
Yá'át'ééh drahé Duše,

jmenuji se Jo'Hán Chánt'Ney a patřím ke kmeni Dine' z Velkého kaňonu v Arizoně.
Skrze své vesmírné vědomí cítím, že vám mám všem předat poselství. Toto poselství následuje po mém dechu....

“
Probuďte uvědomění a vědomí, které vám byly dány tvořivou silou vesmíru a které byly později zmanipulovány falešnými
náboženstvími a duchovními vírami.
Nechte volně proudit emoce, aby se mohly přirozeně projevit. Nebojte se kontaktu s lidmi.

Věnujte čas tomu, abyste se na život dívali s úsměvem jako na možnost bytí a nádherné zkušenosti.
Neposlouchejte zprávy o událostech, kterých jste se nikdy nezúčastnili.
Obnovte hodnoty a znalosti, které vám umožní zůstat naživu v souladu s vašimi rozhodnutími, jinak to za vás udělají jiní
bez jakéhokoli respektu. Neplýtvejte časem a penězi na kontrolu jevů, které nejsou skutečné.
Věřte více sami sobě, než abyste věřili falešným božstvům, proroctvím a slibům lásky a míru.

Vše, co vy lidé musíte objevit a pochopit, je ve vás, v podobě ticha, které čeká na zaklepání bytosti, která vás vyzve, abyste
vyšli ze své temné stránky, zmatku, strachu a zbytečného utrpení.
Obnovte svůj svět s nejvyšším vědomím tím, že víte, kým máte být, místo abyste se modlili za něco, čím nejste. Vesmírné
rodiny čekají na vaši změnu, dřív než vás budou moci oslovit s důstojností evoluce zvláštních bytostí, jakými jsou lidé.
Zeptejte se sami sebe, kolik je ve vás lidského.

Ptejte se sami sebe, proč jdete po cestě zkázy. Ve skutečnosti stojíte na místě a nic neděláte, protože to dělají jiní, kteří
zneužívají vaší nevědomosti a pohodlnosti. Jakou budoucnost lze očekávat, když neznáte pravdu o přítomnosti?
Jsem tu mezi vámi, abych vám připomněl sílu, kterou máte, a schopnost najít vždy to nejlepší, abyste mohli pokračovat bez
námahy. Svět je ve svém tanci od doby svého vzniku jednoduchý.
Vy lidé jste si vytvořili virtuální svět, který vás ovládá. Ovládněte sami sebe.
Každý rok si navzájem přejete spoustu krásných věcí a každý rok udělujete ty nejnelidštější možné tresty.

Znovu vás vyzývám, abyste s tím vším přestali. Dost!
Zastavte se a poslouchejte! Životní cesty, které vedou k realizaci vesmírné zkušenosti, jsou rozmanité a otevřené každému,
kdo se chce vyvíjet. Je na vás, zda je překročíte, nebo zdvojnásobíte.
V lidstvu kolem sebe pozoruji mnoho nedůslednosti, více než jakéhokoli utrpení. To mě velmi bolí. Pozoruji také únavu z
vašich činů, které hledají dočasné řešení.
V modlitbě se obracím na vás: dovolte mi vidět znovu krásu, kterou jste a kterou vytváříte, dovolte mi naslouchat vašim
žehnajícím písním, dovolte mi usmívat se znovu vašim ironiím.

Umožněte mému emočnímu srdci najít rovnováhu mezi vámi, lidmi Země. Dovolte mi otevřít postatu toho, čím jsem, abych
vás všechny přivítal v objetí frekvence Zvuku a Světla. Nezastavujte hudbu života v jeho harmonii stvoření. Jsou zárodkem
vesmíru, který vdechuje smysl Bytí, Vesmíru.
Na této planetě ovládané bytostmi, jako jste vy, je mnoho životních obtíží.
Vesmírná rodina, ke které patřím, mě sem přivedla už čtyřikrát. Moje mise se blíží ke konci.
Oni věří ve mě, stejně jako já věřím ve vás, a především.... než opustím tuto planetu...prosím vás laskavě a s modlitbou,
abyste znovu věřili sami v sebe.

S něžným přízvukem vesmírů, zde dávám mé požehnání a přání, ať kráčíte v kráse, nyní a všude.

”
'Ahe'hee - Děkuji


