
Adama, 26 juli 2013  
 

Det är Dags. Mänsklighetens Kollektiva Hjärtslag 
 

Jag hälsar er, kära Mästare. Det skifte som ni och er planet genomgår är stor, det största någonsin som 
människor tillåtits bevittna i fysiskt tillstånd. Hela planeten kommer att hitta sin plats på en högre 
dimensionell nivå av verklighet. Allt som händer med er älskade Jord händer med hela Universum. Stora 
ord, ja verkligen, men det är fortfarande Sanningen och den har varit dold för era mänskliga ögon och ert 
medvetande i tusentals år.  
 
De ökande vibrationerna i och omkring oss berättigar er nu att uppfatta ett större spektrum av 
verkligheten. Ni kommer att bli överraskade av att varje jordisk händelse har en enorm betydelse i fråga 
om er mänskliga historia. Ja, detta är verkligen viktigt. Detta är höjdpunkten av den totala 
transformationsperioden. Perioden som mänskligheten har berett sig på och är redo för. Och här är ni 
nu, ni som är de utvalda att bevittna det hela.  
 
Jag vet att det är utmanande. Alla era gamla pålitliga mönster av tankar och handlingar tillhör det 
förflutna. Födelsen av ett nytt paradigm är utmanande – på alla sätt, men snart kommer ett magnifikt 
scenario att ersätta de turbulenta tider som varit – genom inträdet av en ny uppfattning om ALLT.  
 
På den fysiska nivån kan dessa stora förändringar tillfälligt orsaka 'nedstängningar' i ert system. Dessa 
'tysta perioder' är förbleknandet av era gamla invanda sätt att kommunicera med oss, 'er himmelska familj'. 
Ingen anledning att forcera det. Forcerade sinnestillstånd återkallar aldrig skönheten i er viskande 
verklighet. Bara njut av er tystnad. Luta er tillbaka, lyssna på tomrummet och njut av er, som ni uppfattar 
det, 'frånkopplade' verklighet. Ett nytt sätt av återkoppling uppstår ur detta tomrum. Precis som ert nya 
sätt att existera i den femte dimensionen uppstår ur kaoset. Var bara ett 'vittne' till ert jordiska 
experiment. Var medvetna om ert gudomliga tjänande och stråla in er kärlek till er välkomna nya 
verklighet.  
 
Medkänsla och tacksamhet kommer att ta er till porten till er galaktiska familj. Ni är en del av den. För 
första gången i senare mänsklig historia kommer denna planet och ert fysiska rike vara kvalificerad att 
inträda.  
 
Lejonporten öppnas i slutet av juli. Efter det gigantiska planetariska öppnandet i december 2012 kommer 
denna dyrbara energi att anlända NU. Det har tagit sju månader för planeten att bli förberedd för de rena 
kärleksvibrationerna som nu anländer från det Galaktiska Centret. Det har tagit sju månader för er att bli 
anpassade till det rena ljuset som kommer direkt från Galaxens Hjärta. 
 
Bron är klar. Den ligger i mänsklighetens kollektiva hjärta. Fortfarande rekommenderar vi starkt vissa 
förberedelser. Att missa dem kommer inte att ställa till problem för ert eget system, men ni kan få ut det 
mesta av detta vackra utflöde om ni är väl förberedda.  
 
Hur förbereder ni er? Våra meddelanden om ert hjärtas medkänsla är mycket bra. Hela er kropp behöver 
vara, och kommer att vara, intonad till dessa heliga vågor av universell kärlek direkt från det Galaktiska 
Centrets hjärta. 
 
Det finns ingen anledning att göra någonting speciellt. Starta dagen med att njuta av de stilla stunderna i 
den tidiga morgonen; upptäck skönheten i enkelheten varje stund. Lär er att lyssna till era fysiska 
hjärtslag. Andas långsamt och lyssna på det med era egna öron. Känn som om era hjärtslag blir planetens 
hjärtslag. När ni kan tona in er till Moder Jords hjärtslag kommer ett stort inflöde av kärlek att nå er 
underifrån.  



