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 Som ni redan har förstått så är de förändringar och skiften som sker nu en pågående process, eftersom det 
inte finns något märkbart uppehåll mellan de olika energiväxlingarna. Det ni kan känna som en liten paus 
i förfaringssättet är helt enkelt ett oändligt litet avbrott mellan inandningen och utandningen vid själva 
balanspunkten, där så mycket händer. 

Låt oss förklara. Som vi talade om för er i ett tidigare meddelande så har ni sannerligen kommit in i 
snabbfilen nu, och varje dag går ni framåt i en allt ökande hastighet. Allt detta kan leda till förvirring när 
ni utan framgång försöker hålla reda på allting, men det här är inget ni behöver oroa er över. Ni är inte här 
för att förstå det – det vill säga i den meningen att ett mänskligt sinne inte kan greppa alla de intrikata 
detaljer som denna komplexa process handlar om. Allt ni behöver göra är att följa med strömmen, i ordets 
rätta betydelse. 

Detta i sig kan låta som ett något förenklat svar på allt det här, ni är nämligen här för att göra något som är 
oförklarligt för en mänsklig hjärna men naturligt för den oändliga del av er som också är en del av den 
geniala ”hjärnan” bakom detta till synes invecklade arrangemang, allt gjort i samma syfte – att förändra 
hela mänskligheten en gång för alla och få bort människorna från de gamla och vanföreställande idéerna 
om ”överlevnad.” 

Vad människan har tvingats att underkasta sig under en lång tid är lagar som har hållit henne borta från 
sanningen, men nu när ni alla har valt att stiga ner i den breda och ständigt utvidgande ljusfloden, har ni 
också gjort ett val som förändrar mänsklighetens öde – från ena änden av skalan över hela linjen till ett 
helt nytt som inte är höljt i mörker längre, utan totalt upplyst av det universella ljusets välgörande strålar 
som finns i kärnan hos allt som existerar. 

Det vi lägger fram i dessa meddelanden kommer inte att vara nyheter för någon av er, de kommer bara att 
läggas fram i denna form så att ert eget inre informationscentrum bättre kan gräva fram dessa sedan 
länge bortglömda sanningar från ert inre. Ni förstår, vi kan inte berätta något nytt alls, eftersom ni redan 
mycket väl vet vad vi försöker förmedla till er, men som ni också vet har denna sanning varit höljd i en 
mörk dimma i eoner. Det som förefaller vara en ny upptäckt av okända dimensionella nivåer inom er, är 
helt enkelt en återupptäckt av något ni alla är mer än bekanta med. 

Ändå är denna process av återupptäckande inte något som kan åstadkommas på en gång, och det är också 
något ni alla har blivit väl bekanta med de senaste dagarna, veckorna, månaderna och åren. För där ni står 
idag är helt enkelt höjdpunkten på en process som inleddes för länge, länge sedan, så långt tillbaka som 
till början av mänsklighetens historia, när den mörka slöjan hängde lågt och fördunklade varje åsikt och 
avsikt som fanns. Och då började ni komma till planeten, i liv efter liv med en enda uppgift; att höja 
ljuskvoten på denna planet så mycket att nästa steg i denna långa och mödosamma process kunde komma 
igång. 

Denna höjning av ljuset har länge varit på gång, och precis som med allt annat som får liv i en 
manifesterande värld, tar det tid från sådd till grodd till full tillväxt. Det här har tagit sin tid, och för 
många tycks det ha tagit alltför lång tid, men det här är en blomstringstid när mänskligheten äntligen 
kommer att blomma ut och lysa i sin fulla prakt och härlighet, och de mörka tiderna kommer att bli ett 
svagt minne som kommer att börja skingras, för att sedan försvinna helt. 



Det här är inte en saga vi berättar för att få er att somna och glömma era bekymmer och mödor, det här är 
helt enkelt en påminnelse om att ni inte är här av en slump, utan ni är här för att äntligen avsluta det 
sökande som började för många generationer sedan av lysande själar som ni själva, med samma mål men 
med ett mycket mindre givande resultat – om ni ser på det ur ett enda livs perspektiv. För till skillnad från 
era föregångare, kommer ni att se resultatet förverkligas under en enda livstid, och vad ni hittills har 
åstadkommit har bevisat bortom varje tvivel att ni redan har uppnått den prestationen. 

Visst, det finns fortfarande många uppgifter som ska utföras innan ni kan luta er tillbaka, slappna av och 
överblicka all denna prakt vi talar om, men dessa uppgifter är vad ni redan håller på att tackla med förnyad 
glöd. Även om er hjärna och er fysiska kropp kan kännas alltför utmattade och mindre entusiastiska för 
tillfället, speciellt inför tanken på att ännu mer arbete skymtar vid horisonten, vet vi också att ert hjärta 
sjunger av glädje närhelst det kommer i kontakt med dessa ljusenergier som kommer att leda er i ert 
fortsatta arbete. 

