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Kanaliserad av Fran Zepeda  

Ni har lyft evighetens begränsningar   

 Jag hälsar er, kära ni.  Jag kommer idag för att ge er uppmuntran och upplysning där ni just nu är på 
er resa. Det är inget tvivel om att ni är inkapsulerad?, och upplever det enorma ljusinflödet av en ny 
kvalitet som ni aldrig har upplevt tidigare. Det är för att ni, mina kära, innesluter mer och mer Kristus 
Ljusmedvetande inom era energifält och ni kommer mer och mer att direktanslutas till er gudomliga 
essens och ert syfte. 

Det är svårt att mäta det; det är svårt att karakterisera det. Det är svårt att förklara det. Er erfarenhet är 
er erfarenhet och den är unik för er och det är perfekt för er. Men det finns en gemensam röd tråd i det 
hela. Det finns en undring och ett flödande av er energi som aldrig tidigare. Det gör det nödvändigt för 
er att ha tillit och följa det och då är det nödvändigt att tillåta er själva att röra er framåt med det, utan 
att veta vart det leder er, därför att alla avsikter och orsaker är ni där… så bygger ni bara inom er ert 
eget energi-ramverk, utifrån mer av den gudomliga planen därifrån ni härstammar. 

Ja, det menas att ha tillit och släppa. Det för med sig förundran då ni tillåter er själva att innesluta 
mer Ljus och Kärlek in i ert Hjärta. Och det är nyckeln. Bara tillåt det in i ert hjärta. Det är en 
underlig fras på många sätt, men så passande för er erfarenhet nu. Ni tillåter ert hjärta att svinga sig till 
nya höjder och hela tiden känna er mer och mer tillfreds, fastän vågorna är intensiva. Men som alla av 
er ”kroppssurfare” ska veta ju mer ni flyter med vågen, ju mer kommer den inte att dra ner er – den 
tillåter er att vandra planlöst inom flödet, tillåta att ta er med, och hela tiden veta att ni är säkra ju mer 
ni släpper. Och då ger den den underbara farten med ökningen av det, i det här fallet: ren glädje och 
insikt. 

Om ni kan förstå litet av vad jag berättar för er, så är ni där ni behöver vara. För nuet har inga gränser 
och föreskrifter, det är ren lycka dit detta tar er. Flyt med energin precis som en manet, lysande och 
behagfull, flödande, expanderande och sammandragande och flytande i den miljö den är i, mycket likt 
er själva i denna miljö av energi, helt behagfull och danslik, men bestämd i vetskapen om att ni är där 
ni behöver vara. 

Och det här är nyckeln, kära ni, var ni än är just nu, vad det än är, så länge som ni är centrerade i ert 
hjärta och öppen för nya höjder av erfarenheter, är ni där ni ska vara, och där det kommer att ge den 
mesta expansionen. Ni prövar era vingar, så att säga, och fast det kan verka litet okänt och litet nervöst 
när ni känner att ta er till de här höjderna nu, ta det i steg och var helt inom erfarenheten, kära ni. 

Därför att vi visar er hur det är att vara i er gudomliga essens fulla glans, och det är inte alls som ni 
trodde att det skulle vara, utan ännu mer praktfullt, eller hur? Låt det visa sig och expandera och VAR 
helt inom denna energi nu, kära ni. Ta det i steg, lägg era förväntningar åt sidan, och bara tillåt er att 
uppleva de nya ljuva känslorna och förståelsen av dem. Därför genom att tillåta er själva att uppleva 
”tomheten”, så öppnar ni er helt till fullständighet och expansion. Och ni kommer att bli bekanta med 
detta, kära hjärtan. Vi garanterar det. Det behövs bara att ni släpper era tidigare idéer för att uppleva 
det nya av Ljuset och vårda det obekanta Ljuset, och absorbera allt det lagrat åt er, kära ni. 

För att härligheten som ni kommer ihåg eller börjar komma ihåg, ifrån era tidigare dagar av födelse av 
ert Gudomliga Varande, kommer nu åter och energierna filtrerar er litet i taget och ibland väldigt 
mycket, men ändå är ni redo för det. 

Ni är preparerade för det. Ni anländer till ert Nya Jag. 



De senaste månaderna har ni höjt era frekvenser betydligt kära ni, och de följande dagarna, 
veckorna, månaderna, kommer detta att tredubblas (och ja, jag hänvisar till vårdagjämningen i mars 
och därefter). 

Men tvivla inte eller var rädda, för ni är redo. Ni är redo att ta det här. Lita på det. Släpp och tillåt. 
Men ”tänk” även på att ställa en liten paradox: Med det menar jag, engagera er inte och försök att 
räkna ut det. Tillåt det att komma, låt ert Hjärtas Ljus visa vägen, och var öppen och villig för 
upplevelsen. 

Och det är nyckeln att vara öppen och villig för upplevelsen av er enorma omvandling. På vissa sätt 
börjar ni att inte helt känna igen er själva. Och det är ok, därför att allt som händer är att det här 
gamla tänkesättet och existensen av ert gamla sinne/ego ger plats för en fullkomlighet av ande och 
helhet då ni innesluter, förenar och integrerar med ert Högre Jag och Monad, mer och mer liknar det 
energin av Enhet och Skapare av Allt-Som-Är. Och det här är nyckeln. Ni flyter inom denna 
”verklighet” nu. Ni har lyft bort begränsningarna för alltid och börjat ett helt nytt spel, som är bekant 
men ändå nytt. 

Så gå för det, kära ni, och andas in allt det har att erbjuda, med varje andetag som ni tar. Och inom 
kort kommer ni att anlända till en helt ny, fast bekant existerande plats, utan alla gårdagens 
begränsningar. För detta känner ni att ni behöver tillåta er själva att VARA inom den energin av era 
tidigare lösgjorda erfarenheter och som flyter där, tillåta er själva att se och tillåta energierna som är 
motsatsen till er nya erfarenhet att bara mjukt vara där, uppmärksamma dem och ändå känna att ni 
försiktigt tillåter dem att passera förbi er, precis som lätt bris i en klar ström som är ni, och som att bli 
träffad av en mjuk vind, försiktigt rensande all energi som är tätare än er energi är Nu, och precis som 
fluffiga moln som rör sig undan för att visa en klar blå himmel, och precis som det milda vårregnet 
spolar bort dammet som fanns, för att avslöja er och er strålglans. 

Och så kära ni, ni kan se att ni har kommit längre än ni trodde, men till och med längre bort ska ni 
resa. Ni är utrustade för det och ni är preparerade för det. Så släpp och tillåt. Vi förankrar er. Ni är 
våra änglar på framsteg, som visar vägen för andra endast genom att ni håller er underbara energi 
inom er. Stå raka och i de stormande energivindarna som kommer emot er. 

Låt Frid vara i era Hjärtan och låt Kärlek genomsyra er mer än någonsin. Jag är er tjänare i den 
Allomfattande – Kärleken och exempel på All-Rådande-Kärlek. Därför att ni börjar uppleva detta 
fenomen av att vara denna Kärleks-Essens som innesluter så mycket i er svallvåg, fritt flödande och 
enorm i dess expansion och omfattande influens. Var uppmärksamma på detta, kära ni, då vi knuffar 
på er för att bli mer så här med varje andetag ni tar. 

JAG ÄR Moder Maria, till er tjänst och vid er sida med Allrådande Kärlek såsom ni också ger ut. 
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