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Öppna era hjärtan och lev era drömmar. Världarna kan och kommer att existera sida vid sida på 
planeten under en tid. Hur länge är osäkert och mycket beror på förmågan hos de som har valt att vara 
noviser under denna livstid och på hur de lyckas ta sig fram på sin väg mot självbemästrande.   

Tacksamhet och kärlek kommer att ta er långt i denna strävan. Vår skrivare har upptäckt att när hon 
börjar känna att hennes energier ”störs” lite, så kan hon fokusera på det gyllene ljuset i sitt hjärta för 
att komma ihåg kärleken hon känner för Ljusvarelserna, den ömsinta känslan hon delar med sina 
djur… och då hittar hon sitt centrum, igen, och allt är väl inom henne. Då spelar det ingen roll om det 
är stor dramatik som utspelas runt henne. Lugnet råder och hon kan observera utan att reagera.  

Det som en gång skulle ha kastat in henne i ett deprimerat tillstånd orsakar knappt att ett ögonbryn 
höjs. Hon kan se utan att ha behovet att döma. Hon kan se människor som de är, inte helt perfekta, 
kanske, men utan att känna sig tvingad att reagera. Och då hon inser att hon kan reglera sin 
sinnesstämning med viljan ger det henne en större frihet än hon hittills upplevt under denna livstid. 
Övning ger färdighet. Hon inser att hon inte har ”nått ända fram” ännu, men hon har utvecklat tålamod 
och en positiva attityd som gör att hon uppskattar att hon har avancerat så pass långt på relativt kort 
tid.  

Var ni än befinner er på er resa, vare sig ni är innne på Vägen till Initiering, som ni känner som 
Uppstigning, eller inte, kommer var och en av er att fortsätta att konfronteras med utmaningar. Hur 
skulle det kunna vara på något annat sätt, kära ni? Om ni ville existera utan ansträngning skulle ni 
kunnat stanna kvar i LjusVärldarna, men ni kom hit och visste som volontärer att ni skulle behöva 
anstränga er för att komma över de motsträviga energierna hos planeten och dess folk.   

Och så går ni framåt, kanske inte så fort som ni skulle önska… men till och med det är dömande. 
Tillåt allt som sker och släpp alla förväntningar, alla känslor av att behöva få saker att hända när ni 
vill att de ska hända, vare sig det är NESARA, disclosure, eller att jorda de eteriska ljusstäderna på 
planetens yta… Alla dessa saker kommer att inträffa, men just NU, släpp det och var det bästa ni kan 
vara i stunden. Tillåt kreativiteten att flöda. Om ni är motiverade, skapa projekt och arbeta med 
individer som har samma inställning. Om inte, tillåt er själva att vila, och ta stunder med att bara låta 
era kroppar föryngras.   

Att genomgå uppstigningsprocessen när man fortfarande är i en fysisk kropp är en ansträngande 
uppgift; ingen kan säga något annat. Ni kommer att möta och bemästra många utmaningar och när ni 
gör det kommer ni att få mycket visdom och tillit till era förmågor. Och detta bemästrande av varje 
uppgift, steg för steg, kommer att låta er växa i er egen takt, och göra er skickligare i att hantera och 
manipulera energierna som de alkemister ni verkligen är inom er. 

Förstå, kära ni, att behovet att veta i förväg vad som ska hända och när det ska hända är en fixering 
hos det logiska och rationella sinnet. Många av er har noterat, kanske med viss bestörtning, att det 
verkar som om ert sinne har tagit semester under de senaste månaderna. Detta har hänt vår skrivare. 
Delvis har det hänt för att den mentala delen (den maskulina energin) har varit den förhärskande hos 
de flesta människor som lever särskilt i Västvärlden och de nationer som växer fram, och som följer 
efter och utvecklar industrier och vetenskap som den avgörande faktorn, för att påverka hur samhället 
ska utvecklas.  

Det har kallats framgång av några som tror på den manifesterade tätheten hos de hemliga grupper som 
styr världen. Andra som ser med mer upplysta ögon har sett skadan som den otyglade industrin och 



girigheten kan åstadkomma mot miljön och den vanliga människan, som ofta får lite förtjänst av 
profiten som skapas av kommersiella intressen.   

Ja, den maskulina energin, som speglas i de övervägande patriarkala samhällena över hela planeten, 
har dominerat under lång tid. Nu, för att planetens uppstigning ska gå framåt, är det dags för den 
gudomligt feminina energins ankomst och de feminina energierna håller därför på att ”återvända” 
och komma i balans med de maskulina. Denna process att återvända till Helheten speglas i kampen 
som varje individ, familjegrupp, bolag, nation genomgår, några med motstånd och andra med komplett 
och ivrig acceptans. Ett steg i uppstigningen sker när de manliga och kvinnliga energierna till slut 
balanseras, och det högre sinnet och hjärtcentret öppnas och samarbetar med varandra i enhet. Då kan 
energierna absorberas i den fysiska kroppen och för alla tre ”lägre” kropparna i en komplett linje med 
varandra. Med detta fullbordat, behövs inte längre själen?? som absorberas åter in i monaden och det 
Högre Jaget, Jag Är-Närvaron… och novisen börjar ett annat stadium av resan till helhet. Det går steg 
för steg, som tas i en takt som tillåter självreflektion, tillväxt och glädje längs vägen, liksom stunder 
när utmaningarna verkar nästan oöversstigliga.  

Ge aldrig upp, kära ni, för ni har alla blivit väl förberedda för dessa utmaningar och kan möte dem 
direkt med självsäkerhet. Allt ni behöver är det nödvändiga självförtroendet, en vilja att överlämna 
er till guidning från er inre guide, ert hjärtcentrum (Själens säte) och ert Högre Jag. Ni har alla det 
som behövs inom er. Och ni kommer att lära er att loda djupen när ni tar er an varje steg på vägen. 
(Mer information om detaljerna kring Uppstigningen kan ni få om ni läser den klassiska boken skriven 
av David Joshua Stone).  

Vi önskar er all välgång. Kalla på oss som de Kristnade Intergalaktikerna, på Brödraskapet och 
Systerskapet av Ljus, på Änglarna och Ärkeänglarna, på elementalerna som längtar efter att arbeta 
med en fredlig mänsklighet. Vi är alltid ett andetag från er och i era hjärtan. Lär er att leka med Guds 
strålar, att njuta av att upptäcka nya metoder för att möta ert mästerskap. Släpp behovet att stanna 
inom linjerna och färga er värld med entusiasm, glädje och drömmar. Reflektera över vad ni har 
åstadkommit och oroa er inte över vad som ska komma. Förbli i stunden och känn glädjen välla upp 
inifrån när ni ser kärleken som bygger allt som existerar. Var glädje och tillåt den att lyfta er till nya 
nivåer när ni dagligen blir mer av ert Själv, här och nu.  

Vi hedrar er och håller den hösta aktning för er. Vi är era bröder och systrar i Ljuset och med alltid 
med Kärlek för er. Namasté 

Copyright© Elizabeth Ayres Escher – All Rights Reserved. Unauthorized use and/or duplication of 
any material on this website without express and written permission from its author and owner is 
strictly prohibited. Excerpts may be used, provided that full and clear credit is given to Elizabeth 
Ayres Escher and http://www.bluedragonjournal.com with appropriate and specific direction to the 
original content. 

Svensk översättning: Åsa Falk – www.st-germain.se 


