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Varför är ni så rädda för att hävda er kraft? 

 
Låt oss diskutera rädslan hos Ljusarbetarna, Vägvisarna eller vilken annan term ni använder, som 
ännu inte har hävdat sin födslorätt att vara i all er glans. 
 
Många kanaler har beskrivit era rädslor som en ovilja att till fullo hävda er varelse. Vi vill hjälpa 
er med att förstå varför ni är tveksamma att göra det.  
 
I det förflutna har många av er dolt ert sanna väsen i skydd av passivitet, religiösa ordnar eller 
yttre makt. Ni accepterade utan problem att gömma er sanna kraft bakom religiösa ordnar – men 
inte att ni gjorde samma sak genom att till fullo utforska yttre makt. Samma makt som många av 
er nu talar med förakt om – politisk makt, företagsmakt, rasdominans, kön eller sexuell läggning 
eller vilken annan typ av makt som fick er att känna er mäktigare än andra. Och använde den 
makten för att kontrollera dem som villigt lät sig kontrolleras.  
 
Ni har undersökt makt i alla dess former. Många av er talar med ilska om dessa politiker, 
företagsmoguler eller religiösa pampar som inte går att lita på. Ändå är ert nuvarande mantra ”vi 
är ett” mer aktuellt än ni förstår. I denna livstid sträcker ni er efter stjärnorna, men det har inte 
alltid varit så. 
 
Ni hade inte kunnat nå denna punkt utan att utforska alla aspekter av yttre makt – inklusive att 
skada andra känslomässigt, fysiskt och andligt. Många av er vill inte höra denna sanning. Ni vill 
hellre skylla på de ”de mörka hattarna” för att hålla er i fångenskap, i stället för att acceptera att ni 
har varit en av dessa ”mörka” väsen vid mer än ett tillfälle.  
 
Ni har slutfört era yttre maktlektioner med bravur. Logiken kommer att säga er att det inte skulle 
vara så om ni var ett offer eller en vaktmästare liv efter liv på Jorden. För att avsluta era yttre 
maktlektioner, behövde ni utforska alla aspekter, och det har ni gjort. 
 
Det är meningslöst – till och med dumt – att ta itu med dem som vill fortsätta i en yttre styrd 
värld. Ni tror att er visdom kommer att hjälpa andra att ställa in sig i ledet – en plats som är 
förenlig med er nuvarande övertygelse. Att de på något sätt har gått i fel riktning eller ännu inte 
har krävt sin sanna plats i den här övergången – att ni kan leda dem till denna plats.  
 
Sådana tankar är dominanta, för de handlar om kontroll och sålunda styra andra till det sanna 
budskapet. Om ni ändrar på några få ord, kommer ni att inse att sådana tankar bara skiljer sig lite 
från dem som kyrkans ledare använder, som är säkra på att alla borde tillhöra samma tro som de 
gör eller politikerna, som tror att ni måste tillhöra samma parti som dem för att ha helt rätt. 
 
Varje väsen på Jorden kommer att finna sin plats när det är rätt för dem att göra det. Ni kan 
inte tvinga någon att tänka och agera som ni, och tycka att det är en New Age handling. Denna 
övergång handlar om att hitta sin plats vid den tidpunkt som känns rätt för dem.  
 
Det finns kärnvapenhot, religiösa tänkare och politiska ledare som inte känner på samma sätt som 
ni. Hur ska Jorden någonsin förändras med dessa hemska människor som lockar in andra i sina 
mörka hålor? Och ni vet hur mörka dessa hålor kan vara, för ni har spelat alla de roller som ni nu 
finner så obehagliga eller skrämmande. Ni förstår deras kärlek till makten för ni har visat prov på 
den vid mer än ett tillfälle. 



 
Denna övergång handlar inte om att dela in Jordens invånare i goda eller dåliga kolumner, utan i 
stället hjälpa er att acceptera den inre kraftens glädje och frid.  
 
Det är dags för er att ta hand om er själva. Andras övertygelser och bekymmer är inte längre en 
del av ert väsen. Tanken kanske verkar kall och beräknande. Det är den inte. Ni har en inre 
kompass som kommer att utstråla glädje och frid när ni upptäcker handlingar, aktiviteter och 
grupper som ingår i er resa. 
 
Det finns fortfarande varelser på Jorden som njuter av yttre makt. De är på rätt plats för dem, men 
inte för er. Ert behov av att hjälpa dem in i ljuset är inte annorlunda än deras behov av att dra in er 
i mörkret. Och om ni accepterar deras ilska och spelar med i deras spel, återvänder ni till den yttre 
styrda makten.  
 
Många av er är oroliga för att ni inte har styrkan att ta er till den Nya Jorden med er Pollyanna-
attityd. Det gör ni. Ni behöver bara vara oroliga för er riktning. Andra kommer att ta hand om sig 
själva. 
 
Bli inte förvånade om de som försöker behålla sin yttre makt inte lyckas. Men bli inte förvånade 
om de lyckas, eftersom det finns de som vill fortsätta att leva sina liv med makt. Det är de som ni 
tycker är de mest anstötliga. Men medan ni tycker så, inse då att ni har spelat samma roll flera 
gånger och att er ilska handlar mer om er egen ilska i era tidigare liv på Jorden, än om dem. För 
ni upptäcker delar av er själva som ni inte förväntade er att finna, inklusive behovet av att skada 
andra. Er ilska över beteendet hos dessa som fortfarande är fångna i maktens berusning, beror 
på er skam över era tidigare livs beteenden. 
 
Ni behöver ta er igenom alla delarna av ert tidigare maktbegär för att acceptera er nya inre början. 
Ni öppnar nu den Nya Tidens väska med glädje, fred, kärlek och harmoni. 
 
Ni har en ny lektionsplan som är mycket roligare för er. Allt ni behöver göra är att vara i 
glädje, harmoni och kärlek. Ni behöver inte längre göra vad andra säger till er att göra om det 
inte känns bra. Ni behöver inte längre bromsa era framsteg för att matcha någon annans tempo. 
Och ni behöver inte längre kontroller någon annan – inklusive er själva. Så får det bli. Amen. 
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