 
Håll era sinnen fokuserade på dessa utökade hjärtslag så kommer ni snart att höra, med era fysiska öron, 
universums hjärtslag. Universums hjärtslag kommer till ert hjärta från det Galaktiska Centret. Ni är en del 
av detta kollektiva pulserande. Mänsklighetens kollektiva hjärtslag kommer, när det är anslutet till det 
Galaktiska Centrets puls, att transformera er till fullvärdiga galaktiska medborgare.  
 
Behåll denna puls i ert hjärta en stund. Njut av känslan att bli ETT med hela Universum. Vi är Ett. 
Universums hjärta slår i oss alla. Vårt lemuriska arv är ert helt och hållet. Ni som galaktiska människor 
kommer att ta ledningen över denna planet nu. Ta hand om den. Universums Blå Diamant har välkomnats 
tillbaka till sin galaktiska familj. 
 
Ta er tid i er vackra månad augusti, med början den 26 juli, vilket är dagen för öppnandet. Ta er tid att 
hälsa den stigande solen var ni än är, och öppna ert hjärta på vid gavel för det anländande ljuset. Den 
fysiska inträdespunkten för de nya koderna finns i ert huvud. Er tallkottkörtel kommer att aktiveras fullt ut 
av denna våg. Kärleken i ert hjärta kommer att öppna tallkottkörteln. Ljuskoderna kommer att anlända för 
första gången i mänsklighetens historia från det Galaktiska Centret. Detta kommer att bli allra första 
gången men definitivt inte den sista. Ni är beredda för detta ljus. De nya koderna kommer att korrigera 
hela ert fysiska system. Vissa fysiska symptom av denna justering kan stanna kvar ett tag. Bekymra er 
inte. Alla fysiska symptom orsakade av dessa extremt höga frekvenser kommer snart att försvinna. Er 
kropp är förberedd och ert hjärta är redo.  
 
Hur många gånger har jag inte sagt er att detta är historiska tider? Ja, det är verkligen ännu en milstolpe 
som passeras genom denna unika sommars energi. Andas in kärleken från Universum och känn efter hur 
ert mänskliga jag förändras till den vackra gudomliga ängel som ni sannerligen är. 
 
Innan jag lämnar er, tillåt mig än en gång förklara vår dyrbara kontakt med allt som andas: 
 
Hur är det lemuriska arvet kopplat till alla dessa planetariska händelser? Vilken koppling hade lemurierna 
till det Galaktiska Centret? Hur är vi kopplade till all denna kosmiska visdom? Svaret är enkelt. Det finns 
en tid i människans historia då den renaste frekvens av KÄRLEK från det Galaktiska Centret var 
närvarande här på planeten Jorden. Den var i perfekt linjering med mänskligt förkroppsligande. Det var på 
Lemuriens tid. 
 
Hjärtats visdom var, och är fortfarande, vår eviga kompass. Många av er har fortfarande avtrycken av de 
minnena i ert DNA. Det fanns lemurier som höll denna visdom levande. De finns ibland er och runt om er 
idag. De är galaktiska medborgare – som ni alla snart kommer att vara. Ert hjärta vet den rätta frekvensen 
att känna igen dem på. De har så mycket att dela med sig av. De berättar för oss. ”Vi är här. Vi är närmare 
er än någonsin sedan de gudomliga frekvenserna från denna planet raderades ut. Sedan 'bortkopplingen' 
från det Galaktiska Centret och den Kosmiska Moderns Hjärta.” 
 
Vårt gemensamma hjärtslag är vår planets 'pass' till det Galaktiska Centret. Lemurier var bärarna av 
den äldsta kärleksmatrisen på planeten Jorden. De var den Kosmiska Moderns kärleksambassadörer. 
Nu är det er tur att ta henne tillbaka till planeten, till hennes Hem. Hon kommer.  
 
Det är dags. 
 
Adama 
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