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 Kära ni,  Nu är det den perfekta tiden att göra något fint för er själva, varenda en av er är verkligen 
värda det! Ta en paus från dina rutiner och gör något annorlunda, för det hjälper till att fräscha upp och 
förnya själen. För de av er som kommit hit för att tjäna och hjälpa är detta ofta svårt, då det sista man 
prioriterar är att ta hand om sig själv. Det är dock en av de nya vanor som bör utvecklas. När en 
individ först ger kärlek till sig själv kommer kärleken man ger till andra att flöda lättare och mer 
obehindrat från en ohämmad själ. Att hitta din väg genom livets brydsamheter och utmaningar, som 
dessutom förskönas av stora energinedladdningar från de himmelska sfärerna, kan göra 
livserfarenheten intressant men ytterst givande, och det är när de flesta nya uppenbarelser kommer i 
sikte och att då skriva ner dem är till stor hjälp för senare läsning och kontemplation. 

 Världen besväras vid denna tidpunkt av en mängd utmanande händelser som tävlar om din 
uppmärksamhet, och det är viktigt att analysera dem med ditt hjärtas känslor. Om det är något du kan 
göra åt det, som att skicka ljus till och be böner om situationer och platser, gör då detta regelbundet 
på alla satt du kan. Om de däremot får dig att gå tillbaka till den gamla världens tankemönster och 
värderingar, som begränsar dig och tar ner din egen energi, var då noggrann med att rensa bort dem 
från ditt medvetande, för då tjänar de dig inte i ditt nya sätt att leva på Jorden. Ersätt dessa mönster 
med närande och livsförbättrande tankar och vanor som förstärker de begrepp som hjälper dig att 
förflytta dig till det liv som du alltid har drömt om att leva. Du är skaparen av varje fasett av ditt liv, 
och att främja allt det goda du önskar uppleva i det kommer att göra dig gott. Släpp allt som håller 
dig tillbaka från det liv du var ämnad att leva. 

 Spendera tid varje dag med att välsigna allt och alla runt omkring dig. Genom att utveckla denna 
nya vana att vara på en daglig basis skapar du nya mallar av tankemönster som är en reflektion av den 
högre visionen som du vill se förankrad i denna nya verklighet. Med tiden kommer du att upptäcka att 
de välsignelser du ber om för andra kommer att uppsöka dig i din egen verklighet. Du för då Himlen 
till Jorden och det är precis vad du är här för att göra. Det du sänder ut i Universum reflekteras 
tillbaka till dig och när du lever och förkroppsligar ditt högre jag i ditt liv, uppmuntrar du andra 
runtomkring dig att göra detsamma, för kom ihåg, ditt energifält sträcker sig många mil i alla 
riktningar och påverkar allt liv inom det fältet. Du är inte här för att göra detta arbete ensam, du är 
här för att skapa enhet med andra ljusarbetare då du gör detta arbete, som skapar ett större ljusfält som 
påverkar allt liv på denna planet.   

Ja, det finns fortfarande många som är influerade och påverkade av lägre energier från tidigare cykler, 
men det som händer när du riktar din uppmärksamhet, tillsammans med andra Ljusarbetare, mot nya 
tankemönster av godhet, generositet, delaktighet, omtanke, överflöd och välstånd på en daglig basis 
sker en återställning och förnyelse av mänskligheten till dessa attribut. Ni är både de som bryter 
mönstren och de som skapar dem. Du skapar världen när du fortsätter din dagliga existens. Om varje 
person på Jorden tog ansvar för sina egna handlingar som de skapar varje dag, skulle den härliga 
nya världen uppenbara sig mycket snabbare.  

Och därför ber vi er att fortsätta att göra det arbete med er själva som behövs för att skapa 
förändringar i ert sätt att tänka och göra, för detta kommer i sin tur skapa förändringar i ödet för 
allt liv på denna planet. Du är en så viktig del i det överhängande systemet, och detta är anledningen 
till att vi vill att du ska älska och ära dig själv varenda dag. 

Livets källa inom dig får inte tillåtas torka ut utan måste förnyas med generositet och entusiasm på 
regelbunden basis, för att ladda batterierna, så att säga. Tills nästa vecka… JAG ÄR Hilarion.  
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