För det här är verkligen ett kärleksarbete i ordets rätta bemärkelse, och även om ni tycker att ni 
förtjänar en lång semester utan något som ens påminner om arbete, så vet ni också innerst inne att ni 
inte vill vara utan ert djupa engagemang i de uppgifter som är nära förestående. Det är därför ni är 
här, för att knyta samman tråd efter tråd av upplysande sanningar till en skimrande skrud av ljus, som 
kommer att omsluta hela planeten och få den att stråla med alla dess inneboende egenskaper än en 
gång, äntligen befriad från allt som har försvagat den och dolt dess kraft och skönhet. 

Ni är här för att arbeta, men för er kommer detta arbete mer och mer att förvandlas till en lek när ni 
släpper loss era kreativa krafter på ett sådant sätt att ingen människa eller själ kan komma emellan er och 
Skapelsen. 

För ni kommer att sjunga så att denna värld kommer att blomstra än en gång när ni höjer era röster med 
ljusets energetiska vågor, och en efter en kommer ni att lägga er röst till denna jordiska kör som kommer 
att väcka uppståndelse och sätta igång så mycket. Den kommer att riva upp det gamla och väva det nya 
med en hastighet som bokstavligen kommer att ta andan ur er. 

Återigen, vad vi för fram i dessa meddelanden är inte bara ord, ord som kommer att användas gång på 
gång – som tygbitar som återanvänds och omskapas till ett helt nytt plagg. För dessa ord är bara den yttre 
färgen av en mycket viktigare inre process som sker mellan er och Källan, som inte behöver några ord, 
som pågår dygnet runt på en nivå ni hittills bara fått några glimtar av. Men dessa ord fungerar som en yttre 
vägvisare som talar om vad som pågår inom er, för de kan tjäna till att lysa upp vägen närhelst ni oväntat 
svänger runt ett hörn och tror att ni har kommit till en återvändsgränd eller gått i fel riktning. 

Men ni är ju också människor, och som människor behöver ni försäkran i form av ord och i form av något 
greppbart som ni kan ta till er och diskutera med andra om, och det i sin tur kommer att hjälpa till anpassa 
er till andra som är på samma väg. Den energetiska signatur som dessa budskap bär på är en signatur som 
kommer att vara i resonans med ett antal människor på planeten idag. Den här vibrationen kommer att 
tjäna till att dra er alla närmare varandra på ett sätt som kommer att hjälpa var och en av er att uppfylla 
er del i denna komplexa process. 

Det här är verkligen en kollektiv insats, och vad ni tar på er som enskilda varelser är helt enkelt en bit 
av ett gigantiskt pussel, och för att ni ska kunna fullfölja er uppgift behöver ni anslutas på rätt sätt med 
de rätta människorna. Och det är här dessa budskap tjänar sina högsta syften. Ni kan se dem som en 
målsökande signal som sänds ut, en signal som kommer att tala till dem bland er som har en gemensam 
sak i denna enorma operation, och som har blivit kallade för att återförenas i denna livstid. 



Ni är verkligen gamla själar och ni är också gamla bekanta, som vi tidigare har nämnt, och nu har ni 
blivit kallade att träda fram och lysa med ert ljus till den grad att det inte kan förbises längre. Och när ni 
träder fram, kliver ni också in i den ljuscirkel som har blivit kallad för att samlas här. Och när ni går 
vidare så hjälper ni till med att sända ut kallelsen till andra därute, som fortfarande väntar på sin signal 
för att träda fram och gå in i ljuset. Kom ihåg att ni är föregångarna, pionjärerna, men ni är också de 
som kommer att hjälpa till att underblåsa flamman hos tusentals och åter tusentals andra i en väl 
orkestrerad sekvens som är långt, långt bortom återvändandets ögonblick. 

Se på dessa meddelanden som en uppmaning till handling, och vet att de åtgärder vi syftar på är de som 
sker inom er hela tiden nu, även om detaljerna i dem fortfarande till stor del är dolda för de flesta av er. 
Men för vissa har det redan börjat bli påtagligt på olika sätt, och för dem är uppgiften att också dela 
med sig av den – med ord. Och det är det andra syftet med dessa meddelanden – att hjälpa er att se er egen 
process tydligare och genom den hitta en väg att lysa upp era medmänniskors resa på ett sådant sätt, att de 
i sin tur kan göra samma sak för andra. 

Ord är fortfarande nödvändiga, även om ingen begär att ni till fullo ska förstå eller ens beskriva alla de 
olika förändringar som sker i ert inre, och faktiskt också i ert yttre. Ni vet redan det, men ni vet också att 
er mänskliga sida behöver stöd och den behöver känna sig förenad på ett sätt som är lättare att ta hänsyn 
till än bara en känsla av energetisk förening och kommunikation, så ord kommer fortfarande att vara en 
del av den här processen. 

Vi säger tack för allt ni är och för allt ni gör, och vi tackar dem av er som har fått till uppgift att översätta 
era förvärvade insikter i ord, så att er röst kan fungera som en hjälpande hand för era bröder och systrar. 
Kom ihåg att även om den här resan är en mycket individuell resa, är den också en resa som ni behöver 
göra som en del av ett kollektiv, för det är genom era kollektiva ansträngningar som detta skapade 
mästerverk kommer att komma till stånd. Det kommer att fortsätta att växa allteftersom ni andas in det 
och ut det i form av handling, i form av ord och i form av att bara vara den förändring ni kom hit för att 
genomföra. 
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