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Via Robert Mesure 

 Pressa inte er själva längs vägen till Uppstigningen. Förstå att när ni pressar er så gör ni inga 
framsteg, därför att vad ni kämpar emot är ljusströmmen och de högre dimensionella vågformerna. 
Det är viktigt att ni låter era fysiska, emotionella, mentala och eteriska kroppar förändras på ett sätt 
som passar er bäst vid tiden för övergången. När vi säger tid menar vi den nivå ni befinner er på då. 
Allt händer nu. 

Det är inte i en nära eller avlägsen framtid som ni strävar efter att vara. Det är i ert hjärtcentrum. Det 
är Källans kraftfulla strålar som ni strävar efter att bli harmoniskt synkroniserade med. Ni kära, 
Källan är hjärtcentrat. Uppstigningen är resan till hjärtat, och hjärtat existerar bara i nuet. Nuet, 
hjärtat, själen, Alltings enhet är sammanpressat till en bråkdel av reflekterande mångfald. Det är i nuet 
som ni kommer att nå hjärtcentret, det är i nuet ni harmoniserar med den Allomfattande Skaparens 
Källa. 

Det finns inget annat än nuet, och det är i nuet som vi kommer att kommunicera med er. Vi existerar 
alla i hjärtcentret, alla av oss. Även de som inte verkar göra det. Det är därför det är viktigt att inte 
pressa och kämpa på ett sådant sätt att ni inte är närvarande i nuet. När ni pressar och driver på er 
själva blir ni disharmoniska och följden blir oenighet. Tillåt inte ert ego att pressa er till något ni inte 
vill, för när ni tvingas till något så stöts det längre bort, till egot. Det kan verka som att ni går framåt, 
men när ni rör er så är ni inte centrerade och när ni inte är centrerade är ni inte i det eviga nuets 
hjärtcentrum. 

Uppstigningen handlar om att vara i hjärtats centrum och stråla i ljuset. När ni mediterar och gör 
era visualiseringar och er andliga alkemi, är ni inneslutna i hjärtats inkapslade strålar. Hjärtat är i 
ständig rörelse, men i evig stagnation. Förankra er själva i hjärtat, var i hjärtat och ni kommer att 
bli hjärtat. Det är här ni är i närvaro av ert Högre Jag, änglarna och oss. Vi är alla Ett, vi är ett 
system, ungefär som er fysiska kropp. Ni har många celler som skapar en enda organism, en del i 
högre tillstånd än andra med olika funktioner, men alla härstammar från hjärtat. 

Multiuniversum är ett rutnät, ett medvetet nät, och var och en av oss agerar som en viktig central som 
påverkar nätets produktivitet. När ni börjar koppla in er på det all-dimensionella, mångfärgade nätet 
kommer ni att börja förstå att vi alla är en del av samma magnifika Ljusvarelse. Var och en av oss är 
en cell, en mikrob som utgör Guds DNA, och när varje cell blir mer medveten om sin anknytning och 
sin sanna natur, kommer alla andra celler att svara. Precis som er kropp reagerar nätet på smärta och 
njutning, men det är under total kontroll av Gud. 

Er fysiska kropp är i grund och botten en återspegling av Första Skaparen. Det är er själ som är 
ansluten till det dimensionella gränsområdet i den gudomliga kosmiska väven. När ni fokuserar på ert 
hjärta flödar er själ genom er fysiska kropp från era chakran. Varje chakra har ett hjärta, eftersom varje 
chakra föds ur Källans Hjärta och ansluter sig till hjärtats centrum. 

Kärlek för er närmre och närmre oss och ökar er själs medvetenhet, vilket lyfter hela makrokosmos. 
Att leva i kärlek är också att leva i sanning. Mycket behöver lösas upp, och mycket behöver komma 
upp till ytan för att rensas bort. Ibland kan det kännas som att ni är för ärliga. Ni kan aldrig bli för 
ärliga. Kärleken är ärlig och bara genom sann ärlighet kan hjärta tala fritt och sanningsenligt. 
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