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5 juni 2018 

Cosmic Awareness: 

En storm är på väg 

https://rainbowphoenix.com.au/ 

Callista: 

”Idag är det den 5 juni, 2018. Will Berlinghof ger röst åt Cosmic Awareness och Callista är 

energigivare och frågeställare. Awareness, har du idag något meddelande till allmänheten?” 

Cosmic Awareness: 

”Detta Awareness (Ö:a. Medvetande) har verkligen ett budskap till allmänheten: 

För ett antal månader sedan, i början av året, gav detta Awareness ett publikt budskap med titeln 

”Meddelande inför kommande veckan” eller något i den stilen. Detta Awareness talade då om det 

kommande året (2018), inte bara kommande vecka, som en tid när de energier som släppts ut under 

föregående sommar (särskilt under solförmörkelsen) över hela USA, är en energi som öppnar upp 

kontinenten för att tillåta att vissa energier äntligen släpps fria. 

Meddelandet informerade om att januari energimässigt skulle bli intensiv, och att det mer eller mindre 

skulle fortsatta på temat starka och intensiva energier under resten av året. 

Nu, 5 juni, halvvägs genom året, påpekar detta Awareness ännu en gång hur energierna (som har 

släppts ut under flera månader) exponerar bestens sårbara sidor och fortsätter att byggas upp. 

Nyligen har en bild släppts av Vita-Huset-Agenturer som visar Vita Huset med stormmoln under 

uppbyggnad. Bilden släpptes utan kommentar. Men detta Awareness önskar göra en kommentar. Den 

här bilden speglar (som detta Awareness har talat om under de senaste månaderna och i det publika 

meddelandet i januari) de energier som bygger upp och bygger upp. Bilden som visar Vita Huset kan 

tolkas som att Vita Huset har dessa energier, dessa moln under uppbyggnad, dessa stormskyar över 

sig. 

Vita Huset som här presenteras är också symbolik för Amerika och att stormskyar samlas över 

Amerika. 

Detta Awareness vill säga: Var beredda!  Det har nyligen inträffat händelser som uppdagat en spricka 

i den damm som innehåller uppdämd kunskap, information och sanning om vad som pågått i Amerika 

så länge. Den dolda korruptionen inom makteliten, hur de använt makten, hur de har använt den för 

att betjäna sig själva och tjäna deras agenda, Den Nya Världsordningen, deras globala ambitioner. 

De vid makten blir avslöjade men saknar inte förmåga att slå tillbaka. Nyligen har viss information 

läckt ut, särskilt information om ett läger i Tucson-området som verkar ha varit en förvaringsplats för 

barn, liksom viss information om ett underjordiskt nätverk av tunnlar i hela sydvästra USA, men även 

över hela kontinenten. 

Detta har helt enkelt inte varit känt eller förståtts tidigare, men nu har denna information kommit ut 

och det orsakar en reaktion bland dem vars hemligheter börjar avslöjas. 

Bilden av Vita Huset under stormmoln kan ses som att Amerika är på väg in i en våldsam storm av 

reaktioner och handlingar. De som får sina hemligheter avslöjade tycks vara de som försöker mosa 

saker, krossa saker för att stoppa utflödet. Detta kan kopplas till den pågående situationen i Amerika 
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där de som avslöjas är motståndare till Trump därför att de avslöjas och nu blir allt mer desperata i sitt 

motstånd. Deras lögner, deras påståenden om Trump blir alltmer extrema. Detta är också en del av 

attacken mot Vita Huset. 

Vad detta Awareness helt enkelt vill påpeka är att stormen är på väg att braka loss. Det är en storm 

som får mycket stor betydelse för Sanningen i landet och för de människor som avslöjas. En Sanning 

som många inte vill höra eller kännas vid. Men stormen är här. 

Detta Awareness uppmanar er att inte vara rädda för stormen, utan förstå att denna storm har 

potential att städa upp och rensa bort korruptionen i Amerika. Det som sågs som ett frisläppande i 

augusti 2017 förs nu upp på en ny nivå, en ackumulering av energier som nu är i rörelse. Energier som 

kommer att avslöja många djupa, fula och mörka hemligheter. Energier som kommer att få vissa på 

fall, som kommer att utmana Amerikas psyke och själ. Detta är en fortsättning på den energi som detta 

Awareness talade om i januari och i augusti 2017. 

Var redo. Stormen är på väg att braka loss och det är dags.” 

 

Callista: 

”Tack Awareness, är du klar?” 

Cosmic Awareness:  

”Awareness är klar för den här gången.” 

(Du kan ta del av Cosmic Awareness budskap och även ha privat sittning via Skype på 

https://rainbowphoenix.com.au/ ) 

Översättare: Inga och Cagga Levander 
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