
Meddelande från “Teamet” – 14 januari, 2014   

Kanal: Peggy Black 

Vi är här, vi observerar och stödjer er genom den process som många kallar för evolution. Vi tackar 
för att ni personligen är här i fysisk form för att stödja och hjälpa processen. Om ni läser våra rader så 
är ni medvetna om detta. Detta är inget nytt för er, utan det vi framför i det här meddelandet, vet ni 
redan. Vi vill bara försiktigt påminna er samt även bekräfta vilka ni egentligen är. 

Vi vill i alla fall påminna er om att när ni väl tar en fysisk form i den här dimensionen och 
verkligheten, så blir ni påverkade av vibrationerna och energierna på den här kompakta 
existensnivån. 

Som multidimensionella varelser, är ni kapabla till att känna vibrationsenergier i många former. 
Många faller in i eller anpassas till den grad av omedvetenhet som skapas av kollektivet. Många 
individer lever i, och upplever denna kompakta verklighet, och expanderar aldrig ut till sitt gudomliga 
uppvaknande. 

Först och främst ska ni komma ihåg att ni är energivarelser som råkar ha en kropp. Det krävs enormt 
fokus och mod att förbli vaken och medveten, under tiden ni simmar i det otroliga energi- och 
vibrationshavet. Det första syftet är att anpassas till de framkomna energierna, speciellt då de berör 
eller väcker frågor kring vissa kunskaper eller lärdomar som ni har fått. 

Exempelvis, om era föräldrar var oroliga för sin ekonomi, kan de ha överfört dessa oroliga känslor 
såväl i ord och handling som i de vibrationer som deras oroskänslor skapat. Som barn har ni tagit in 
dessa påverkande vibrationer, dessa bekymmer och oroskänslor som en del av livet. Ni kan applicera 
denna princip på vilka begränsade handlingar, tankar och övertygelser ni än har. 

Detta vet alla. Kom ihåg att lika attraherar lika. Allting är en vibration av energi, som rör sig och 
svävar, interagerar och reagerar, sammanfogas och avleder. Detta vibrationsfält är likt ett energihav. 
Alla känslomässiga vibrationer flyter in i detta hav, vissa är giftiga, vissa är rena och klara och några 
är komna av magnetiska, dynamiska krafter i galaxen och det stora universum. 

Det som kommer att bli allmänt känt är att dessa energimässiga magnetiska, dynamiska krafter 
konstant bombarderade er Jord med laddade partiklar från Solen och Vintergatan. Dessa laddade 
vibrationspartiklar uttrycks via solstormar, gammastrålar, plasmastrålar eller geomagnetiska 
förändringar. 

Dessa galaktiska gåvor påverkar utvecklingen av medvetenhet för mänskligheten. Dessa magnetiska 
strålar har stor påverkan på er kropp, både känslomässigt och fysiskt. Ni som individer kommer att 
påverkas olika beroende på flera faktorer beroende på er egen personliga status. Det finns dock vissa 
gemensamma förändringar. Ni kan känna er trötta, ha humörsvängningar, ångest, djup depression, 
kroppsvärk som förflyttar sig på kroppen utan förklarliga orsaker. Ni kan också uppleva förvirring, 
ilska, rastlöshet och sömnproblem. 

Era fysiska kroppar reagerar på dessa geomagnetiska och elektromagnetiska krafter. Tallkottkörteln, 
som är er kosmiska förbindelse och er kosmiska antenn, är känslig för dessa magnetiska energier. 
Tallkottkörteln är en endokrin körtel, likt hypofysen, sköldkörteln, binjurarna och bukspottkörteln. 
Dessa körtlar styr och utsöndrar hormoner som reglerar era kroppsfunktioner. Tallkotten utsöndrar 
melatonin som styr era sömnmönster och dygnsrytm samt utsöndrar hormoner för ert fysiska och 
andliga växande och utveckling till galaktiska medborgare. 



Varje aspekt av era fysiska kroppar är under en enorm utveckling, en metamorfosisk (biologisk) 
omvandling. Detta sker inuti alla celler i era kroppar. Sol- och galaktiska partiklar och vibrationer 
skiftar era kroppskoder, aktiverar latenta gener i ert DNA, och orsakar kemiska förändringar i era 
kroppars struktur. NI kan själva känna av denna av denna ökning. 

En annan aspekt och förändring som sker i era kroppar är energimeridianerna. De utvidgas så att 
säga, till att hålla en högre vibrationsfrekvens. Man kan säga att ni blir återkopplade. Framöver 
kommer ni att märka att fler energiportaler och chakran uppenbarar sig. Denna uppgradering förbinder 
er ännu mer till era gudomliga multidimensionella jag, och låter alla era gåvor och förmågor att 
samverka. Vissa inre förändringar blir lätta att ta till sig medan andra ger en viss utmaning. Glöm 
inte att be om gudomligt stöd, och kom ihåg att föreställa er att denna ökning skall gå lätt och ledigt 
och vara fylld av behag. Använd era energiverktyg, rensa gamla mönster och känslor. 

