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Kuan Yin: 

"Var i Medkännande Kärlek, 
med Förlåtelse och Tacksamhet för Allt! " 

  
Ashtar On The Road Telekonferens 

9 februari 2016. 

Jag är Kuan Yin och jag kommer till er i Helighetens Kärleksfulla Ljus och Renhet, för det är vad vi 
alla är, Högst Älskade Familj – Bröder och Systrar av Ljuset. Tillsammans delar vi en Mission att gå 
in i den mest gyllene tiden någonsin på planeten Jorden, en tid av full medvetenhet! Det blir en tid då 
man fokuserar på Brödraskap/Systerskap, inte bara inom hela mänskligheten utan inom alla riken på 
vår storslagna Moder Jord, Gaia, och därbortom – en tid av återföreningar med alla som kommer från 
stjärnorna och solarna, månar, planeter, och system bortom ert Solsystem, liksom inom. Och vi är 
mycket glada över den kontakt med familjerna i vårt eget solsystem som vi kommer att få! Kumaras 
(Höga Mästare) finns här i stort antal. Och de av oss som kommer från Ljuset förenar sig med er, för ni 
är själva vackra Ljus!!! 

Nu ska jag tala med er om Medkänsla, och jag uppmanar er att fullständigt förstå mina ord. Era Ljus 
är kända av alla – man har sett eller känt eller förnummit dem på något sätt – eftersom vi är, förstår ni,  
en Familj, ett kollektiv, en gemenskap. Vi samarbetar med, eller är förenade i partnerskap med alla 
Ljusarbetare här på Planeten och därunder och med alla som kommer utifrån bortom planeten Jorden. 
En del är inte förkroppsligade i någon slags mänsklig form, vilken går att känna igen, och därför kallar 
vi dem från ovan. Men sanningen är att vi är med er lika mycket som ni är med oss, eftersom vi alltid 
är Ett med era Ljus och alltid med de delar hos er som alltid befinner sig i de Högre Världarna, där 
endast Ljus existerar! 

Och därför är jag här och påminner er om att befinna er i Medkännande Kärlek. Det finns så många, 
så många som klamrar sig fast vid sina mörka hattar – man är så rädd. De har fått sina 
maktbefogenheter genom att ingjuta skräck i planeten Jordens befolkning. Och nu får de själva veta 
hur rädsla verkligen känns. Åh, de har alla blivit uppfostrade – ni vet, deras barndoms dagar har 
styrts av rädsla för de skulle följa i sina föräldrars och förfäders spår, de där personerna som kallas 
illuminaterna eller kabalen. De har haft en svår och utmanande tid, men ingen verkar så svår för dem 
som den som de nu står inför i det här ögonblicket, vilket innebär slutet på deras styre och återgången 
till Ljuset, om de önskar göra det. 

Det finns några som redan har tagits ur skapelsen (been uncreated) av Moder Sekhmet och det är 
bara deras kloner och deras hologram som är synliga på den tredimensionella arenan. Det finns fler 
som kommer att välja detta, men det finns några, om det inte vore så rädda för vad deras familjer och 
medhjälpare skulle säga, som vill komma till Ljuset! De har sett tillräckligt eller känt tillräckligt med 
KärleksLjus så de vill komma, och därför ska vi välkomna dem! 

Detta ska ske i Medkännande och i Kärleksfull Förlåtelse. Man ska hedra dem för de utmaningar 
som de har mött, och för att de på sätt och vis har klarat av de här utmaningarna tillräckligt bra för att 
även de ska kunna komma in i Ljuset. De har alla förmågan att göra det, även de som befunnit sig 
inom den reptila genetiken! Det finns inte en enda som inte kan göra det, bara de fortfarande befinner 
sig i existens. De har haft den fria viljan som arbetat för dem. De har utnyttjat den, och nu innebär det 
för dem att avgöra huruvida de ska övervinna sin rädsla tillräckligt för att finna en ny inriktning på sin 
fria vilja – en väg som individuellt är deras egen – var och en av dem, och förena sig med er, Älskade 
Familj i Ljuset. För de är också er familj, och det är bara för dem att välja! 
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 Och därför, när ni når ut, när ni sänder ut KärleksLjuset, ber jag er att ni gör det speciellt för de här 
personerna. Ofta bär de på så mycket skuld – det karmiska bagage som Ashtar talade om – att det 
nästan kväver dem. Det är som om hela deras väsen är fastkedjat vid detta. KärleksLjuset kan bryta 
loss de där kedjorna!!! 

