Por favor, receba o meu amor.
(Please, Receive My Love)
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As mais doces bênçãos da total união com
o Senhor recaiam sobre vocês, meus
Moradores do Coração preciosos.
Vou tomar um momento aqui para explicar
uma coisa novamente. Algo que vale a
pena repetir, uma e outra vez, para ter
certeza de que você realmente, realmente
absorveu e acreditou.
O Senhor rompeu minhas barreiras geladas e ganhou mais de meu pobre, tremulo coração. O
que eu quero dizer é que este é no verdadeiro sentido de um casamento monogâmico
Celestial, nada sexual, mas a comunhão através do recebimento de seu Corpo e Sangue.
Quero que todos a compreendam: Eu, como uma alma de urso, tenho muito atributos
exclusivos dotados em mim por Deus, e eu tenho um padrão exclusivo apenas como se fosse
uma impressão digital. No coração do meu Senhor, ele também tem uma combinação única de
atributos que Ele concedeu a mim na concepção antes mesmo de o tempo e a eternidade
começar.
Sim, Ele me concebeu em seu coração, como alguém que iria satisfazer suas necessidades
para uma alma retornar a adoração ao seu criador de uma forma muito original. Nenhum outro
indivíduo nesta Terra pode tomar o meu lugar em seu coração. Ele é totalmente meu, e eu sou
totalmente sua.
Agora, isso é o que eu quero que você entenda. Vocês, também, são uma obra-prima única e
possuem uma combinação de qualidades que ninguém na Terra pode se igualar. Está dotado
de uma combinação de padrões assim como uma impressão digital, que em algum lugar
encontra sua conclusão total e sua combinação perfeita total no Senhor. Ele te criou para ser
seu cônjuge para sempre, trazendo-lhe as alegrias únicas que foram dotadas de quando criou
você. Você é o ÚNICO que pode satisfazer esse desejo nele.
Porque Ele é Deus, Ele é bem capaz de ter bilhões de perfeitos de atributos em conjunto, ou
impressões digitais individuais que só podem ser combinados por aquele que Ele concebeu em
seu coração. Portanto, Ele é totalmente e exclusivamente seu e somente na combinação de
atributos. Vocês são perfeitos para um outro. Um ajuste perfeito, um par concebido no céu.
Entenda o que acabo de dizer, eu quero que você agora coloque-se neste lugar e receba esta
palavra Dele.
"Oh, meus preciosos Amados, não existem mil universos dignos de vocês aos meus olhos.
Você é tão querido e precioso para mim, com todas as suas falhas e deficiências. E de alguma
forma você gerencia, com a minha graça, é claro, para chegar a mim e derramar seu amor em
mim. "
Oh, Meu Deus ... como meu coração pobre queima por você. Eu não posso conter meu amor,
que é como mil oceanos - às vezes tempestuosos. Às vezes, brilhante e calmo. Mas sempre
profundo, de modo muito profundo.

Oh, como sou grata a você por derramar em meu coração tão profundo êxtase e desejo.
Verdadeiramente, Você é meu tudo, e eu sei que não tantas vezes quando eu sigo as
distrações.
"E quais são essas distrações para mim ...? Sei onde está seu coração, mesmo quando você
não faz. Você armou a sua tenda no meu Santo dos Santos, e eu acampo A minha tenda no
amor muito intocado que você tem por mim, escondido lá no fundo, para nunca mais ser tirado
de você ... nunca. Em vez disso, culmina em felicidade suprema e satisfação em tudo o que
importa para você.
"Minha preciosa, o minha amada, eu não podia ajudar, mas dar-lhe uma antecipação do Céu e
o quanto prezamos muito a você, acima de qualquer coisa que você possa imaginar. Você é
precioso, precioso, precioso para nós. Seu próprio nome é uma doce fragrância no céu. Não
me fira levando minhas palavras para longe do seu coração. Absorva minhas palavras, meu
amor. Eles são vida para você. Muito necessária a vida, porque diariamente você está minado
e condenado por vozes do acusador, e agora você precisa saber a verdade.
"Oh minha noiva, quão preciosos vocês são para nós. (Trindade e os cidadãos do Céu)
Mantenha os esforços maravilhosos que vocês estão fazendo para mim, meus amores. Estou
muito satisfeito com você e seu coração é de ouro para mim. Mantenha o bom trabalho, meu
amor. Sim, você vai realmente mantê-lo até que venha o último momento fatídico. Eu a acaricio
agora, minha noiva, segurando-lhe como meu tesouro precioso contra meu coração e
saboreando o cheiro doce do sacrifício que você é para mim.
"Guarde como tesouro estas palavras, o meu amor e as mantenha por perto. Leia novamente e
novamente para que você venha a entender, pelo menos em parte, como és muito amado. O
meu diamante, minha beleza, meu cheiro doce do sacrifício. Amém."
Estas palavras são destinadas para todos vocês, meus amigos. Vocês são para ele o tesouro
mais original que Ele já criou. Porque só você, com seu próprio conjunto de atributos, cumpre o
anseio Dele por um companheiro perfeito.
Hoje à noite, eu me aproximei do Senhor como Ele aparece nesta foto. Eu andei por trás dele
no olhar da minha mente, minha tela espiritual e realidade, e coloquei a mão sob a Sua como
equipe. Ele colocou o braço em volta de mim e me puxou para seu lado, em resposta. Assim é
como nossos diálogos começam com tanta frequência: eu chego para ele e ele abre os braços
para me receber.
Em seguida, começamos a dançar as músicas. Anjos colocam uma pista de dança celestial
acima deste precipício e nós dançamos e dançamos. Tendo recebido as palavras acima já no
meu coração, eu era capaz de começar a encará-lo. Isso gelada, essa barreira exterior que tão
frequentemente bloqueia Seus sentimentos por mim - para fora dos meus medos de
inadequação - começam a derreter. Eu comecei a realmente receber como ele se sente sobre
mim. Eu comecei a relaxar em Sua presença e permiti que Ele derramasse o Seu amor por
mim através de seus olhos, as janelas da alma.
Meus queridos, muitas vezes seus medos estão de frente para ele e por não receber Sua
afeição se afundam nos anos de condenação que você acumulou sobre si mesmo, com a ajuda
do mentiroso, é claro. Esta é a principal razão porque você não pode vê-Lo em espírito. Ele
não está se escondendo de você - você está se escondendo dele, em um bloco de gelo, sólido,
de medo e auto - ódio. Há, claro, exceções a esta regra. Mas acredite em mim, esta é a
questão do fundo do poço que fica em seu caminho quando Ele quer derramar o Seu amor
puro e celestial na sua noiva, em quem Ele é totalmente absorto, porque ela é a única criatura
que se encaixa perfeitamente.

