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Stunden är Nu! 

Hur många gånger måste man tala om för er att saker och ting inte kommer att fortsätta som 
de är? Hur många gånger måste vi säga att allt kommer att förändras? Hur ofta måste vi säga 
att ni inte bara kommer att glida igenom omvandlingen utan att påverkas av den? Saker och 
ting kommer inte att fortsätta som de är. Allt kommer att förändras. Du kommer inte att glida 
igenom skiftet utan att påverkas. Du kommer att förändras. Andra kommer att förändras. Allt 
omkring dig kommer att förändras. 

Det kommer att bli en övergångsperiod - en "Interim Time" - när Jorden och alla som väljer 
det kommer att skifta till högre frekvenser. Efter övergångsperioden kommer allt att vara 
väldigt annorlunda på Jorden. Den enda vägen till den nya Jorden är att förändra sig själv, - att 
du lär dig vibrera på en högre frekvens, ser allt i Enhet och tänker från hjärtat. 

Nu är stunden för din  omvandling. 

De förändringar ni ser skildras i filmer och på video är tredimensionella, rädslobaserade 
skildringar av den förändring som kommer till er planet och till er, dess mänskliga invånare. 
De större förändringarna kommer att upplevas av individer som klarar av att hantera energier 
av en högre vibration, klarar av ett lättare sätt att vara. Därför att kärleken kommer med ett 
”svisch”, och överväldigar alla. Bara de som är förberedda kommer att acceptera den. De som 
inte är förberedda kommer att överväldigas och svänga över till rädslan – exakt det de inte bör 
göra. 

Att se mörker som ännu en manifestering av alltings Enhet är det korrekta sättet att se på 
saker och ting. Fly inte bort från mörkret. Vänd det inte ryggen på grund av rädsla. Avfärda 
det inte med att säga: "Jag vill inte ha någonting att göra med det här." Därför ett sådant 
handlande leder bara till att uppmuntra mörkret. Även om det är sant att mörkret känner sig 
överväldigat och sjunger på sista versen, har det fortfarande makten att snärja dem som är 
rädda för det, för mörkret livnär sig på svaghet. 

Under de närmaste dagarna och veckorna kan händelser komma att dra bort din 
uppmärksamhet från din centrering i hjärtat. Bland dessa händelser finns en kollaps av 
monetära system och regeringar. Samtidigt kommer vissa energier utifrån till Jorden som 

http://cosmicparadigm.com/Athabantian/


2 
 

orsakar vissa fysiska händelser. Dessa händelser kommer inte att bli så katastrofala som man 
avbildat dem i era filmer. 

Låt mig utveckla detta vidare: Den magnetiska polariteten kommer att ändras liksom den har 
gjort tidigare allteftersom Jorden korsar galaxplanet. Det finns redan en försvagning hos 
Jordens magnetfält. När den når ett minimum kommer de magnetiska polerna att vändas. 
Underskatta inte den effekten, för den kommer att röra upp mycket känslor hos alla. 

När det gäller det fysiska polskiftet kommer Jordens skal att skifta, så att Jordens fysiska pol 
kommer att tyckas vara på en annan plats, fastän Jordens kärna fortsätter sin rotation, lika 
stabilt som ett jättestort gyro. Vi kan förutse en förändring, vilken kommer att ta Nordpolen 
söderut in i Sibirien. Jordens skal kommer då att ha roterat så att ekvatorn korsar 
Nordamerika. Med detta följer en omorientering av landmassor. 

När det gäller Jordens rotationsaxel, så är era bröder och systrar från hela galaxen i färd med 
att räta upp denna rotationsaxel, så att Jordens axel kommer att bli ”vertikal”. Detta innebär 
att Jorden kommer att presentera sig med sin axel vinkelrät mot solen i stället för med den 
lutning som vi för närvarande upplever. Det kommer inte att bli några årstider längre. Månen 
kommer att flyttas bort av era rymdsystrar och bröder, eftersom den är en konstgjord satellit, 
placerad där av den mörka energin och inte är till någon nytta för en fyrdimensionell planet. 

Dessa förändringar med Jorden kommer att resultera i massiva förändringar inom växtriket, 
eftersom de träd, buskar och gräs som är vana vid att övervintra inte kommer att kunna 
anpassa sig till att leva vid ekvatorn och vice versa. Detta i sin tur kommer att påverka djur, 
fiskar, fåglar och insekter. Så omedelbart efter skiftet kommer allt att vara i ett kaos. Sedan 
kommer saker och ting att börja sortera ut sig själva, allteftersom alla blir vana vid den nya 
Jorden och sina nya förmågor inom den fjärde dimensionen. 

Ni kanske tror, att detta enorma projekt kräver mycket tid. Verkligheten är att det kommer att 
ske snabbt. Med sin förstärkta energi är Jorden mer än kapabel att återskapa sig själv inom ett 
varv omkring solen (ett år). Emellertid kommer det att ta många år att skapa en 
kärleksbaserad mänsklig civilisation. 

