
Hathors, 15 februari 2014 
Via: Anna Merkaba 

Då klockan i kalendern för den mänskliga tidsförståelsen har gått ett helt varv av ljus och kärlek, då 
klockan slår för timmen av alla timmar och de eviga välsignelserna och blomstrande energierna som finns 
däri släpps ut, kommer alla på er planet att känna upplyftandet och den enorma förändringen i er varelses 
psyke. För portalen av glädje och återfödelse, förändring och transformation, Trollsländans portal, har 
öppnat upp sitt vackra jag för mänskligheten, för att stödja er i att öppna upp porten i ert psyke och bryta 
igenom illusionerna, hindren och begränsningarna, för att nå skaparens eviga sanning och ert eget 
skapande själv. 

Och under de kommande sju dagarna av era jordiska dagar (15-22 feb.) kommer portalen vara i kraft. 
Under den tiden kommer många av er som befinner er på jorden just nu ha möjlighet att fullgöra era 
rensningar och sedan flyga iväg, flyga upp i ett annat varandetillstånd, flyga upp till ett annat rike av 
eteriska proportioner. Att lyfta upp ert medvetande och skapa den himmel som ni alla önskar skall 
manifesteras på jorden, kommer först att kännas igen i er eget psyke. 

Så därför, älskade barn av Ljuset Vi, Hathors av den nya världen, Hathors av den gamla världen, Hathors 
av himlarnas ljus och kärlek, är här idag för att uppmuntra er att använda denna tid i den mest fördelaktiga 
positionen för mänskligheten. Vet att medan detta möjlighetsfönster är öppet kommer era ljuskroppar att 
expandera trefaldigt och era energifält kommer att darra av förnyad lätthet i ert varande och de 
magnifika vågorna av förnöjsamhet, salighet, glädje, kärlek och enastående potential kommer att resa 
sig ur era inre djup och spridas ut i er sfär med styrka och prakt för att kulminera i ett fruktsamt 
överflöd för hela mänskligheten. 

Så på datumet för er fullmåne kommer de himmelska dörrarna till det psyke som befinner sig där innanför, 
sprida ut möjligheterna att andas in det nya ljuset och kärleken och skall än en gång tilldelas 
mänskligheten av källans himmelska boning och de gudar och gudinnor som ni är. Förstå, käraste ni, att 
ni är medskaparna av er egen verklighet och det ni väver in i era drömmar, det som ni väver in i era 
sinnens ögon kommer sedan att manifesteras och integreras till den verklighet ni ser framför er. 

Då ni vaknar upp till den insikten kommer ni att flyga, flykt och lätthet och ni kommer att se det ni inte 
har sett tidigare. Vartenda hinder på er väg kommer plötsligt att vändas till en fantastisk upplevelse från 
vilken ni lär er mycket om er själva och de själv som omger er. 

Ni kommer att ta tillvara varje tillfälle att expandera ert medvetande för att tillåta mer ljus, kärlek, glädje, 
överflöd, harmoni och evig förståelse för sanningen att träda in i er varelse. För från ert eget varande själv 
kommer ni sedan att vara kapabla att sprida vidare det informationsmässiga påbud som ni är för att 
förankra det in i GAIA och alla som befinner sig därinne, för att smälta bort illusionerna och bana väg för 
skaparens eviga sanning och era egna skapande själv. 

Vi kan inte återupprepa detta tillräckligt, att var och en av er är en kraftfull varelse. Det är verkligen så 
och så är det! Och ändå, utan den fulla och riktiga förståelsen och insikten av att det är så det är, är det inte 
möjligt för er att förändra världen och skapa den som ni anser att ni vill se, för ni måste förstå och helt 
införliva förståelsen att ni alla är kraftfulla, gränslösa varelser, som har kommit från himlen ovanför er för 
att grunda en ny riktning av energiflödet, ett nytt tankemönster till alla som befinner sig på GAIA. För att 
kunna stödja dessa vackra själar i dess blomstrande mot denna nya förståelse av villkorslös kärlek. För att 
kunna stödja dem i att bryta sig ut från glömskans slöja, från falskheten i mänsklighetens historia som 



helhet och deras egna individuella strukturella ihågkomster av sina egna varelser. För att kunna ledsaga er 
in i den nya åldern av evigt OM. 

Och så, med början på det datum då ni har fullmåne, behöver ni ta de möjligheter som presenterar sig 
för er och transformera er själva till en trollslända inifrån ert eget psyke, sprid ut era vingar utan 
rädsla käraste ni, flyg inifrån era hjärtan och tillåt er eget medvetande att expandera, transformera och 
omvandla allt som står i vägen för ljuset. 

VI är med er. VI älskar er. Adjö för nu. 

 Personlig notering: Jag började söka efter det andliga budskapet hos trollsländan efter att jag tog emot 
detta meddelande och detta är vad jag hittade: 

Trollsländans symbolik avslöjar hur man skall ta sig bortom illusioner, trollsländans totem lär ut magiken 
hos ändrade vibrationer vid användningen av färger och visar oss vägen till nya världar då hon dansar in 
och ut ur mystiska portar. 

Trollsländans totem leder er genom förändringens dimma till det magiska landet där ni hittar er sanna 
kraft och ni hör er själs visdom. 

Trollsländans andliga djur är en väldigt kraftfull budbärare av Magins glädjeämnen! Trollsländor är fulla 
av mystik och illusionens krafter… Den andliga meningen hos trollsländans totem symboliserar att 
passera de själv-skapade illusionerna som begränsar tillväxt och förändring. Trollsländor är 
förkroppsligandet av färgernas magi och transformation. 

Trollsländans totem energi påminner er om det gudomliga ljus-budskapet – då trollsländan reflekterar 
ljuset och öppnar upp för skapande fantasi att flöda in i era liv. 

Trollsländans symbol verkar kapabel att röra sig i alla riktningar, och talar till er rena potential och ger 
som gåvor blixtar av visioner och inspiration för vad ni kan skapa i era liv, hur ni talangfullt kan 
manövrera i terrängen med snabb precision av handlingar och rörelser… detta är varför transformation är 
en vanlig trollslände-symbolik.  (Källa: http://www.spiritanimal./info/dragonfly-spirit-animal/) 

Svensk översättning: Charlotta Olsson – www.st-germain.se 

 


