigd en
verloren, dan ben je niet echt verloren. Zodra je antwoordde, 'Ja', zijn we gekomen om je te
vullen en te leiden, zodat je nu nooit meer alleen bent. Nooit! We zijn zo dicht bij jou als je
adem."
"Herinner je je dit nu en laat ons je vasthouden en omringen. Laat ons je wiegen en
schommelen. We zullen met je meerijden, met je koken, met je werken en 24 uur per dag met
jou leven. Er is geen scheiding tussen jou en ons. Scheiding is een illusie. Je bent één met het
Goddelijke, dus rust in onze omhelzing en laat ons voor alles zorgen. We zullen je een duwtje
geven en je leiden bij al wat je doet. Vraag gewoon onze begeleiding en ga dan in de richting
die wij je aanwijzen."
"Leun op ons. Geef ons je zorgen en in plaats van te piekeren, geniet van je tijd met ons en met
elkaar. Ieder van jullie is een kostbare bloem in onze tuin, dus bloei zoals je gemaakt werd om
te bloeien. Laat jezelf zijn – en wees jezelf. Er is niets mis met jou. We houden van jou precies
zoals je bent."
"Begin er vandaag mee van jezelf en van elkaar te houden, zoals wij van jullie houden. Als je
loslaat wat je denkt dat je moet doen en zijn en in plaats daarvan toelaat dat wij al de 'moeilijke'
dingen in het leven doen, dan zal je van alles kunnen genieten. Het is tijd voor jou om gelukkig
te zijn. Er wordt heel erg van je gehouden. (Echt, je hebt geen idee hoezeer!)"
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