
Yá’át’ééh ارواح
و أر ن ا د إ أ ، ن            أ

أ ا ا ر أ أن أ .    ا         ...

“
.أيقظ الوعي والوعي الذي أعطي لك بالقوة الخالقة للكون، ويتم التالعب به الحقا من قبل األديان والمعتقدات الروحية الزائفة

.دع العواطف حرة في إظهار األصيلة وال تخافوا من االتصال بين البشر
.خصص وقتا لالبتسام للحياة كفرصة للوجود وتجربة رائعة

.ال تستمع إلى األخبار التي لم تكن حاضرا في هذا الحدث

استعادة القيم والمعرفة التي تسمح لك بالبقاء على قيد الحياة وفقا الختياراتك أو اآلخرين سوف نفعل ذلك بالنسبة لك دون أي احترام. ال تضيع الوقت والمال في
.محاولة للسيطرة على الظواهر التي ليست حقيقية

.ثق بنفسك أكثر مما أنت شجاع للثقة باآللهة الكاذبة والنبوءات ووعود الحب والسالم

كل ما عليك أن تكتشفه وتفهمه هو في داخلك في شكل صامت ينتظر طرق إنسان يدعوك للخروج من جانبك المظلم، من االرتباك، من المخاوف والمعاناة غير
.الضرورية

.إعادة بناء العالم الخاص بك مع ضمير عظيم في معرفة من يكون، بدال من الصالة للحصول على شيء أنت لست
.األسر الكونية تنتظر التغيير الخاص بك قبل أن يتمكنوا من الوصول إليك في كرامة تطور الكائنات الخاصة مثل البشر

اسألوا أنفسكم كم هو بشري فيكم. اسأل نفسك لماذا تسير على طريق الدمار. في الواقع كنت واقفا ال تزال تفعل شيئا ألن اآلخرين يفعلون ذلك مع إساءة استخدام
.جهلك والكسل

ما هو المستقبل الذي يمكن توقعه إذا لم تكن هناك معرفة بحقيقة الحاضر؟ ?

أنا هنا بينكم ألذكركم بالقوة التي تملكونها والقدرة على العثور دائما على األفضل لالستمرار دون جهد. العالم بسيط في رقصته منذ أصله. أنتم البشر خلقتم عالما
.افتراضيا يهيمن عليك سيطر على نفسك

.تتمنى لبعضكم البعض أشياء جميلة كثيرة كل عام وكل عام تفرضون أكثر العقوبات الالإنسانية الممكنة
!أدعوكم مرة أخرى لوقف كل هذا. كفي

توقف واستمع! إن مسارات الحياة التي تؤدي إلى تحقيق التجربة الكونية كثيرة وكلها مفتوحة ألي شخص ينوي التطور.  إنه قرارك سواء لعبورها أو
.لمضاعفتها

 .في اإلنسانية من حولي أالحظ الكثير من عدم االتساق أكثر من أي معاناة. هذا يؤلمني كثيرا كما أالحظ التعب من أفعالك التي تسعى إلى العالج المؤقت
مع الصالة أخاطبكم: اسمحوا لي أن أرى مرة أخرى الجمال الذي أنت وأنك تولد، اسمحوا لي أن أستمع إلى أغاني البركة الخاصة بك، اسمحوا لي أن أبتسم مرة

.أخرى من المفارقات الخاصة بك
امنح قلبي العاطفي إليجاد توازن بينكم شعوب األرض. اسمحوا لي أن فتح الجوهر الذي أنا للترحيب بكم جميعا في احتضان تردد الصوت والضوء. ال توقف

.موسيقى الحياة في وئام الخلق. إنهم بذرة الكون التي تتنفس معنى الوجود، الكون
 .على هذا الكوكب الذي تهيمن عليه مخلوقات مثلك، والصعوبات في العيش فيه كثيرة

العائلة الكونية التي أنتمي إليها أعادتني إلى هنا أربع مرات لقد شارت مهمتي على االنتهاء
.إنهم يؤمنون بي كما أؤمن بك وقبل كل شيء... قبل أن أغادر هذا الكوكب... أطلب منكم بلطف وصالة أن تستأنفوا اإليمان بك

ن و ن ا ل، ا ا ز و ي و ان، ا ء .                ا

”
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