Det är tidens konvergens (sammanlöpning) - tiden snabbas upp eftersom allt går in i en högre 
frekvens – vilket förvirrar en närmare analys av den här omvandlingen sett ur ett 
tredimensionellt perspektiv. Låt mig se om jag kan förklara det på ett annat sätt. Allteftersom 
tiden fortsätter att kollapsa på sin väg mot det ögonblick när allt går över till det nya 
paradigmet, manifesterar sig mer av mörkrets och ljusets nakna verklighet. Det är den här 
nakenheten tillsammans med tidens kollaps som till slut får alla delar av skiftet att mötas och 
gå samman. 

Det kommer en kollaps av mänskliga institutioner, tillsammans med många jordiska 
ommöbleringar, tillsammans med en rening av planeten, tillsammans med ankomsten av era 
stjärnbröder och systrar, under resan mot er personliga omvandling till den högre densitet som 
ni själv väljer. 
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Hur en individ förhåller sig till denna omvandling är nästan helt beroende av dennes 
personliga vibration. Det är inte mycket annorlunda dagens situation där en person med 
rädslor är i resonans med den 3: e dimensionens rädsla. Men samtidigt gäller att de som är 
förankrade i kärleken inte är i resonans med den tredje dimensionen, fastän de är väl 
medvetna om den. I detta resonemang inkluderar vi inte Jorden och alla naturliga ting som 
finns i den tredje dimensionen, eftersom de fungerar som den scen, där det stora skådespelet 
utspelas, i vilket ni alla deltar. 

Så kommer det att bli när Jorden och allt som ingår i denna nya kuliss är i resonans med det 
nya paradigmets högre vibration. De som är i resonans med Jordens högre frekvens kommer 
att njuta av att vara hennes gäster. De som har en lägre vibration kommer inte att kunna 
tolerera Jordens högre vibration och kommer att välja att lämna. Vi gör förberedelser för alla 
dem som avlägsnar sig på grund av obalanser inom frekvenserna. 

Det säger sig själv, att de som har en mycket högre frekvens kan leva på Jorden idag, även om 
Jorden vibrerar med en frekvens som är lägre än deras. Samma sak kommer att gälla för dem 
som vibrerar med högre frekvens än den nya Jorden. De kommer att vara fria att komma och 
gå som de vill. 

Låt oss titta på några detaljer. Idag har ni skapat ett samhälle där regeringar, monetära system, 
företag, hälso-och sjukvårdssystem, religioner och utbildningssystem fungerar inom den 
tredje dimensionens rädslofyllda gränser. Ni anpassar era liv till detta på olika sätt, vissa 
lyckas, andra inte, vissa uppnår välstånd, andra förblir fattiga. Detta är till stor del en 
kombination av själens val, karma, och hur hängiven man är sin jordiska väg. Det finns inte 
rätt eller fel, bara att samla erfarenheter. En del uppnår tillräckligt med hjärtats centrering för 
att leva ute i samhället och arbeta inom dess strukturer, och ändå inte vara en del av det. Vi 
skulle vilja kalla dessa för ljusarbetare eller vägvisare. 

På den nya Jorden kommer det återigen att bli system, men de är baserade på kärlek eftersom 
de kommer att tillgodose allas behov. De här nya systemen kommer att se dagens ljus på 
grund av att den nya Jordens invånare väljer dem. Man kommer att skapa en regering som 
verkligen är folkets regering. En del av dessa regeringar och system framkommer mer lätt och 
naturligt än andra på grund av de inblandades individuella bakgrunder. Efter detta kommer 
det monetära systemet och strukturer för att leverera de varor som behövs för att leva, arbeta 
och roa sig. Era samhällen kommer inte att vara primitiva eftersom de inblandade kommer att 
bära med sig kunskap om system från sina tidigare liv inom Jordens lägre densitet, och nu när 
de är centrerade i sitt hjärta kommer de helt enkelt att ordna saker och ting annorlunda. De 
kommer att få hjälp av sina bröder och systrar från andra planeter att skapa energikällor, 
transport- och kommunikations-utrustningar och andra system. 

Inom allt detta kommer det att finnas ett antal individer som vibrerar med den femte, sjätte, 
och högre dimensionernass frekvenser. De kommer att bistå sina jordiska bröder och systrar 
med att skapa nya sätt att se på saker och ting och hur man bör bete sig och hur man 
ytterligare höjer sina vibrationer. Tillsammans med dem från andra planeter som på samma 
sätt vibrerar med högre frekvenser utgör dessa den nya Jordens Omhändertagare (Caretakers). 
Alla kommer att inrikta sig på att höja sig till nya perspektiv, till nya sätt att vara, till Enheten 
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med allt, och till att alla så småningom återförenas med Källan. Det institut vi skapar kommer 
att bistå dessa skapelser. 

Jag är Adrial, ett himmelskt väsen i detta universum. Det är min önskan att alla kommer att 
välja att höja sig till den nya Jordens ljusare vibrationer. Vi ombord på Athabantian väntar 
ivrigt på den dag, då vi kan visa oss för er och arbeta för att skapa en ny civilisation. 

 

Svensk översättning: Inga och Cagga Levander 


