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Ett Budskap från era Guider 
10 oktober 2016 

  
Ni Älskade, 
Var medvetna om att vi alltid är med er, i varje ögonblick med varje andetag. Vi finns här i tjänande 

för att hjälpa och vägleda er, för att hjälpa er att utvecklas till er högsta potential. Varje gång vi vänder 

oss till er hjälper vi er att höja era tankar och era vibrationer. Till dem av er som tycker att det är svårt 

att vara positiv, att hålla era tankar upplyfta, och hålla er borta från allt det som energimässigt verkar 

dra ner er mot lägre vibrationer, ska vi än en gång dela med oss de mest effektiva sätten för att öka er 

vibration. Det allra viktigaste och effektivaste sättet är att tillbringa tid i naturen. Att promenera 

utomhus gör dig gott genom att du återigen ansluter dig till din Jordiska Moder. Hon är och kommer 

alltid att vara den viktigaste varelsen i ditt liv, oavsett om du är medveten om detta. Precis som att 

barn inte mår bra när de kopplas bort från sina mödrar eller berövas någons kärlek och tillgivenhet, 

misslyckas ni med att växa och frodas när ni är bortkopplade från Moder Jord.  

Er Moder Jord är det enda väsen som fullständigt kan läka dig oavsett vad som felas dig. Hon ger dig 

dina andetag, din mat, din medicin, din bostad, dina kläder, och det finns en kraftfull energimässig 

relation mellan er som bidrar till att upprätthålla din vitalitet och förmåga att leva och frodas. Hon är 

din hälsa och din försörjning. När du tar henne för given, försummar din relation med henne och 

struntar i att tillbringa tid med henne, utarmar du dig kraftigt och tar ifrån dig själv. Det absolut bästa 

du kan göra, vilken dag det än må vara, för att återfå en känsla av välbefinnande till kropp, själ och 

ande är att sitta eller gå på jorden. 

Ett annat kraftfullt redskap som du har för att stimulera ditt sinne, din kropp och ande är andningen. 

Om du helt enkelt andas djupt in och ut under några minuter kommer du att må bättre än du gjorde 

tidigare. Alla kan dra nytta av några minuters djupandning per dag. Ju mer du tränar djupandning, 

desto mer energifylld kommer du att känna dig, ju mer kommer dina celler att sjunga och arbeta 

vackert tillsammans för att läka vad som än fattas dig, desto mer klarhet kommer du att få, och du 

kommer att lyftas upp. Djupandning under oavbrutna tidsperioder kan bli en katalysator för 

djupgående förändring som du kan eller inte kan vara redo inför. Som sådan, inbjuder vi dig att 

utbilda dig själv om den omvandlande kraften hos utforskningen av andningen. 

En annan underbar sak du kan göra är att skratta. Ju mer glatt och sprudlande du skrattar, desto 

bättre för ditt välbefinnande. Så för in mer humor i ditt liv på alla sätt du kan och njut av alla dess 

hälsofördelar. Ni kan också höja er själva genom kärleksfull uppmärksamhet och tillgivenhet 

tillsammans med en annan varelse. Du upplever detta oftare tillsammans med en annan människa eller 

ett husdjur, men var medveten om att detta kan upplevas tillsammans med alla varelser och detta 

inkluderar växter, djur, stenar och himlakroppar, liksom även kroppar i vatten. Det vi menar med 

uppmärksamhet och kärlek är att se den här varelsen i all dess skönhet och prakt och fokusera på alla 

dess attribut som är unika, och som kan ta dig till en annan nivå av medvetande helt enkelt genom att 
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fokusera din uppmärksamhet på den. Detta är en del av din utbildning som har försummats på din egen 

bekostnad. Du kan lära dig massor genom fokuserad uppmärksamhet. Man behöver inte böcker eller 

lärare för att lära sig om saker som man har tillgång till själv. 

En annan upplyftande övning är rörelse. Att röra på din kropp på ett sätt som känns bra för dig är 

kraftfullt helande och upplyftande. Det spelar ingen roll om du går, dansar, springer, joggar, gör 

yoga, qi gong, tai chi, snurrar, hoppar, skuttar, simmar, eller något annat. Om du rör din kropp på 

något sätt under en oavbruten tidsperiod, kommer du att känna fördelar. Speciellt om du gör det varje 

dag. Ju mer du kan göra detta desto bättre. Att röra på kroppen i 5 minuter flera gånger per dag är 

mer fördelaktigt än att göra det i ett sträck under längre tidsperioder. Vi vill inte avskräcka någon 

bland våra läsare från disciplinerade övningar. Men vi vill verkligen uppmuntra de som inte 

motionerar regelbundet att börja med 5 minuter per dag eller 5 minuter flera gånger per dag och öka 

tiden gradvis när ni känner er motiverade eller inspirerade att göra det. 

En annan rekommendation som vi har är att du varje dag uttrycker din tacksamhet genom att 

fokusera på det du är tacksam för i ditt liv. Det finns ingen gräns för vad du kan vara tacksam för om 

du vill. Allt du uppskattar i ditt liv och vill behålla i ditt liv här och nu är värt din tacksamhet. 

