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  Hej käraste hjärtevänner. De övergångar som ni alla gör, till högre aspekter, till de högre rikena är 
gigantisk i sin omfattning, då var och en av er spänner bågen för att ytterligare renodla er själva till de 
Gudomliga Varelser ni är. 

Som under upplysning, som det är för alla av er nu, kan ni ibland känna hur ni backar en smula och 
gör saker på era gamla sätt. Det är ok, eftersom varje kliv upp till högre frekvenser och varje 
framgång i att integrera alla era aspekter och omvandla de lägre vibrationerna ibland kan ta en liten 
avstickare, eftersom ni återjusteras och lyser upp de delar av er som fortfarande behöver renas och 
omvandlas. 

Ni ska inte se det som ett misslyckande eller en brist. Istället är det verkligen en uppgradering. Ni 
kanske inte ser det så, när ni utforskar saker ni trodde att ni renat, eller får tankar som ni trodde ni hade 
lämnat för gott. Snälla, se istället på det som en del i processen att förfina er själva till de Gudomliga 
Varelser ni är. 

Ibland kan en djupare grad av upplysning avslöja saker som ännu inte berörts eller belysts. Se på det 
som utveckling, då det bara avslöjar ytterligare ämnen att fokusera på som kommer att föra er högre 
upp till Lyckans och Glädjens rike. 

Det kan vara så att på grund av alla era framsteg, så försöker ert ego att ta sig ton för att försöka få 
ett sista grepp och påverkan på er. Ni behöver inte se på det som att det försöker återta era lägre 
aspekters låga vibration utan det är bara en påminnelse om att ni alltid har ett val att höja era 
perspektiv till era högre nivåer, och att det kommer bli lättare och lättare för er att skifta upp till era 
högre dimensionella perspektiv. 

Det är som en muskel som konstant måste arbeta och upplevas i styrka tills er konstanta 
uppmärksamhet för dess utveckling snart gör det möjligt för den att lyfta mer och mer vikt och därmed 
känns det lättare. Det är där ni befinner er nu – många av er. Ni upplever de högre dimensionerna på 
en mer konstant nivå. Ja, det kan finnas dagar då ni åker i diket, men det går fort att få er upplysnings- 
”muskel” tillbaks på banan, och återigen glider ni upp mot de högre perspektiven och det går lättare 
för var gång. 

Jag säger detta nu eftersom det här är en kritisk tidpunkt där det finns så mycket rådande Ljus, inom 
och runt er, att det kan belysa saker som ni ännu inte berört förrän nu, vad gäller upplysning och 
förfining samt omvandling, men detta är framsteg. Hade ni inte kommit så här långt, hade ni troligen 
inte heller sett vad ni fortfarande behövde uppmärksamma. 

Att vara på en ny högre nivå kan ibland få er att glömma hur långt ni kommit då ni justeras till denna 
nya nivå som nu börjar kännas ”normal”. Precis som klättring uppför ett högt berg kan göra er 
andfådda eftersom ni måste justera andningen till de högre höjderna, måste ni ge er själva tid att 
justeras till den ljusare, och mer förfinade luften i de högre höjderna i dessa högre dimensioner. 

Ni gör alla så underbara framsteg och energierna från förra Solståndet har lyft många av er till en så 
stor grad att många av er svävar, och att se saker från denna nya högre höjd ger er en möjlighet att 
kunna undersöka vad ni fortfarande vill överge eller förändra i era liv. 

Och detta är underbart, kära ni. För precis som en solig dag kan kännas avlägsen när den åtföljs av en 
molnig, så vet ni att ni kan alltid se solen igen och det kommer ni att göra. Ni gör det soligt och ljust 



igen med bara en ändring av er perception och hågkomst av er förmåga att omvandla energin med bara 
en liten omställning av ert perspektiv. 

Den mest kraftfulla omställningen som finns är att känna den Villkorslösa Kärlek till sig Själv som 
väller upp i er och att erkänna den underbara och mirakulösa omvandlingen som ni alla har gjort. 

Käraste, Jag fortsätter att kura ihop mig i era hjärtan när helst ni kallar på mig och påminner er om 
vilka magnifika älskade varelser ni alla är, och vilka underbara kärleksfulla gärningar ni uträttat, och 
vilka magnifika framsteg ni alla har gjort. 

En del av er kan känna att ni ”inte ser skogen för alla träd” då många av er under de senaste dagarna 
har tagit ett jättekliv mot de högre dimensionerna, men ni behöver bara ta ett steg tillbaka och ändra er 
position en smula och se saker från högre höjd för att kunna notera att ni återigen är på väg att renas 
efter ett enormt inflöde av energi och förändring. Trots att det ibland är förvirrande att tolka 
förändringarna kommer ni snart att se de jättelika framsteg ni har gjort, om ni inte redan gjort det. 

Var snälla och fortsätt, Käraste Underbara Ni från Ljuset, och förstå den Vackra Övergång ni alla har 
gjort. Och innan ni glömmer, fråga era Högre Jag som kan påminna er om hur långt ni har kommit! 

Jag älskar er alla och innesluter er alla i enorm livfull Kärlek.  

Namaste Moder Maria 
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