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Mina Kära! 
 
Processen för utvärderingen av ert liv och vad som är viktigt för er hälsa, välbefinnande och lycka samt att 
släppa allt som inte gagnar er, har legat överst på listan i ert hjärta. En del beslut är svåra att fatta, 
eftersom de innebär en omställning och en omformulering av era tidigare prioriteringar och mål. Att ställa 
några tuffa frågor till er själva har hjälpt er att se klarare på de områden som har hållit er tillbaka från att 
gå framåt med glädje och entusiasm. Kom bara ihåg att poängen i varje val ni gör är: får det er att må 
bra, ger det er större tillväxt och självkänsla, känner ni er inspirerade och upplyfta och ger det er en 
känsla av frihet när ni överväger värdet av en relation, ett mål eller en önskan i ert dagliga liv.  
 
När ni fortsätter att göra detta med allt som kommer upp för granskning, lyfter det bort alla förväntningar 
ni kanske har burit på inom er själva, om ni gör det rätta eller är en del av ett projekt som egentligen inte 
är i fas med ert sanna jag och era mål att fortsätta utvecklas inom alla områden i era liv. Ni upplever att ni 
ibland har burit omkring på andra människors förväntningar och energier, vilket har skapat missnöje inom 
er, och ni förstår att det viktigaste är att vara sann mot sig själv i varje aspekt av livet. Det viktigaste är 
att ge er själva kärlek, att vårda er själva och att ge er själva rätten att ändra riktning medan ni hedrar 
andra. Barometern i allt detta är den kärlek ni känner för er själva.  
 
Vi håller nu snabbt på att förflytta oss in till en högre dimensionell verklighet, och det kräver att ni 
släpper det gamla systemets konstruktioner som har hindrat er från att vara allt det ni kan vara. Ni är 
bättre på att bemästra livet i en fysisk kropp än ni ger er själva beröm för. Ni har samma förmåga till 
storhet som de omkring er som verkar ha sina liv utstakade, när de självsäkert presenterar sina speciella 
gåvor för världen. Var och en av er är unik och speciell, och ni har en medfödd rätt att följa vägen till er 
egen storhet. Följ den riktning ert hjärta tar er till och ni kommer att finna att ni följer ert Högre Jags 
rytm och vägledning i allt ni gör.  
 
Vägen framför er är den väg ni själva valde innan ni ens satte er fot på den här planeten. Alla utmaningar 
och lärdomar valdes av er i syfte att utvidga era gränser och för att utmana er kapacitet att som ett 
kärleksväsen återvinna förmågan att vara kärlek i alla situationer som uppstod. Alla tester och prövningar 
ni har upplevt har givits till er i detta enda syfte: att övervinna de frestelser som det mänskliga egot 
lockade er med när ni levde era liv i er mänskliga kropp, så att ni mindes och fritt valde att följa den 
utvecklade själens högre väg.  
 
Livets skola på den här planeten är nu redo att flytta upp sina medlemmar till ett högre sätt att vara som 
närmare följer de upplystas väg, de som har inspirerat mänskligheten genom tiderna. Ni har fått mer 
visdom, kunskap och erfarenhet genom att ha modet att vara en del av denna utvecklingscykel än som 
annars hade varit möjligt, och dessa egenskaper av kärlek som ni har polerat till diamanters lyskraft har 
fört er in i ett tillstånd av beredskap för att verkligen vara ett Källans Ljus inom er. Er roll nu är att 
fortsätta sprida ljus och glädje.  
 
Tills näst vecka… 
 
JAG ÄR Hilarion 
 
Översättning Ulla Krogh - www.st-germain.se 
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