Det här var de bästa exemplen på saker som ni alla kan göra oavsett var ni befinner er i livet, hur friska 

ni är, eller hur tidspressade ni upplever att ni är. Vi påminner er om detta eftersom ni alla kommer att 

behöva bli bättre på att ta hand om er själva för att orka med den stora förändrings som är på gång. 

Att först ta hand om sig själv är det primära för ert totala välbefinnande och för er förmåga att 

hjälpa andra. Ta till er de stärkande övningar som vi har räknat upp här och ni kommer att vara redo 

att stå emot allt som kommer i er väg. 

 
Om det amerikanska presidentvalet  

För närvarande upplever ni en aldrig tidigare skådad dramatik i den pågående amerikanska 

presidentvalsomgången. Det kommer att ske något omskakande som kommer att förändra allt som till 

synes är på plats. Detta är något vi vill att ni ska vara beredda på. Vi ber er alla att exakt visualisera 

vad ni anser vara den högsta och bästa lösningen för alla. Vi ber er göra detta utan att föreställa er att 

en viss kandidat ska vinna, men föreställ er att alla de frågor ni bryr er om bemöts och att lösningar 

finns på varje problem. Utan att tänka politiskt på hur lösningar kommer att tas upp, var pengarna 

kommer ifrån för att genomföra dessa lösningar, eller till och med den skenbara omöjligheten att hitta 

lösningar när den politiska världen är så uppdelad. Föreställ er helt enkelt hur det skulle kunna vara 

om ni alla sätter er i sinnet och i era hjärtan att finna lösningarna och pengar, politik och resurser 

inte hade begränsad påverkan på resultatet.  

Om du visste att du inte kunde misslyckas i detta stora sociala och politiska experiment, vad skulle du 

föreslå, utöva påtryckningar på, ställa upp bakom, och rösta fram till en verklighet? Föreställ dig det 

högsta och bästa för alla varelser på planeten. För att uppnå syftet med den här övningen, avskilj dig 
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från den "verklighet" som du har lärt dig och vant dig vid att tro på, var djärv och våga. Var villig att 

föreställa dig något annorlunda, något bättre för alla parter. Föreställ dig en värld där alla är 

ansvariga för sina handlingar, hålls ansvariga för de val de har gjort, är förlåtna om de har ändrat 

sitt sätt och gjort gottgörelser, och ges möjlighet att rätta till de eventuella fel som de begått på någon 

nivå. Ju mer ni tränar er hjärna i denna typ av visualisering, desto mer kommer den sannolikt att bli er 

verklighet. Om ni lever i rädsla inför det som komma skall, kommer ni kollektivt att manifestera något 

skrämmande.  

 

Föreställ er en bättre värld 

Så, ni kära, vi inbjuder er igen och igen och återigen att föreställa er en bättre värld. Vi vet att ni 

verkligen har makt att förändra er "verklighet" genom era tankar. 

Det är anledningen till att vi har upprepat om och om igen under de senaste sex åren, genom denna 

kanal och under många år genom andra kanaler, att era tankar skapar er verklighet. Ni kan och 

kommer bokstavligen att skapa en ny värld och ni kommer att göra detta lugnt, med förnuft och avsikt, 

i form av samhällen som inte är uppdelade politiskt eller på annat sätt, utan är förenade i enighet med 

den medvetna insikten om vad som verkligen är det högsta goda för alla.  

Detta kommer att bli lite förvirrande under den tid ni överväger och diskuterar hur ni vill att er nya 

värld ska hantera eller vara ansvarig för saker som hälso- och sjukvård, utbildning, industri, teknologi, 

finans, ekonomi, miljösanering, hållbara resurser och många andra viktiga frågor. Bland annat hur 

man ställer de ansvariga till svars för deras stora orättvisa styrelse av landet, korruption och 

flagranta missbruk av resurser. Men var säkra på att allt kommer att fungera bra.  

Vi säger detta i kärleksfull medvetenhet om att det på många sätt kommer att bli den mest 

utmanande tid som mänskligheten någonsin har upplevt. Den kommer även att bli den mest givande. 

Vi säger detta med absolut vetande. Ja, det kommer att ta tid att komma dit. Och ja, ni kommer att få 

gå igenom insikten om hur fullständigt vilseledda ni kollektivt har blivit. Detta kommer att bli svårt 

för er alla. En del av er kommer att uppleva ilska, en del kommer att vilja kolla upp och en del av er 

kommer att bli mycket glada över att leva vid den här tiden och få bevittna den stora 

omstruktureringen och få arbeta med att tillsammans skapa exakt det ni vill på denna helt nya spelplan 

som universum erbjuder er. Ja, det kommer att ta flera år att bygga upp och ja, det kommer att bli 

den mest dynamiska spännande tid någon av er någonsin har upplevt. 

