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 I  dag skulle vi vilja fokusera er uppmärksamhet på ämnet manifestation. Med energierna från 
sommarsolståndet som nu strömmar ner tungt över er, kommer många återigen att börja känna er 
manade att manifestera era drömmar och önskningar. Många har känt det som ni fastnat i ett 
mönster som har fått er att känna er omotiverade, oinspirerade och fysiskt ganska trötta. Som vi har 
sagt om och om igen, finns det en tid för integration och en tid för acceleration. Ni går nu in i en 
period av snabb acceleration. Det är detta som vi vill diskutera vidare denna gång. 

För några av er verkar tanken på snabb acceleration skrämmande, rädslan för det okända är fortfarande 
ganska vanlig bland många av er vid denna tid; men det finns dock många andra som kommer att 
välkomna denna period då de kommer att njuta av att åter igen känna sig inspirerade, motiverade och 
till och med manade att börja ta de steg som är nödvändiga för att förankra sina drömmar och 
önskningar i det fysiska. Många av er kommer att märka att mycket stora kapitel tar slut vid denna tid, 
men för varje ödesdiger dörr som stängs så öppnas snart en ny. Galaktiska cykler, kollektiva cykler 
liksom individuella cykler håller på att slutas; vilket så klart kommer att välkomna nya cykler, mönster 
och energi att ta sin början. 

Då ni alla har passerat igenom en stark period av integration och frisläppande är ni nu redo att återigen 
gå framåt. Vi inser att det kan verka som om ni fortsättningsvis möter samma hinder som ni inte 
verkar kunna komma ifrån, men vi försäkrar er, ni släpper det gamla med en mycket större kapacitet 
än ni för närvarande inser. 

För flera månader sedan uppmuntrade vi er att välja era drömmar och mål med vishet, eftersom det 
snart kommer en tid, i en inte alltför avlägsen framtid, då ni kommer att se era tankar och fokuseringar 
manifesterade i form. Vi påminner er om att välja med vishet vad ni vill plantera, då ni kommer att 
finna att er skörd kommer att bli starkare och större än tidigare år. Om ni vill plantera era önskningar 
kommer ni att bevittna hur era drömmar kommer till liv. Låt inte era rädslor ta det bästa av er, då ni 
inte kan se hur era drömmar på något sätt kan manifesteras, vi påminner er, saker och ting är inte vad 
de verkar vara. Det är därför vi säger, plantera era frön med vishet, för om några månader kommer ni 
att ta in skörden av dessa. 

Tiden har nu kommit. Ni kommer att börja se början manifesteras av allt ni outtröttligt har arbetat med 
under årets begynnande månader. För de av er som har arbetat flitigt med att släppa allt som inte 
längre tjänar er, kommer snart att skörda fördelarna av att bära en ”lättare” börda. 

Även om ni troligtvis kommer att börja känna de plötsliga utbrotten av energi, insikter, motivation och 
beslutsamhet som verkade ha flytt från er dessa senaste månaderna, vill vi påminna er att det inte är 
nödvändigt med våld för att manifestera era drömmar och önskningar. Det är verkligen fortfarande 
nödvändigt att anstränga sig, fast våld kommer bara att ytterligare försena det ni vill skapa. När ni 
känner er manade att forcera fram resultatet som ni vill manifestera fram, kom ihåg att ta en stund, ta 
ett steg tillbaka och låt vägen med minst motstånd att presenteras för er. Ni kommer att bevittna 
följsamheten och den gudomliga timingen och synkronisiteten i era liv. Vi uppmuntrar er att ha era 
sinnen och hjärtan öppna för de gränslösa möjligheter, välsignelser och gåvor som snart kommer 
att presenteras för er med större lätthet än någonsin tidigare. Detta kan förväntas som vi har sagt 
många gånger detta år, som är ett år av tillit och tro. Ha tillit till er själva, till er förmåga att skapa 
allt som ni har drömt om. Vi uppmuntrar er att sätta igång att skapa den värld som ni har längtat efter 
att leva i. Ett fullt hopp av tro behövs inte; allt ni behöver göra är att börja ta de första stegen för att 
skapa era drömmar. Och så påminner vi er, tro, tillåt och acceptera. 



Vi hoppas att vi har hjälpt er på något sätt. 

I kärlek och ljus, vi är era Änglaguider. 

Översättning Åsa Falk – www.st-germain.se 
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