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Jag är Moder Maria och jag vill bara tala om att jag älskar er allihop. Även ni som känner er oälskade och 

värdelösa. Jag älskar er också. Det finns ingen oälskad eller värdelös själ, det är bara något som ni själva 

upplever, ett mönster som ni tagit upp under barndomstiden. Ett mönster som det nu är dags att bryta, för din själ 

känner ljusets vågor och längtar efter kärlek. Det är dags att du själv ger dig den kärlek som du aldrig fick när du 

var barn. Ni är många, kära barn på Jorden, som går omkring med ett haltande hjärta. Släpp in ljuset och 

kärleken och ge dig själv det du behöver. Det är dags att hela era hjärtan nu. Alla gamla sår kommer nu upp till 

ytan för att helas och läkas. Du kan göra det genom att ge dig själv och andra förlåtelse och dig själv lite extra 

kärlek. 

 Förstå att vi kan vara offer i våra mönster men att det är meningen att dessa mönster ska brytas nu. Nya mönster 

ska bildas av kärlek och tillit i stället. Ni kom ner till Jorden för att bryta alla gamla mönster och bygga nya av 

mer kraft och energi. Negativa mönster tar mycket energi och gör er uttröttade. I detta tillstånd ser ni inte klart 

och sjukdomar kan smyga sig in i er kropp. Med mönster av kärlek, kraft och energi håller ni er friska och starka. 

 Det här speglar sig även i miljön utanför er. Ni är vad ni blivit, detta kan ni dock förändra till att bli det ni är, ert 

ursprungliga friska och kärleksfulla jag som har väntat på att få återvända och ta sin rättmätiga plats i er kropp. 

Själen känner kärleksvindarna blåsa och är otålig över att få ta kommandot i er kropp. Ge er själ chansen att 

få vara den ledande i ert hjärta. Ert liv kommer i ett slag att förändras när ni bjuder in er själ att vara fullt 

närvarande i ert liv. Minnen, tårar av bekymmer och problem sopas bort och ljusa rena energier ersätter de 

gamla. 

Ja, det är en process kära barn, men ni klarar det nu och vinsten är enorm. Glädjen och kärleken som stiger in i 

ert liv ger er allt ni behöver och lite till. Du kommer aldrig att ångra det här steget, du kommer att tacka din 

lyckliga stjärna för att du hörsammade ditt hjärtas röst. Det är befrielsens tårar du kommer att gråta och de 

ersätts snart av glädjetårar. I nuet finner du din harmoni och kärlek. Det är i ditt nu som du är och har allt. 

Det är i nuet som du känner stillheten och kan uppleva dig själv som en del av allt. Du känner i ditt nu att du är 

mer än vad du blivit och att det finns en oerhörd energi och kraft inom dig. Det riktigt sjuder i dina ådror och du 

är glad och tacksam över att du är den du är. Ett leende leker på dina läppar och du känner att du är allt som 

behövs.  

Ja, kära barn på Jorden, ni är allt som behövs. Ni är den rikedom som ni väntar på. All denna rikedom finns 

inom er. Ni är allt som är tillsammans med allt som är. Ni är högt älskade kära barn på Jorden. Finn kärleken 

inom er själva och ni har funnit meningen med ert liv. 

Jag älskar Er så mycket 

Moder Maria 

 