Ni kommer att få många verktyg till ert förfogande för att bygga en så blomstrande tillvaro som 

möjligt för alla varelser på Moder Jord. Ni kommer att få er sanna historia levererad till er via 

avancerad teknologi från en del av era stjärnbröder och stjärnsystrar. Ni kommer att få se hur många 

jordcivilisationer existerade, hur länge, och genom vilka medel de upphörde att existera. Ni kommer 

att förstå att er mänskliga historia på Jorden är så mycket mer omfattande än vad man har berättat och 

att människor framgångsrikt har verkat på jorden, liksom på andra planeter, under eoner.  
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Moder Jord höjer sig upp och ni alla med henne så att ni kan överleva och frodas, snarare än att 

hon renar sig från er alla för att börja om igen. Ni är den första civilisationen som Moder Jord har 

valt att höja upp. Detta beror på att ert kollektiva medvetande har höjts till den nivå då ni klarar av de 

jordförändringar på ytan som kommer att bli mycket mildare än vid tidigare tidsåldrar. 

 

Se upp med massmedia! 

Det finns starka krafter som arbetar mycket ihärdigt för att hålla kvar en stressnivå och en rädsla inom 

er och i er omgivning, för att hålla er borta ifrån att höja er mer. Detta sker till stor del genom media 

som gör sitt bästa för att hålla er fångna och involverade i varje drama de kan skapa för att hålla er 

upptagna, så att ni blir mindre benägna att göra alla de saker som vi föreslog i början av det här 

budskapet. När ni involveras i politiska konflikter, kriminaldramer, rasfrågor och terroristhot, blir ni 

stressade och uttömda och därmed mer mottagliga för att tro på det som läggs fram. Er kollektiva 

fokusering och er uppmärksamhet på det ni fruktar ökar sannolikheten för att de här farhågorna 

manifesteras. Massfokusering på vad än nyheterna sprider ut håller hela ert samhälle på en lägre 

vibrationsnivå. 

Om du frigör dig från media, ser du mer och mer den illusion som har tagit över så många aspekter av 

din verklighet. Vi frågar er, vilken skada kan det medföra att ta avstånd från media, att i själva verket 

skippa media under en vecka? Det är det allra bästa ni kan företa er i ert liv just nu. Det kommer att 

återställa en känsla av suveränitet hos er när ni förstår att ni inte styrs av massmedia. Om du tror att du 

inte styrs av media men inte kan ta avstånd från dem, styrs du av dem. Du har ingen aning om hur 

befriande avskildheten från media kan vara förrän du tar avstånd. Vi kan höra alla era ursäkter och 

motiveringar om varför ni behöver titta på nyheterna eller kolla i era sociala medier.  

Käraste, vi uppmuntrar er starkt att ni tar avstånd från nyheterna, sociala medier och alla 

serieprogram. Vi bryr oss inte om när ni gör detta eller hur länge. Om du media-”fastar”, ger du dig 

själv en stor gåva. Du kommer inte att veta vilken sorts gåva det är eller vilka fördelarna blir innan du 

gör det. Vi kan med säkerhet säga att om du helt fastar från media under en vecka, kommer du att 

känna en nivå av välbefinnande som du inte har upplevt under en tid – förutsatt att du fyller dina dagar 

på ett meningsfullt sätt.  

Återigen går vi tillbaka till de övningar som vi började detta meddelande med. Om du tar en paus från 

media under en månad, kommer det att få en livsförändrande effekt på dig. Du kommer att få en 

mycket större klarhet om ditt liv, din miljö, dina relationer och mycket mer om du lösgör dig från 

media och använder tiden till att läsa, lyssna på musik, spela, sjunga, dansa, rita, måla, sticka, sy , 

rensa ut saker, organisera, planera, skriva, bygga, skapa, ta kontakt med nära och kära, gå djupare in 

i dina relationer, ta en tupplur, dagdrömma, gosa, utforska världen på mycket mera meningsfulla sätt 

än att skedmatas med desinformation som ges till dig på begäran. Du kommer att få en större förmåga 
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att avsluta ofullständiga projekt, börja nya utmaningar, utveckla nya intressen och relationer, börja 

studera nya områden, utveckla en välgörande vana och säkra mer åt dig själv på fler sätt än du kan när 

du konsekvent ger din tid och uppmärksamhet åt media, hellre än till mera livshöjande 

sysselsättningar. 

Vi vill inte tillrättavisa er. Vi vill informera er, hjälpa till att höja er medvetenhet, och ge er verktygen 

till att göra det. Käraste, var medvetna om att vi inte kunde vara mer stolta över er eller begeistrade 

över er. Våra kollektiva meddelanden till er har inte bara varit en förberedelse för den här tiden, utan 

en katalysator för att hjälpa er att komma hit, där ni kan inse sanningen i det vi säger. Vi har inget 

behov av bekräftelse, men alla som tror på det vi har att säga kommer att känna sig bekräftade i takt 

med att allt vi här delar med oss av kommer att bekräftas. 

Ni Älskade, var medvetna om att vi älskar er ofantligt. Och så är det. 

Era Kollektiva Guider 

Översättare: Inga och Cagga Levander 