 Och därför ber jag er, mina Älskade, även medan ni fokuserar på att göra er själva redo och förbereder 
er inför den här storslagna tidsåldern, den Gyllene Tidsåldern, att inkludera även dessa personer, vilka 
tycks ha de mörkaste Hjärtan. Och jag ber er vara Medkännande och Förlåtande – vilket enligt 
Sanandas definition är att vara utan dömande. Släpp dömandet!!! Ashtar har ofta sagt, och jag 
upprepar detta eftersom det tål att upprepas – det är mycket användbart – om man råkar tänka på 
någon, se den personen som ett barn, ett mycket litet barn, och ha förståelse för de utmaningar som 
det barnet ställdes inför, för att bokstavligt talat ta ifrån den personen dess fria vilja och ersätta den 
med inprogrammerade attityder av överlägsenhet osv. Det finns inte något sådant som att vara 
förutbestämd att regera eller ha kontroll över någon annan. Det där var ett lämpligt program som 
skapades av dem som ville styra och ha kontroll! 

 Och därför är det så att var och ens öde är att ha kontroll över sitt egna jag – och det är allt! Föräldrar 
har särskilda förpliktelser att uppfostra sina barn, och när det inte görs med Kärlek – när det finns 
inslag av grymhet, extrem grymhet, vilket dessa personer mötte i sin barndom, utan undantag. De som 
befinner sig på själva toppen av de mörka hattarnas stege, och faktiskt även de underställda, 
behandlades med medveten grymhet av sina föräldrar, lärare, mentorer o.d., för att de inte skulle visa 
barmhärtighet eller medkänsla för andra. 

 Så, genom att visa dem medkänsla – och kom ihåg att du kan gå tillbaka till deras födelseögonblick 
och hjälpa dem att befrias från det mörka i deras egna liv – det kanske inte förändrar fakta av det som 
hände i de tredimensionella dramerna, men det kommer att rensa upp bland de känslor och program 
och attityder som de har nu! Fundera på detta och hjälp dem att komma in i Ljuset! Ni kan alla se en 
uppenbar fördel med det här, vilket är att det kommer att göra Guldåldern så mycket renare, så mycket 
mer glädjerik, så mycket mer fridsam. Och naturligtvis kommer den att anlända så mycket tidigare, 
eftersom ni håller er till tiden i den tredje dimensionen. Och trots allt är det övergripande syftet att 
flytta uppåt och ut ur den tredje dimensionen!!! 

 Och när de står inför Världen, när ni ser dem på internet, eller på era tv-apparater, eller var som helst, 
och de står inför sina rättegångar, tacka dem!!! Tacka dem för att de visat världen vad som inte är 
Medkänsla, vad som inte är Kärlek, och sänd dem ännu mer! Ja, de måste ta ansvar för sina 
handlingar, men det är en Gudomlig Rättighet för varje skapad själ att veta vad Gudomlig Kärlek är. 
och detta är något som vi kan visa tillsammans, Ni Älskade. Detta är att vara i Medkänsla och 
Förlåtelse och verkligen uttrycka Hög Dimensionell Kärlek, den som finns inom er alltsedan ni 
skapades från första början!!! 

 Jag älskar er alla så mycket och jag är så full av glädje över att vara här tillsammans med er, och jag 
tackar er för att ni har lyssnat eftersom ni, Mina Älskade, inte bara lyssnar med era fysiska sinnen, 
utan även med era Hjärtan! Och det är därifrån som all Medkänsla härstammar!!! Och det är där vi 
förenas i den här församlingen och alla utanför denna. Vi erbjuder vår Kärleksfulla, Ödmjuka 
Förlåtelse och Tacksamhet till alla som har kommit till detta ögonblick – och därefter – för att 
tillsammans stiga in i den Gyllene Tidsåldern!! Tack, min Högst Älskade Familj! Och så må det vara. 
Namaste!  

Översättare: Inga och Cagga Levander 

 


