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Via Fran Zepeda   

Ni sprider er Gudomliga Kärlek var än ni är 

Hej mina kära vänner. Jag kommer till er nu i ett Gudomligt Andetag, en gudomlig vetskap om vem ni 
är, ett gudomligt avtryck av ert Sanna Väsen. Vi är Ett. Vi är för evigt tillsammans. Vi är Kärleken och 
Ljuset tillsammans. Vår förening är djup och oändlig. 

Det är inget tvivel om att ni känner en utvidgning, en stillhet i er utvidgning och en verklig vetskap om 
att ert Sanna Väsen smyger sig in och tar ett fastare grepp än någonsin. Min Kärlek till er är oändlig, 
och jag ser att er Kärlek till er själva börjar bli djupare och mer förankrad. Det är underbart, mina kära. 
Ni har fått mer kunskap om er själva, och därmed en expansion ut till djupet av evigheten när ni andas 
in er Gudomlighet och förbereder er själva ännu mer för ert Kristusmedvetande. 

Vilken underbar syn och vilket skådespel. Jag kan inte med ord beskriva hur vackra ni alla är i ert 
utvidgade KristusLjus, i er vackra kristallina kropp, som gnistrar i sin gudomliga prakt. Fortsätt att 
andas in i era celler och hela er fysiska kropp och hela ert väsen. Känn lättheten och kärnan i ert 
väsen. Det är Kärlek. Det är Gudomligt, det är Kristusmedvetandets Gyllene Ljus. Var medvetna om 
det, och fortsätt att expandera med det. Fortsätt att sprida ut det och fortsätt att vara detta vackra 
exemplar av det Gudomliga. 

Vidga era gränser nu. Känn hur det Gyllene Ljuset expanderar ut från ert Gudomlig Hjärtcentrum och 
vidare utåt. Vila i det och låt det sträcka sig utåt, alltid. Inte bara i era meditationer, utan alltid. Det här 
är du nu. Det här är ditt Verkliga jag. Känn värmen från det Gyllene Ljuset inom och runt omkring 
dig, och låt det alltid öka i volym och omfattning. 

Vänj er vid att vara i detta tillstånd. Få det att kännas som Hemma. Få det att kännas bekvämt och 
naturligt när ni upplever det mer och mer som ett naturligt tillstånd av att vara. Det Gyllene Ljuset av 
Kärlek styr allt ni säger och gör. Vänj er vid det. Känn det, njut av det, flyt in i det medan ni jordar er i 
Gaia med det. 

Ni är mina dyrbara föregångare – de som leder vägen. Ni har inga föregångare – ni är de första. Så 
fantastiskt modiga ni är. Så fantastiskt tappra ni är. Så fantastiskt Gudomliga ni är. Vi tackar er från 
djupet av våra hjärtan, vi från de Himmelska och Galaktiska Världarna. Ni sprider er Gudomliga 
Kärlek var ni än är, ni kan inte hjälpa det. Och vilken inverkan ni har på världen. 

Vi älskar er. Vi värnar om er. Vi hedrar er, och vi tackar er. Fortsätt kära ni, ni har kommit så långt 
och bör utan tvekan känna det nu. Ni är mycket mer bekväma nu med att hålla ert Ljus för alla, och 
med att sprida er Gudomliga Kärlek och ert Ljus över världen, Universum och bortom det. Vi 
högaktar er för det. 

Ni kanske märker nu att den Kärlek ni ger till er själva är den Kärlek ni ger till andra är den Kärlek ni 
ger till er själva, och så vidare i all oändlighet, som byggs upp till ett crescendo av oförminskad 
Kärleksessens i all evighet. Den frekvens ni har uppnått är så hög nu att den kan få er att känna er lite 
yra, men samtidigt anpassar ni er till den så mycket fortare när ni klättrar upp för stegen till er högre 
Gudomlighet, ert Gudomliga Jag. 

Ni håller på att bli Ett med ert Högre Jag och er Monad och er Jag Är Närvaro och med Källan. 
Känns inte det expansivt och underbart? Vad ni har strävat efter håller på att hända med högre 



frekvens och säkerhet, och skapar en ny tidslinje av att vara för många av er. Och ni har lagt grunden 
för miljoner andra. Hedra det, ta in det och fortsätt så. Låt det ske. Andas in det och bara var. 

Så, mina kära, njut av detta nya steg in till er Gudomlighet, och så fort det känns bekvämt är ni färdiga 
för ytterligare expansion. Ni är världen. Ni är Universum. Ni är Multi-Universum. Ni är Källan. Känn 
det och tro på det. Vänj er vid det och njut av det. 

Jag bjuder er farväl vad det gäller detta meddelande, men jag lämnar er inte, för jag är alltid bara ett 
andetag bort. Namaste. Moder Maria. 
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