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      Swedish 
Alfa Ship, måndagen den 29 augusti, 2011 
 

 
 
”Människan på Jorden kommer mycket snart, och vi kan säga att hon redan har börjat uppnå 
detta, att bli huvudpersonen i ett riktigt evolutionärt språng, som kommer att slunga henne ut 
mot de Högsta Sfärer som en fysisk varelse kan ta sig till i detta av Gud manifesterade 
Universum.” 

Hälsningar från Rymdskepp Alfa! 

Efter en kort tids avbrott återupptar vi idag de meddelanden som förmedlas via Kris-Won,. Vi 
vet att många av er väntat på vår återkomst. Som ni ser är allt som man väntar på som är 
sanningsenligt, legitimt och förmånligt, värt att vänta på. Det finns alltid en orsak till allt, 
även för det här uppehållet; men om ni inte misstycker går jag inte in på detaljer. 

Jag är Commander Sohin, från StjärnRymdskeppet Alfa, och vi alla, vår besättning och jag, 
befinner oss vid en viss punkt i rymden - mycket nära där ni är - helt engagerade i ett uppdrag 
av stor betydelse, och till och med mer, av yttersta vikt skulle jag vilja säga. Detta gör vi så att 
ni alla får den nödvändiga och lämpliga hjälp ni behöver för att höja ert medvetande och 
placera er på en evolutionär nivå som ni nu måste uppnå, enligt dekret från vår Högste 
Befälhavare för hela vår Galax och vårt Universum som rör sig i kontinuerlig expansion: från 
Gud själv. 
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Egentligen är han den som leder de små viljorna hos alla varelser som ingår i detta Kosmiska 
drama, både levande och döda, intelligenta likväl som instinktiva, de utvecklade och de 
mindre utvecklade, de unga med mindre utveckling. 

Människan på jorden kommer mycket snart, och vi kan säga att hon redan har börjat uppnå 
detta, att bli huvudpersonen i ett verkligt evolutionärt språng som kommer att slunga ut henne 
mot de Högsta Sfärer som en fysisk varelse kan ta sig till i detta av Gud manifesterade 
Universum. Detta är det vi kallar ”Uppstigningens heliga process." 

Vi vet att det finns många bland er som fortfarande är skeptiska till de fakta som vi meddelar 
er. Andra, mer intuitiva och kanske också mer andligt utvecklade, känner intuitivt att vi 
verkligen befinner oss i en Uppstigningsprocess (process of Ascension). Deras själ, 
mellanhanden mellan sinnet och Ren Ande, vilken är det du egentligen är, kommunicerar 
den här känslan av trygghet blandad med glädjen som ni alla känner - har jag fel? (Sohin ler 
tydligt här). 

Oh ja, de som har kallats av Fader-Moder-Gud känner väl till den här specifika känslan, och 
de vet vad jag talar om. 

De som inte alls känner någon kommunikation ... känner någon förtrogenhet med det jag 
säger, de är helt enkelt inte är beredda att göra detta stora språng. Detta är varken bra eller 
dåligt, det visar bara att de kommer att fortsätta utvecklas andligt, mentalt och känslomässigt 
på en annan planet, fortfarande fast förankrade i den tredje dimensionen. Det vill säga, de 
kommer att "repetera kursen", så att de kan ta examen senare, i en annan ram av rum-tid. Det 
är allt. 

Arvtagarna till denna Nya Jord som ska komma – mycket snart (vi vill specificera oss för att 
ingjuta hopp, ni förtjänar detta på grund av egna meriter) – är mycket gamla själar. Många 
kommer från världar olika den här, och har inkarnerat inom Gaia då de frivilligt valt att leva 
den här erfarenheten. Förutom att få denna unika livsupplevelse i Universum, kan de även 
utnyttja sin närvaro i er värld till att hjälpa så många jordiska varelser de kan. De fullföljer 
helt enkelt sitt uppdrag att samarbeta med varandra mot fullgörandet av MästarPlanen. 

Den här MästarPlanen är uppdelad i många aspekter av hjälp och samarbete så att alla Gaias 
levande varelser till slut kommer att lyckas. Ingenting eller någon kan förhindra att detta blir 
verklighet i denna punkt i vår Galax, en mycket liten punkt, men en mycket viktig sådan. 

Jag lämnar er nu men vill tala om, att vi är väldigt stolta över alla er som samarbetar, som 
erbjuder sig att föra ut våra budskap, inte bara våra utan budskap från Ljusets krigare, från 
andra Ljusarbetare och från andra företrädare för Ljuset. 

Ljuset expanderar och vinner mark från det mörka, och i och med detta, från alla mörka 
varelser som skryter med att leva i det, bara för att de ännu inte har hittat fördelarna med att 
leva enligt de Kosmiska Lagar som cirkulerar Universums mest kraftfulla energi: Kärleken. 

Kärlek och Frid, 
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Källa: Commander SohinKanal: Kris-Won 

Översatt: Gloria Muhlebach (engelska), Inga och Cagga Levander (svenska) 
 


