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Kraftfulla förändringar 

 
Hälsningar ni kära. Vi har kommit tillbaka för att uppmuntra och ge er råd angående det aktuella 
läget många av er befinner i. Det är stora förändringar som sker inom det fysiska, emotionella 

och mentala kropparna hos varje inblandad individ. Gammal energi från eoner av tid, som var 

och fortfarande är lagrad i cellulära minnen, håller nu på att frigöras. Denna process kräver en 

massa energi som ofta får er att känna er utmattade och undrande om det finns ett fysiskt 

problem. Hedra denna process när ni känner er utmattade, lägg er ner och bara vila om ni kan. 
Försök att slå av på takten om ni befinner er på jobbet. Denna utmattning kommer att gå över och 

varierar ofta från dag till dag. 

 
Detta är också en tid när många känner sig ängsliga, förvirrade och bekymrade om vad nästa steg 
innebär. Försök inte att räkna ut det. Ni har utbildats för att planera och använda hjärnan för att 
hitta en lösning för varje situation. Det är inte så det kommer att bli i framtiden. Ni håller på att 
lära er att släppa behovet av att veta allting och i stället lära er att lyssna, att lita på er allt 

starkare intuition i stället för att försöka lista ut allt med er hjärna. Sinnet i sin renaste mening är 
som en aveny av medvetenhet.  
 
Om ni har valt uppstigningen och arbetar på att förstå de djupare sanningarna, då går allt enligt 
planen, oavsett om det ser ut som att ingenting händer. Ni behöver inte veta exakt vad som 
kommer att hända med världen och er själva personligen, för det håller fortfarande på att 
utvecklas. Ert jobb är att tillåta det att hända genom att förbli centrerade i sanningen genom 

meditation och träning, och att inte bli energetiskt inblandad i de negativa händelserna omkring 

er. Världen skiftar till en högre resonans och varje bit av sanningen, som ni känner till läggs till 
det, och hjälper till med skiftet. 
 
När ni upptäcker att ni inte längre njuter av vissa maträtter i den mängd ni brukade, ät den inte då. 
Om ni upptäcker att den typen av underhållning ni alltid har tyckt om inte längre ger resonans 
inom er, försök inte att återuppleva den - för i de flesta fall är ni färdiga med den. Massiva 
förändringar sker på alla nivåer för vänner, familj, gilla och inte gilla, begrepp och 
föreställningar, som alla får en ny plats i ert medvetande. Det enda misstaget är att hålla fast vid 

något som är avslutat. ”Följ med strömmen” som det heter, hedra er intuition och gör det ni har 
blivit vägledda att göra i varje ögonblick, även om det innebär att ligga ner och inte göra 
någonting. 
 
Mänskligheten har fått lära sig att vara fysiskt och mentalt upptagna i varje ögonblick, vilket 
fungerade och var ofta nödvändigt i många mycket fysiska tidigare liv, men i den nya energin kan 
stress i kropp och sinne bli en störning, som med tiden faktiskt kan orsaka sjukdom. En konstant 
störtflod av brus dygnet runt vid användning av telefoner, media, elektroniska spel etc. är mycket 
vanligt och oförenligt med högre frekvenser och kan helt enkelt tjäna till att hålla er fast i det 
gamla. Släpp greppet som dessa saker kan ha om er, oavsett hur mycket omgivningen säger att de 
är ”nödvändiga”. Vi menar inte att ni måste ge upp saker eller spel ni fortfarande njuter av, men 
vi säger att de inte är en nödvändighet. 
 
Vi vill idag tala om energi som är ett ämne ni alla har läst eller hört talas om och ofta diskuterat, 
men som många inte till fullo förstår. Energi är vibrationen eller essensen av Gudomlig 
Medvetenhet och är därför substansen av allt som finns. Energi, när den tolkas av ett medvetande 



som inte är särskilt utvecklat och är fyllt med falska begrepp och föreställningar, kommer att 
framstå som mycket trög och tung.  
 
Energin förefaller lättare och lättare allt eftersom medvetandenivåerna utvecklas och är rent Ljus i 
de högre dimensionerna. En persons aura är den energiresonans den manifesterar vid en viss tid. 
De färger som ingår i en individs aura är aspekter av rent Ljus. De ständigt föränderliga 
egenskaperna av trosföreställningar, tidigare livserfarenheter, talanger, hälsa etc. är alla 
reflektioner i denna spridning av rent Ljus. En individs medvetandetillstånd speglas i deras aura 
och är deras personliga energifält. 
 
Ni blir ofta ombedda att skicka ljus till någon som har det svårt. Det innebär att se rent vitt eller 
gyllene Ljus flöda till dem och omge dem. Detta kommer att bidra till att lyfta dem till högre, 
ljusare frekvenser om de tar emot det. Ibland kan en person vägra att ta emot Ljuset och ni 
kommer att uppleva det som en blockering av flödet. Om det händer, så ger ni bara Ljuset till 
personens Högre Jag, för att frigöras när det blir accepterat. 
 
Färger är helt enkelt aspekter eller egenskaper som brutit sig ut från rent medvetande, vilket 
betraktas som vitt. Många healingmetoder lär er att en färg är för detta och en annan färg är för 
det här, vilket är sant eftersom varje färg har sitt egna ”arbetsfält” så att säga, och var och en är en 
aspekt av denna fulländning som är Gudomlig Medvetenhet. När ni skickar ljus till någon, skicka 
bara rent vitt eller gyllene ljus, eftersom Ljus är medvetande och det vet mycket bättre än det 
mänskliga medvetandet vad den andra personen behöver. 
 
Om ni ser en viss färg när ni gör detta, då har ni blivit guidade att ta med denna stråle när ni 

sänder ljus. St. Germains violetta flamma bär på förvandlingsenergier och är orsaken till 

varför ni så ofta hör hänvisningar till den violetta flamman. Den violetta strålen är en kraftfull 

energi som ni kan använda för er själva. Se er själva stå i det violetta templet i själva den 

violetta flamman, medan ni håller fast vid tanken att den förvandlar allt som är gammalt och 

avslutat in till det nya och högre. 

 
Energi är en frekvens och kan användas eller missbrukas i den tredje dimensionen. Ni använder 
energi till elektricitet men det kan också döda. En del försöker använda energi för själviska 
ändamål, vilket är den innersta naturen hos de mörka. Just nu känner ni intensiteten i de nya och 
högre energierna när de blir ert nya jag. Det är därför ni upplever surrande ljud i huvudet, 
ringande ljud i öronen, yrsel, hjärtfladder och så många andra konstiga fysiska symptom, som 
skulle skrämma er om ni inte förstod vad som hände. 
 
Energin som utgör hela er förändras på många varierande sätt som ni inte ens är medvetna om, 
och det har aldrig gjorts förut medan individen är kvar i den fysiska kroppen. På grund av detta 
representera ni ett helt nytt scenario för de många, som noga följer denna process från andra 
planeter. Försök att inte frukta det ni upplever i dessa tider, utan tillåt helt enkelt processen att 
utvecklas och gör det ni blir guidade att göra. 
 
Vet att om ni upplever intensiva fysiska problem som oroar er, är det viktigt att ni besöker er 
läkare, men förstå också att ofta kommer dessa problem att visa sig vara er upplevelse av 
frigörandet av gamla skador, minnen, löften eller något annat från det förflutna eller nuvarande 
livet, som har lagrats i cellulära eller emotionella minnen. 
 
Allt är bra mina kära och allt går enligt planen. 
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