MENSAGEM DE PAZ, AMOR E HARMONIA
De: OS ANJOS DO ARCO-ÍRIS
Para: OS HOMENS E AS MULHERES DA TERRA
Os Anjos do Arco-Íris dizem, que quando lhes perguntarem porque vieram
respondem: porque a Terra precisa de ajuda, os homens a estão envelhecendo
prematuramente e esse é o motivo de sua reação.

Os anjos do Arco-Íris lhes pedem que protejam a Terra, que protejam os
países, pois aí onde ainda não esteve o Ensinamento é onde haverá mais
catástrofes naturais.
Vocês podem pedir por eles e ajudar-nos, e todos juntos faremos uma
Aliança e será essa força que nos une ao Universo. Haverá um Anjo do Arco-Íris
para cada ser que os queira chamar. Irão. Todo aquele que pedir ajuda a seu Anjo
do Arco-Íris, ele estará com ele ou com ela, e lhes ajudará constantemente, os
cuidará, os protegerá e lhes dará alegria, felicidade, muita harmonia.
Este Anjo do Arco-Íris entrará dentro, e o ser que o recebe confiará por
completo; nada, nem ninguém poderá tocá-lo, se sentirá feliz, forte e tudo mudará
para ele.
Na medida o sinta assim, que não deixe de lhe agradecer a cada dia e
pedir-lhe ajuda, e o Anjo o fará. Não haverá limites, não haverá correntes, não
haverá obstáculos, ao contrário; esse homem ou essa mulher que tenha pedido
receberá do Anjo do Arco - Íris suas asas, que o ajudarão e poderá saltar todos os
obstáculos. Pode chamá-lo de Anjo do Arco-Íris ou pela cor que deseje, porque
todas as cores estão nele.

Os Anjos do Arco-Íris enviam uma mensagem de Paz, de Amor e de
Harmonia, porque as três coisas juntas num laço, significam o Universo e unidos a
um só Deus, receberão em seus corações uma força muito grande para que o ano
todo possam fazer um trabalho para a Terra, sem esquecer as pessoas que estão
nas prisões, nos hospitais, as crianças desamparadas e os idosos que estão
sozinhos.
Todo esse amor receberão dos Anjos do Arco-Íris que contemplam,
trabalham e protegem a Terra.
Todos estes dias, ficará aberta uma grande porta Cósmica; receberão
uma energia muito especial e muito grande, muito forte; tudo o que pedirem e tudo
o que fazerem se realizará; não parem, sigam adiante.
Estejam cientes que junto a vocês estará seu Anjo; chamem-no pelo
nome que desejarem, sempre estarão acompanhados por ele.
Envio-lhes esta com todo meu amor.
La Jardinera.

