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Hälsningar, Älskade Familj! Vi förstår att ni har svårt för att fokusera på Fred när propagandan 
oupphörligen talar med er om krig. Verkligen, för de av er i vissa delar av Världen får ständigt 
höra om bomber som riktas mot er, och detta är exakt vad ni i USA får höra just nu. Detta 
fastställer motsättningar av det mest fasansfulla slag, för sanningen är att era Hjärtan ropar efter 
Fred, även när de mörka hattarna sänder er meddelanden om att fokusera på dess motsats.  
 
Svaret vi ger till er är naturligtvis att befria er själva från dessa propagandistiska meddelanden. 
För det är rädslan de medför som kan avhålla er från att erkänna och leva er Gudomliga Gyllene 
Ålders Livsstil, vilket är exakt vad de mörka hattarna vill. Sanningen är att de nu är så maktlösa 
att allt de kan göra är att försöka sänka er till sin 3D-nivå – och de saknar medlen att förslava er 
på något annat sätt.  
 
Som vi har påtalat många gånger så kommer det inte att bli några fler krig, inga 
massförstörelsevapen kommer att tillåtas användas på Planeten Jorden. Era Hjärtan har talat, 
och Galaktiska Federationen har svarat med att försäkra er om att er önskan om Fred på Jorden 
kommer att hedras, för det är ni Älskade Ena, som har påbjudit att det ska bli så. Detta är er tid att 
sväva upp i den kärleksfulla atmosfären av de Högre Dimensionerna, och er Upplyftning är 
säkrad!!! 
 
Alla de som vill förstöra er Fred är isolerade, så att de inte kan lyckas med sina mål. Därför 
uppmuntrar vi er att vända er bort från deras bombastiska retorik, finn Freden inom er själva, och 
stråla ut era Ljus av Kärlek! På detta vis kommer ni att dra till er alla dem som värderar en 
Fredlig Livsstil, och ni kommer alla snart att njuta Välsignelserna som kommer med den! 
 
Kom ihåg att vi är i det mest Heliga Förbund med er, och att med Kärlek, Medkänsla, Förlåtelse 
och Tacksamhet färdas vi på den Gyllene Stigen tillsammans! Vi hedrar och tackar er för ert 
deltagande i upplysningen av Världen, och vi inviterar er att delta i glädjefullt firande av er 
framgång då vi träffas nästa gång!* Salut! 
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