Lieve donateurs en vrienden van Espirit.
Fijn om in gedachten even samen met jullie te zijn. Hoop dat het allemaal goed met jullie
gaat. Wat gaat de tijd snel, het is al weer bijna Pinksteren en daarmee begint over een
maand de zomer, een heerlijk vooruitzicht.
Pinksteren het feest van de Geest – de Geest God’s verbonden met onze Geest.
En God’s Geest zal over jullie neerdalen en alles verlichten wat in duister is. De inspiratie
en lichtkracht zal dan jullie zijn, en je zult weten dat wanneer de/jouw Geest
Bewust verbonden is met de Alkracht, er niets onmogelijk is. Je de vertegenwoordiger bent
van Liefdeskracht, het Woord – en de scheppende energie. Niets zal je tegenhouden om de
weg, hoe moeilijk deze soms ook is, samen – verbonden in de geest God’s, te bewandelen.
Je altijd de kracht zal krijgen in je leven, en kracht kunnen geven vol liefde aan al wat
leeft. Kijk om je heen, de natuur de elementen zijn in volle bloei, zij staan voor het licht dat
alles, ook ons weer opwekt om te leven – Eeuwig – en een uitdrukking is van God’s liefdes
Geest. In iedere bloem, in al wat leeft, is God’s Geest vertegenwoordigd en kom je haar
steeds weer tegen. In dit bewustzijn overwin je alles, ook deze moeilijke tijd voor de
mensheid. In tijd van verandering, van spiritualiteit, van groei in geestelijk bewustzijn, is
het de geest die dat weer overdraagt aan de ziel, die de middelaar is tussen lichaam en
geest, kosmos en aarde. Die alles overwint en in liefde en stilte haar innerlijke Kracht en
Zijn steeds weer terugvindt, sterkt en dan Weet, God is met mij. Ik kan het, ik ga ervoor
met God’s hulp en Geestkracht die mij kracht geeft, is alles mogelijk en maakt dit
bewustzijn het leven tot een levensfeest. God zorgt “ik ben die ik ben”, Eén.
Neem dit Pinkstercadeau vanuit de geest aan, het is door God en zijn Engelen in liefde aan
ons gegeven, om ons telkens weer te herinneren wie of wat we zijn, en tot dat wat wij in
staat zijn te doen, als we ons richten naar de Bron en ons Universeel Zijn. Dus stel je open,
ga in stilte zitten en ontvang God’s Geestkracht en inspiratie als een vurig licht van liefde,
die je nooit meer laat twijfelen omdat je Weet, God, het Licht – de Liefde we zijn “Eén”.
Met deze liefdevolle geestkracht, bewustzijn, is alles mogelijk wat zal meewerken aan
Licht en Vrede in jezelf, aan een wereld van Vrede, een glimlach vol leven, positief denken,
scheppende kracht vol zegen, en gelijkheid in alles voor al wat leeft. Stap voor stap lopen
we deze weg, de één doet er wat langer over dan de ander, is wat eigenwijzer of ziet het
niet, maar vergeet nooit we zijn op weg met behulp van onze lichtbron, God en de
Lichtwezens.
Dank jullie wel dat jullie deze weg bewandelen en dit bewust tot je willen nemen. We
hopen dat we elkaar weer gauw bij Espirit kunnen ontmoeten, om samen de weg van
kosmisch bewustzijn te volgen. Samen te leren en te delen, God’s Geestkracht te ervaren
om van daaruit uit te dragen naar ieder die bewust willen horen, zien en voelen.
Hele fijne gezegende en gezellige Pinksterdagen toegewenst, we houden van jullie.
Namens Espirit, verbonden met God’s Geest.
Elly Breed, spiritueel leidster.
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