De geomagnetiska och elektromagnetiska vibrationerna som kommer via de kosmiska krafterna, 
samspelar också med jordens magnetiska fält. Detta triggar igång många av de dynamiska 
förändringar ni kan beskåda nu. Mänskligheten och Jorden skiftar till en snabbare, pulserande 
vibration av de högre dimensionerna. 

Den här informationen kommer till er på alla möjliga håll och kanter. Alla är ”ombord” för att 
genomgå dessa enorma förändringar i medvetenhet. Det sker vare sig ni är medvetna om det, 
välkomnar det, eller om ni skjuter det ifrån er. Mänskligheten är i en process av kosmisk alkemi som 
omvandlar era fysiska kroppar från en kolbaserad form och blåkopia till en exakt, fulländad och 
elegant kristallform och organism. 

Många upplever att förändringen är fysiskt utmanande, och ni kan se det hos andra. Som mänskliga, 
har ni ett morfogenetiskt fält omkring er, vi kan kalla det för er energisignatur. I ert personliga 
växande och er utveckling samt de prövningar och utmaningar som kommit längs vägen, har ni skapat 
en slags energimässig barriär eller blockering. Denna energimässiga barriär har en tendens att blockera 
allt som erbjuds. Om era personliga ”kretsar” är avstängda på grund av vissa rädslor, kan det bli 
svårare för era kroppar att uppgraderas. 

Inom er finns allt ni behöver för att uppgraderas, då det är en del av att vara en multidimensionell 
varelse. Ni är här för att förankra skiftet från kolbaserade till kristallbaserade. Ni har de nödvändiga 
nycklarna för att låsa upp varje del av begränsning i era genetiska koder. Det finns latent DNA som 
väntar på aktivering. 

Er uppgift är att vara skoningslösa mot er själva och era begränsade övertygelser. Var vaksamma i 
denna medvetenhet när ni samspelar med ert begränsade kollektiv. Det är verkligen en klibbig 
sammanvävd massa av obehörig energi, övertygelser, berättelser och känslor. Frigör er från denna 
klibbiga massa så ofta som behövs varje dag, speciellt när nyhetssändningar eller några andra 
förmedlar information om något som innebär någon form av begränsning. 

Tillåt er medvetenhet att göra anspråk på sin personliga kapacitet att höja sig över denna 
information eller dessa händelser i vetskap om att ni kan vara den kraft för att ändra den 
verkligheten. Varje gång ni gör detta så hjälper ni till att förankra mer ljus i det kollektiva fältet och 
öppnar er själva för att bli mer mottagliga för välsignelserna och de magnetiska gåvor som erbjuds 
såväl er själva som mänskligheten. Kom ihåg att ni är alkemisterna såväl som portalen för alla 
kommande förändringar. 

Tillåt er själva att axla det ansvaret med stor glädje och ära. Ert arbete och hjälp är en värdefull del av 
vad som kommer uppenbara sig. Varje gång ni ändrar en övertygelse eller omvandlar någon gammal 
rädsla eller begränsning är varje cell i era kroppar medvetna och kommer att reagera. Börja med att 
ansluta er med tallkörteln, ert DNA, er kropps celler; det finns sann medvetenhet inom alla delar. 



Föreställ er hur ni välkomnar dessa subtila förändringar, föreställ hur ni bjuder in mer medveten 
ljusenergi i ert blodomlopp, era organ, in i alla delar som kan kännas spända, har värk eller andra 
fysiska problem. Etablera ett medvetet partnerskap med era kroppar. Tillsammans kommer er 
multidimensionella medvetenhet samt era kroppars medvetenhet att välkomna de fantastiska 
metamorfosiska förändringar som sker. Välkomna energin, gåvan från solstormarna, 
gammastrålarna, plasmastrålarna eller de geomagnetiska förändringarna. 

Observera hur ni reagerar på dessa galaktiska talanger. Allt är sammankopplat, så när ni expanderar 
och transformeras så erbjuder ni denna uppvaknandeportal till andra. Den extraordinära 
kristallomvandlingen blir en del av er energisignatur som kan trigga igång uppvaknande hos andra 
människor ni möter dagligen. 

Vi tackar er för er sanna praktfullhet. Detta är spännande tider och ni är här i fysisk form, vakna och 
medvetna, ridande på vågen av allt som ska avslöjas. Kalla på oss och på alla gudomliga varelser av 
ljus och kärlek för att stödja och assistera er i vad som öppnar sig för er. Ni är älskade och uppskattade 
mer än vad som kan mätas. 
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