
Moder Maria, del 3 – 28 feb. 2014 

Ni kan göra mer! 

 Det finns inget alternativ. Det finns absolut inget alternativ! Låt mig gå tillbaka till vad jag berättade 
ifrån början. Jag förstår fuller väl hur svårt det är att vara i en kropp på jorden vid den här tiden och 
balansera ert dagliga liv med allting som ni blir bombarderade med. Jag förstår fullt ut hur svårt det är 
att balansera den lokala medvetenheten på personlig nivå med den globala av vad som pågår på 
planeten. Jag förstår verkligen hur frestande det är att säga till er själva: Jag har hittat denna spirituella 
lära. Jag praktiserar den. Jag är positiv. Jag är vänlig och kärleksfull efter bästa förmåga. Visst gör jag 
allt jag kan för att vara en positiv person i en negativ värld.” 

Men ni gör verkligen inte allt ni kan. Det finns mer ni kan göra. Ni kan vara en öppen dörr för de 
upplysta mästarnas eld, för att transformera jorden, för att föra fram jorden fortare än de mörka 
krafterna och de 10 procenten på botten som kan dra allt bakåt. Det är vad ni kan göra, och det är det 
som ni kom hit för att utföra. Ni kom inte hit för att uppleva och ha en tråkig erfarenhet, där allting är 
”allt gott” men ingenting verkligen rör sig, ingenting är viktigt, ingenting förändras. 

Med att vara bekväm så fullbordas inte ert uppdrag 

Mina älskade, ni kanske känner som jag vet att många människor kommer att känna – att den riktiga 
Moder Maria, den verkliga Guds moder, den verkliga Gudomliga Feminina, inte skulle kunna tala på 
det här sättet. Detta kan endast komma ifrån en plats: ifrån ett själstillstånd som jag talade om, som 
tror att de kan definiera sanningen. 

Så många människor ibland de 10 procenten på toppen tror att de kan definiera vad som är Gud, hur 
den andliga verkligheten ser ut, vad vi de uppstigna mästarna står för, och vi skulle tala eller inte tala 
om så att vi inte stör er i er bekvämlighet. Ni kommer inte att uppfylla er hela mission, er egen önskan 
att bli förkroppsligad genom att vara bekväm. Jesus var inte bekväm i sin kropp som Jesus. Jag kände 
mig inte bekväm i min kropp som Maria. 

Med det här menas inte att ni inte kan ha frid, känna glädje, men det är en skillnad emellan inre frid 
och bekvämlighet. Bekvämlighet är avtrubbning som kommer igenom att nonchalera inte bara vad 
som händer i världen utan att bortse ifrån vad som kommer ifrån er JAG ÄR-Närvaro och ert Kristus- 
Jag. 

Vad är det som händer när ni ignorerar er själva 

Vilken är den verkliga effekten av den mängd information som ni bombarderas med utifrån? Det är så 
att er hjärna blir överbelastad och ni avtrubbas. Ni filtrerar bort information som kommer till er utifrån 
men vad är den raffinerade effekten av det? Det betyder att ni också stänger av er för ingivelser som 
kommer ifrån er JAG ÄR-Närvaro. Så många andliga människor så många av de 10 procenten på 
toppen har gjort just det. 

De har kommit till en särskild nivå, en särskild platå på deras personliga väg, den där de har sagt: Men 
helt säkert måste det här vara tillräckligt för denna livstid. Helt säkert behöver jag inte på hela vägen 
och nå den högsta nivån av Kristusmedvetenhet som jag har potential att manifestera. Det här är nog 
tillräckligt. Det är allt gott; låt oss ha det gott. Låt oss njuta av livet. Vi går till alla dessa gurun och 
kanaliserare som piggar upp våra känslor och får oss att känna hur viktiga och betydelsefulla vi är som 
lyssnar på dem, och låt oss inte oroa oss för det faktum att vi trampar vatten i stället för att simma 
emot stränder längre bort.” 



När ni bedövar er för en särskild del av livet, en speciell information, vad gör ni då? Ni säger ”jag har 
inte förmågan att fysiskt göra någonting åt problemet, så jag kommer att ignorera det.” Men vad är det 
ni också gör då? Ja, i många fall säger människor till sig själva: ”Det finns inget andligt som jag kan 
göra i den här situationen heller,” och det kanske faktiskt inte är sant. 

