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Ytterligare svar! 

Hälsningar till våra bröder och systrar på Jorden från oss ombord på rymdskeppet 
Athabantian. Det är i vår kärlek till er och i vår Enhet med er som vi tar tillfället i akt att delge 
er mer om våra observationer. Vi är mycket nöjda när ni tar er tid att läsa våra kommunikéer. 
Idag återkommer vi med fler svar på era frågor. En del av dessa kan tyckas vara ständigt 
återkommande i våra tidigare meddelanden, men man fortsätter att ställa dessa frågor, så vi 
svarar. Dessutom kommer händelser nu till en brytpunkt, så vi kanske kommer att 
kommunicera oftare framöver. 

I ert tidigare inlägg talade ni om polskiftet. Hur allvarliga kommer jordbävningar, tsunamis 
och vulkaniska aktiviteter att bli som en följd av dessa förändringar? 

Vi räknar inte med att dessa händelser ens kommer att bli tillnärmelsevis så svåra som vissa 
förutser. Jorden fortsätter med sina regelbundna utbrott med jordbävningar osv. Dessa lindrar 
uppbyggd stress. Ändå kommer det av Jorden påbörjade polskiftet att uppmärksammas av 
alla. 

Ni har berättat om förekomsten av olika raser ombord på rymdskeppet Athabantian. 
Samarbetar raserna från olika planeter, eller konkurrerar en del? 

Vi har flera raser representerade ombord på Athabantian, plus ett antal himmelska väsen, 
såsom Adrial. Majoriteten av personalen, flera tusen till antalet är från Andromeda. Vi har 
även personer från Plejaderna, Sirius, Antares och Lyran. 

Inom varje solsystem, galax, eller universum kan det finnas de som har valt att följa den 
mörka energin, och därmed ser de sig själva som konkurrenter till andra. De av oss i det här 
universat som finns i den 5: e dimensionen, eller högre, tävlar inte; vi samarbetar. Vi har inte 
någon ombord på Athabantian som är konkurrensbenägen. 

Hur kommer Jorden att se ut efter omvandlingen? Kommer något av de fysiska strukturerna 
att finnas kvar? 

Efter övergången till den nya Jordens övervägande kärleksbaserade civilisation, kommer 
många av de fysiska strukturerna från det gamla paradigmet att vara kvar. Sådana saker som 
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människors hem kommer att förbli. Med tiden kommer allt att övergå till fysiska strukturer 
som är mer lämpade för den nya Jorden. 

Hur högt kommer Jordens frekvens att nå till slut? 

Jordens frekvens kommer till slut att stabiliseras vid ungefär 19 Hertz - 5: e dimensionen. Det 
är en ökning från den nuvarande frekvensen på ca 11 Hertz. 

Kommer växter och djur att vara kvar? 

Växter och djur kommer att förändras för att vistas i en miljö med ljus och kärlek. Allt 
kommer att vara i harmoni, allt kommer att vara i Enhet. Det kommer inte längre att fungera 
efter "den starkaste överlever”. 

Hur snabbt kommer detta att ske? 

Det kommer att ta många passager för Jorden kring solen för att detta ska komma till fullt 
förverkligande. Under åren omedelbart efter övergången, skiftet, (”the crossover moment”) - 
inom de närmaste månaderna – kommer saker och ting inte att se ut att vara så mycket 
annorlunda, förutom att allt kommer att vara baserat på kärlek, snarare än rädslobaserat. Det 
kommer att ta tid för människor att anpassa sig till det här nya sättet att se på saker och ting 
och hur man beter sig. Det är där som "instituten" som skapas kommer in: Att hjälpa 
människor att anpassa sig till en värld som är kärleksbaserad, en värld där utomplanetariska 
varelser är ett normalt inslag, och en värld utan många av de saker som ni nu tar för givna. 

När kommer den oljebaserade civilisationen att upphöra? 

Det kommer att ske snabbare än det fulla förverkligandet av en ny civilisation, även om det 
innebär ett jättesteg mot den. Såsom Jorden har förklarat kommer ingen ny oljeborrning eller 
gruvdrift att tillåtas efter skiftet. Så det är bara en tidsfråga innan oljeförråden tar slut. Under 
den processen kommer oljeprodukter att bli väldigt dyra, så man kommer ivrigt att söka efter 
alternativ. 

Kommer elektricitet fortfarande att distribueras till hemmen? 

Under mellanperioden kommer el fortsätta att vara tillgänglig för hemmen - men inte alla hem 
inom alla områden kommer att förses. Produktionen av elektricitet från fossila bränslen 
kommer att ersättas av kristaller och andra metoder från icke-fossila bränslen. Var så säkra, vi 
vill inte att er civilisation ska återgå till det primitiva, och vi kommer att göra allt för att 
försäkra oss om ett annat sätt. 

Kommer vi att använda oss av nuvarande transportsätt? 

Era nuvarande fordon kommer att avvecklas allteftersom de tillgängliga oljetillgångarna tar 
slut. Kom ihåg att det inte blir något nytt letande, någon borrning eller produktion av fossila 
bränslen för att fylla på förråden. 

Vilken är tidsramen för att allt det här ska ske? 
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Det kommer att ta många år för den nya Jordens civilisation att fullt etablera sig. Å andra 
sidan kommer det att verka ske ganska snabbt på grund av tidens kollaps inklusive 
fungerandet i den 4:e dimensionen. 

