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Vte rap i

Ska mänskligheten klara klimatkrisen och 
alla andra kriser måsta vi rena våra själar 
från alla smärtor och be den universella
kärleken att flöda fritt i oss. 
 Allt annat bara skrapar på ytan.

I ett samarbetsprojekt mellan bland annat Karo-
linska institutet, Lunds universitet, Stockholms 
universitet och Handelshögskolan i Stockholm har 
de kommit fram till att de största orsakerna till 
miljöproblemen är själviskhet, girighet och apati.
 De menar att alla, framför allt beslutsfattare, 
behöver träna på att bry sig om andra människor 
och andra arter, att sluta lura sig själva och att 
tänka i mer komplexa samband.
 De talar bland annat om mindfulness och medi-
tation som tänkbara verktyg för att uppnå detta.

Lektioner från högre väsen
Vi arbetar med Den Andliga Healinggruppen, 
12 högre väsen, som är en av 24 liknade grupper 
som verkar genom mediala människor runt om 
i världen. De har förmedlat viktiga kunskaper till 
oss som vi ombeds förmedla vidare.
 De välkomnar alla initiativ som människor tar 
för att utveckla sitt inre, men det börjar bli bråttom 
så det krävs kraftfullare metoder. 
 De menar att det som krävs är rejäla doser av 
universell kärlek och höjt medvetande.

Låt den universella kärleken flöda
Världen behöver genomsyras av universell kärlek. 
Mängder av sådana projekt startas nu upp runt om 
i världen på initiativ från den högste som skapat 
oss. Vi hoppas att du vill hjälpa till med det som 
fallit på vår lott.
 Bönen de vill att vi ska be lyder så här:

 Jag ber mitt högre jag och den högste som  
 skapat allt att hjälpa mig så den universella  
 kärleken kan flöda fritt i mig och i alla andra  
 människor

 Jag tackar av hela mitt hjärta 
 för all hjälp med detta

Man ska be bönen minst tre gånger efter 
varandra och sedan tackbönen. 
 Detta gör du en gång varje dag i lugn och 
ro när det passar dig bäst. När kärleken börjar 
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Ett samarbete mellan oss och 12 högre väsen som vi kallar Den Andliga Healinggruppen

Den universella kärleken

flöda fritt i människan löses negativa tankar och 
eventuell ondska upp i deras inre. Istället fylls de 
av positiva och kärleksfulla energier som präglar 
det de tänker, säger och gör.
  Om du kan ber vi dig sprida detta till alla du 
känner som du tror kan vara intresserade av att 
hjälpa till och även be dem att sprida det vidare. 
 Ju fler vi blir desto fortare går det.

Höj ditt medvetande
Den universella kärleken är den källa människan 
öser ur när medvetandet höjs. När du höjer dit 
medvetande kommer en ökad förståelse för att 
vår värld egentligen består av två världar - en fysisk 
och en andlig.
 De flesta tror bara på den fysiska världen som vi 
kan se och ta på. Men det finns många människor 
som kan se och kommunicera med vissa delar av 
den andliga världen. Även om du inte är född med 
den gåvan kommer du att kunna kommunicera 
med andevärlden när du höjt ditt medvetande
tillräckligt.
 Det effektivaste sättet att höja medvetandet är 
kontinuerlig, gudomlig healing för att rena och läka 
alla våra smärtor i själen. Den processen styrs av 
Den Andliga Healinggruppen och förmedlas av oss. 
 Läs mer i informationsbladen: 
 - En lektion i healing
 - V-terapins effekter
 - Så här går V-terapin till

Målet är att rädda oss själva och vår planet
De andar som varit inkarnerade så många gånger
och utvecklats så mycket att de inte längre rein-
karnerar är nu högre väsen som besitter djup 
kunskap. De har tillgång till det universella 
medvetandets gränslösa kunskaper och har ett 
perspektiv på det fysiska livet på jorden som är 
vida överlägset mänsklighetens. Den Andliga 
Healinggruppen består av sådana högre väsen.
 Andelen som kan kommunicera med andevärl-
den och dess högre väsen växer snabbt eftersom 
dessa högre väsen är mycket angelägna om att 
hjälpa mänskligheten att höja medvetandet. 
 Målet är att upprätta effektiv kommunikation 
mellan världarna och ett nära samarbete med
jordens ledare och vetenskapsmän, så vi kan 
hjälpa varandra att klara de tuffa utmaningar 
som mänskligheten och vår planet står inför. 