Ni kanske ser många problem på den här planeten. Ni kanske ser det fortsatta krigandet och 
konflikterna i Afrika. Ni ser den fruktansvärda situationen i Syrien och ni kanske säger: ”Jag kan inte 
fysiskt göra någonting i dessa situationer.” Men det kan mycket väl vara så att ni kunde göra 
någonting spirituellt genom att använda våra påbud och åberopande för att framkalla ljus i den 
situationen. Det är helt klart, inte alla skulle göra detta därför där finns så många andra områden i livet 
där det finns behov av att åberopa ljus. Därför, säger jag inte att ni alla nu skulle börja kontakta Syrien 
eller Afrika eller det här och det där. 

Ansträng er för att anpassa er och höj er medvetenhet 

Vad jag säger är att ni, som en individ, behöver göra en ansträngning för att tona in till ert KristusJag, 
till er JAG ÄR-Närvaro, till er gudomliga plan, till era uppstigna lärare och förstå vilka ämnen som är 
viktiga för er. Sedan, går ni utanför er komfortzon. Ni utbildar er själva i ämnet så ni vet vilken andlig 
väg ni vill ta. Sedan använder ni våra verktyg, vårt förordnande och anrop för att framkalla andligt ljus 
med en laserlik precision i de områden som ert hjärta håller kärt. Det här är vad ni kan göra – om ni är 
villiga att gå bortom er komfortzon. 

Ni kan också göra mer än det här. Ni kan höja ert eget medvetande och röra er ännu närmare 
Krisusvärdighet och därigenom bli ett instrument för att döma de 10 procenten på botten, och föra 
bort några av dessa människor som drar ner planeten. Ni dömer de okroppsliga krafterna på det 
astrala planet så att Ärkeängel Michael kan ta dem med sig bort ifrån jorden. 

Att döma de skyldiga varelserna genom att vara Kristus-lik 

Vi har lärt er detta tidigare. En skyldig varelse, i kropp eller okroppslig, kan inte tas bort ifrån jorden 
förrän någon förkroppsligad har uppnått en nivå av Kristusvärdighet som den skyldiga varelsen hade 
innan den föll. Det här är lagen det finns ingen väg runt den. Ni kan inte ta bort dessa fallna varelser 
genom att sitta och känna er goda. Ni kan ta bort dem genom att uppnå Krisusvärdighet till den 
kritiska nivån, och om dessa skyldiga varelser inte tas bort, då kan inte jorden utvecklas bortom en 
viss nivå. 

De 80 procenten av den huvudsakliga befolkningen kan inte befria sig själva ifrån dessa fallna 
varelsers påverkan. De kan endast tas bort när någon ifrån de topp 10 procenten höjer sig till den 
nödvändiga nivån av KristusJaget. Det finns många förkroppsligade människor idag som innan de 
blev förkroppsligade, såg verkligheten på denna planet och insåg behovet för att någon skulle höja sig 
till en viss nivå av Kristusvärdighet för att plocka bort en särskild fallen varelse. De ställde upp 
frivilligt och sa: Jag har förmågan att höja mig till den här nivån och jag kan förkroppsliga mig för 
att åstadkomma detta.” Men, när ni förkroppsligades blev ni överväldigade av det dagliga trycket och 
ni glömmer bort detta uppdrag. 

Mina älskade, om ni ärligt ser hur det är på denna planet, så skulle ni se att allt inte är gott. Det är så 
mycket som pågår på planeten som inte skulle hända, och jag har berättat för er om den viktigaste 
nyckeln för att ändra på ting. Det är att ni höjer er till den högsta nivån av Krisusvärdighet som ni är 
kapabla till i detta livet. Då har ni utfört vad ni önskade uppnå innan ni blev förkroppsligade, då har 
ni gjort allt ni kunnat, och då är allt gott när det gäller er, därför att ni har uppfyllt orsaken av att 
vara här nu. Detta är del 3 och den sista del 4 följer…….  Översättning. Bibi Ahrnstedt www.st-
germain.se 



 

 