Kommer övergången vara svår? 

Var och en kommer att uppleva tillräckligt med svårigheter för att han eller hon ska få se det 
nuvarande paradigmet för vad det är, och för att välja att separera sig från det eller inte. För en 
del kommer detta att bli extremt svårt, för andra kommer det att vara ganska minimalt. 

Behöver vi lagra mat, vatten och bränsle? 

Ja, i de mängder som behövs för att ta er igenom mellanperioden. 

Hur lång blir mellanperioden? 

Den har redan börjat. Inom några dagar eller veckor kommer det att accelerera mycket snabbt. 
Sedan kommer den att fortsätta förbi slutet av 2012 och väl in på 2013. Vid någon punkt 
kommer ni att lägga märke till att Jordens vibrationer övergår från att vara övervägande 
rädslobaserade till övervägande kärleksbaserade. 

Om jag har förmågan att höja mina vibrationer till 5:e dimensionen, kommer detta att hålla 
mig borta från att uppleva något av de negativa effekterna i det fysiska, känslomässiga eller 
mentala kaoset i samband med övergången? 

Om du lyckas att höja och behålla din vibration på en femdimensionell nivå kommer du 
fortfarande att uppleva övergången, men du kommer inte att påverkas av den fysiskt, 
känslomässigt eller mentalt. Dessutom kan du tjäna som en stråle av ljus för dem som är mitt 
uppe i sin upplevelse av övergångens fulla styrka. Detsamma gäller, men i mindre 
utsträckning, om du är en fyrdimensionell varelse. 

Vi vill varna dig, utifrån våra observationer; att uppnå och sedan behålla din vibration i 5: e 
dimensionen är varken lätt eller automatiskt. Närma dig den som en uppgift värd att företa, för 
du kommer att belönas under övergången och därefter. 

Under omvandlingen är det inom ditt personliga sätt att se på och att känna till saker och ting 
som de största förändringarna kommer att visa sig. Du har möjligheten att vara hjärtcentrerad 
och betrakta alla förändringarna omkring dig som ett drama. Eller också kan du engagera dig i 
förändringarna och svepas med i rädslan hos dem som motsätter sig övergången till den nya 
Jorden. 

Kommer Jordens förändringar, det nuvarande paradigmets undergång, och vår omvandling 
att kunna knytas till händelser som kommer utifrån och påverkar Jorden? 

Ja, den sista fasen i Jordens förändringar, som vi har talat om, kommer att utlösas genom 
händelser utanför Jorden. Dessa händelser kommer i sin tur att sammanfalla med slutet på det 
nuvarande monetära systemet, regeringar, religioner, och med vår kontakt med er i den fjärde 
dimensionen. Illuminaterna är för djupt rotade för att tas bort endast genom 
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jordemänniskornas ageranden. De skapades av utomplanetariska varelser. Det kommer att 
krävas utomplanetariska varelser för att besegra deras mörka energier. 

Är rapporterna om solens kraftiga utbrott korrekta? Hur kommer de att påverka 
människorna? 

Er stjärna, solen, som ni kallar den, kommer på grund av yttre påverkningar att genomgå 
enorma förändringar inom en snar framtid. Detta kommer i sin tur att skicka kraftfulla 
energier till Jorden. Tänk dock på er stjärnas sanna natur. Solen är en som sänder vidare (a 
transducer of) energier som kommer från galaxens mitt, inte en termonukleär energikälla. 
Som sådan, kommer de ovanliga energier som kommer från er stjärna inom en snar framtid att 
få mycket mer effekt på er personligen än på Jordens fysiska miljö. 

De bland er som ser våldsamma utbrott hos er sol ser på händelser ur ett tredimensionellt 
perspektiv. Vi uppmanar er att se på kommande händelser ur ett fyr- eller femdimensionellt 
perspektiv. Det är särskilt viktigt att ni inte går in i rädsla i dessa tider. 

Vi är glada över att få kommunicera med er och ser fram emot fler möjligheter att göra det. Vi 
håller er i villkorslös kärlek och önskar er lycka till under den här tiden av er förvandling. 
Tills nästa gång, Jag är Adrial, ett himmelskt väsen i detta Universum, Jag är Bren-Ton, Jag är 
Justine, och Jag är Moraine, alla från Andromeda, och Jag är Zepher från Plejaderna. 

Kanal: Mark Kimmel 

Svensk översättning: Inga och Cagga Levander 

   

********************* 

Meddelandena på denna webbplats översätts till flera språk och publiceras även på andra 
webbplatser. Om du är en av dessa och skickar mig ett e-mail till cp@zqyx.org kommer jag 
att införa länken till denna plats i slutet av nästa meddelande. 

Arkiverade meddelanden från Adrial, Bren-Ton, Justine, Moraine, m.fl. finner du på denna 
webbplats eller på: http://www.cosmicparadigm.com/Marks_Corner/ 

För iakttagelser och observationer av Mark Kimmel, gå till: 
http://www.cosmicparadigm.com/Marks_Corner/ 

Du kan lämna frågor via e-post: cp@zqyx.org 

Du får göra kopior av detta meddelande och distribuera i alla medier, så länge du inte ändrar 
något och inkludera denna webbadress: http://www.cosmicparadigm.com/Athabantian 
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