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Illdåd världen över  

Att gå runt med skygglappar duger inte längre. Det är dags att vakna. Ni skall aktivt ta del i att skapa 
fred. Det är med kraftfulla intentioner och Guds ljusstrålar av ni läker jorden. 

Bilda i tanken en länk mellan er människor. En kedja som når runt hela er jord. Känn nu kraften i er 
intention – Att ljus skall in i människors hjärtan, ljus skall mota bort mörker, att ljus skall hela 
krigshärjade platser. Känner ni kraften i er intention? Känner ni kraften i ert ljus? Ja det gör ni, JA DET 
GÖR NI! Känn den läkande kraften vibrera inom er, ni är då i samklang med Guds helande frekvens. 

Det är ni som läker jorden, det är ni som är freden. Känn hur ni var och en av er i denna kedja riktar ert 
ljus, er tanke till ett specifikt mål/land/händelse. Låt ljuset svepa runt platsen/händelsen/personena, låt 
ljuset ”äta” sig in. Svep det runt de som tvivlar, de som är hämndlystna, de som inte ser, inte vet. Låt ert 
ljus svepa varv efter varv – You´re the Power. Känn hur ljuset letar sig in i varje själ. SE DET! 

Det är NI som skapar fred, det är ni som gör jobbet. 

Det är styrkan i er intention som är det avgörande. Samlas i grupp, det förstärker er kraft. När möjlighet 
att samlas inte finns, koppla upp er till bilden av den mänskliga länken. 

TILLSAMMANS ÄR NI FREDEN 

En länk av ljus sprider sig nu över jorden. Du är en del i denna underbara gudomliga länk. DU är fred. 

Angående Ukraina – allt är inte vad det ser ut att vara. Var öppen för en ny sanning. Våga se igenom de 
lager av mörka slöjor som era massmedia rapporterar till er.  Ni är manipulerade. Sätt stopp för detta 
NU! Allt är inte vad massmedia spelar upp för er. 

VAKNA! 

Jag ger er mitt svärd och mitt mod, gå nu i seger fram. 

Ärkeängel Mikael 

 

 


