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”Olette kunniakseni, kuin arvokkaaseen käyttöön sopivat astiat. Minä voin tehdä kanssasi mitä
tahansa Minä tahdon. Jos sinulla ei ole siihen DNA:ta, niin Minä asetan Minun DNA:ni sinun fyysiseen
itseesi ja silloin sinulla on tehtävään tarvittava lahjakkuus. Pyydän vain kahta asiaa... Puhdasta
rakkautta Minua kohtaan ja halukasta, uskovaa sydäntä. Näiden sinun vapaaehtoisten ominaisuuksien
avulla Minä voin tehdä mitä tahansa – Ja monesti kaikkien hämmästykseksi Minä usein teenkin! Sinua
ei rajoita menneet epäonnistumiset ja rajat, joita et ole onnistunut ylittämään. Itse asiassa et ole
pystynyt ylittämään niitä, koska et ole tuntenut olevasi valmis – Ja se lahjakkuus olisi voinut koitua
kompastukseksesi.”
”Musikaalisuus on erityisen petollinen lahjakkuus, koska ihmiset alkavat jumaloida artistia ja se voi
hyvin nopeasti nousta heidän päähänsä. Sen johdosta Minun muusikot ovat kokeneet paljon karaisua,
asteittaista etenemistä ja vaikeita tilanteita menneisyydessä. Heidän pitää pystyä kantamaan heidän
voitelunsa, jotta he pystyisivät tuomaan teidät kaikki Minun luokseni. Se on papinomainen tehtävä,
eivätkä kaikki elä puhdasta ja papillista elämää. Tämän takia näette vanhempia muusikkoja
nostettavan ylös. He ovat eläneet läpi kuvitelmien ja maailman turhamaisuuksien ja tulleet siihen
tulokseen, että vain Jumalalla on merkitystä.”
”Pyydän sinua ymmärtämään, että olet täydellisen sopivia mihin tahansa tehtävään, jonka sinulle
osoitan. Sinun taitosi eivät ole välttämättömiä. Sinun sydämesi ja antautumisesi ovat. Itse asiassa
asetan Minun haluni sydämeesi, jotta voisin pyytää sinua katsomaan sisimpääsi ja tunnistamaan sen
unelman. Olen asettanut sen sisimpääsi syystä. Ja kun löydät sen, mikä lepää sykkivän sydämesi alla,
voit tuoda sen Minulle ja muuttaa sen todellisuudeksi.”
”Odotan joidenkin teistä löytävän itsensä ja sen, mitä Minulla on heille. Etsi Minua kunnes löydät
Minut ja Minä annan sinulle sen, mitä sydämesi halajaa. Aivan kuten on kirjoitettu, ’Etsikää ennen
kaikkea Jumalan valtakuntaa ja hänen vanhurskasta tahtoaan, niin teille annetaan kaikki tämäkin.’
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”Muistakaa, ilon ja täyttymyksen tuominen teille todella ilahduttaa Minua.”

