Az Őrzők
Mihály arkangyal üzenete, 2016.12.24.
Köszöntelek benneteket szeretett Emberi Lények, Mihály arkangyal vagyok, az emberiség
energiáinak őrzője.
Fontos a mai rövid üzenetem. Azokhoz szól, akik érzik a hívást, hogy átadják a Tudást, amit oly
régóta hordoznak. Az Őrzőkhöz szólok, akik életről életre jelen vannak a bolygón és várják a
pillanatot, hogy elindulhassanak.
Régóta vagytok jelen Gaia rendszerében. Jellemezhetlek benneteket úgy, hogy „hazajárók” vagytok.
Születtek és távoztok, életről életre hordozva, megőrizve az Ősi Tudást, az Ősi Energiát, mely
rendelkezésetekre áll. Ez az energia, információ örök érvényű és a Létezésetek Alapjait képviseli.
Mindig helytálló volt és lesz. Tudatos Energia, mely tökéletesen illeszkedik az emberiség
mindenkori létéhez, cselekvéséhez.
A tudatos energiát csak tudatos lények hordozhatják, őrizhetik – ezért van nálatok, veletek, akiket
Őrzőknek hívok. Azt vállaltátok fel, hogy mindazt, amit már tudtok, amit létrehoztatok, itt tartjátok
a fizikai világban. Fontos része ez a Rendszernek, a Teremtő munkának. Sokatok kételkedik ebben,
de ez helyénvaló.
Az új energiák jelenléte megkérdőjelezheti számotokra ennek jelentőségét. Tudnotok kell, hogy a
Tudás nem vész el, hanem alakul, igazodik reagál – és vele együtt az energia is, a Tudatos Energia.
Ti, akik az Őrzők Csoportjához tartoztok, tisztában vagytok ezzel. Ha megfigyelitek magatokat,
megtapasztalhatjátok, miként működik ez bennetek. Amikor szóba kerül mindaz, amit az emberiség
már megtapasztalt, amikor megérzitek az energiákat, bennetek elindul egy folyamat – egy vágy,
hogy ezt tovább fejlesszétek, alakítsátok és átadjátok másoknak. Nem azért, hogy tanítók legyetek –
ó nem! Azért, hogy ez a Tudás egyre többekhez jusson el és felébressze bennük, vagy
megismertesse velük is mindazt, ami bennetek jelen van életek óta. Amikor magatokba néztek,
keresitek a miérteket… arra várjátok a válaszokat, hogy vajon milyen erő, vágy hajt benneteket.
A válaszok lassan megérkeznek… és ti elindultok, újra működésbe lendültök. Nem vagytok sokan,
de egyenletes elosztásban vagytok jelen a bolygón. Meg fogjátok érezni, kik tartoznak ebbe a
csoportba, az Őrzők Csoportjába.
Én, Mihály arkangyal veletek dolgozom a legtöbbet. Veletek vagyok jelen, hogy csapatommal
segítsük a folyamatokat. Csodálatos munkát végeztek egy csodálatos időszakában a bolygónak. Itt
az idő, hogy elkezdjétek. Nem is lehetne jobb alkalom rá, mint a Szeretet Ünnepe. Éljétek át
magatokban, magatokat, hiszen rólatok szól. Ünnepeljetek, hogy jelen vagytok a Létezés eme
korszakában, amikor a bolygó, Gaia új irányt vesz, új folyamatokat, Rendszert indít el.
Ne feledjetek el Tudatosnak lenni, befelé figyelni, a Belső Hangra – és megtaláljátok mindazt,
amire szükségetek van. Áldott az Emberi Lény, aki felismeri önmagát…
Mihály arkangyal szóltam hozzátok, a ti szolgálatotokra.

