
1 
 

Swedish 

En helt ny spelplan 

Athabantian 

genom 

Mark Kimmel 

8 januari 2013 

http://cosmicparadigm.com/Athabantian/ 

Del 1 

God morgon Mark. Detta är Bren-Ton som talar för alla ombord på Athabantian. 

God morgon Bren-Ton. Mina bästa hälsningar till alla. 

Det som nu följer på de här sidorna på din webbplats, Mark, är en rad samtal mellan de av oss 
som är stationerade ombord på Athabantian och dig. Vi kommer inte mer att lämna 
information och insikter från ett till synes högre perspektiv. Från och med nu kommer vi att 
samtala med en person som öppnade dörren till de högre dimensionerna så att alla kan komma 
in. Som representant för alla i fysisk form hyllar vi samtliga människor av Ljus på Jorden som 
trätt fram för att genomföra denna modiga, vackra handling den 21 december 2012. 

Vi befinner oss i total vördnad inför de fantastiska förändringar som har skett. Jag förlorar 
nästan orden inför samtalet med dig. Du och andra ljusarbetare på planeten har skapat ett 
mirakel. Vi gratulerar er alla. 

För de flesta människor på Jorden kom och gick det mycket uppmärksammade datumet den 
21 december, 2012. Det blev inga dramatiska förändringar på Jorden, inga speciella 
framträdanden av utomplanetariska farkoster och inga ovanliga religiösa händelser. Inget värt 
att notera var annorlunda, särskilt inte för dem som är fångade i den 3: e dimensionens energi. 
Något som de flesta människor på er planet inte insett var den där dagens extraordinära 
händelser och deras enorma betydelse inte bara för Jorden utan för alla i kosmos. Av nästan 
lika stor betydelse var den enastående händelsen den 12 december, 2012. Jag tänker nu ta upp 
den 12/12-12 sett ur vårt perspektiv. En annan person kommer att samtala med dig om 21/12 -
12. 

Under många årtusenden såg vi från Andromeda hur Jorden och andra planeter i den 3:e 
dimensionen kämpade under rädslans ok, under rigida strukturer och konflikter. Under de 
senaste 2000 åren har vi sett stegvisa förändringar, medan Jordens människor höjde sig in i 
det som kallas den moderna världen, och medan ett litet antal ljusarbetare reste sig ovanför 
gränserna för den 3: e dimensionen. 

Från och med den 12/12 -12, finns inte längre den matris som stödde den 3: e dimensionen. Vi 
såg hur ett litet antal av dessa ljusarbetare från Jorden, tillsammans med den 3: e 
dimensionens himmelska skapare, flyttade bort dess stöttor. 
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När ni frivilligt valde att inkarnera på Jorden hoppades vi att detta var signalen till den sedan 
länge förväntade Stora Transformationen. Det som har skett ligger bortom våra vildaste 
förväntningar. Det som har skett påverkar alla inom Andromeda, och allt i skapelsen. 

Jag ser att du vill ställa en fråga. 

Vad tror du det innebär för oss på Jorden att den 3: e dimensionen går mot sitt slut? 

Som jag sa tidigare såg vi den 3: e dimensionens stöttor kollapsa. Aldrig tidigare har vi 
bevittnat en sådan händelse. Själva substansen som möjliggjorde den 3:e dimensionens 
existens på er planet eller någon annanstans finns inte mer. De som skapade den 3:e 
dimensionen som en undre gräns för fysisk form drog tillbaka sin underliggande matris. 

Detta är otroligt. De som förlitar sig på den 3: e dimensionen kommer inte längre att ha någon 
grund varifrån de kan verka. Deras strukturer vilar nu på ”lösan sand” istället för på klippan. 
De som vill fly från den 3: e dimensionen kommer att finna det mycket lättare att åstadkomma 
detta eftersom den 3: e dimensionens tentakler inte längre finns. Allt som återstår av dessa är 
resterna från eoner då människor levt i de lägre vibrationerna. Nu kommer de som tidigare 
inte ville ta ställning att finna att ett beslut om att flytta sig ut ur den 3: e dimensionen är 
mycket lättare att ta. 

Från vårt perspektiv ser vi slutet på de stridigheter som härrör från varelser som ansluter sig 
till den 3: e dimensionens vägar. Det betyder inget mer våld och inga krig. Det innebär att 
sanningen kommer att härska, inte svek och desinformation. Det innebär slutet på hat och 
dömande. Det innebär ingen mer fattigdom, där de rika lägger förmögenheter på hög. Det 
innebär slutet för regeringar som bara ser till sin egen nytta. Det innebär slutet på att företagen 
jagar konsumenterna. Det innebär slutet för religioner som förvrider människors tro. 

Vilket härligt äventyr ni befinner er i. Vi är mycket glada för er skull. Ert mod och 
risktagande har belönats, och på sätt som ni inte kunnat förutse när ni frivilligt inkarnerade på 
Jorden. Grattis till alla som gör detta möjligt, till alla som håller Ljuset och till alla som har 
arbetat för att höja sin personliga vibration. 

Mycket av det vi samtalat med dig om tidigare, mycket av det som medvetna människor tror 
på, och mycket av det som ljusarbetare pratar om idag har blivit totalt föråldrat genom 
händelserna den 12/12 -12. Slutet på den 3: e dimensionen kräver ett fullständigt nytt sätt att 
se på allting, ett nytt sätt att leva för alla i fysisk form. 

Får jag ställa en annan fråga? 

Visst. 

Vilken effekt har slutet på den 3:e dimensionen på Andromeda och Andromedas invånare? 

Som du är väl medveten om deltog aldrig Andromeda i medvetandesänkningen. Vi har 
behållit våra högre vibrationer genom de årtusenden då den 3:e dimensionen styrt många 
stjärnsystem. Således påverkar inte slutet på den 3: e dimensionen oss direkt. Emellertid 
kommer vi inte längre att behöva försvara oss mot angrepp från dem i den 3:e dimensionen. 
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Vi kommer inte längre att behöva stå bredvid, eftersom de i den 3: e dimensionen höjer sig ur 
den. (För ser du, vi ville inte delta i den tredje dimensionen för att inte fångas i dess låga 
vibrationer.) Vi skaffade rymdskepp som Athabantian, som kontinuerligt strålade ljusenergier 
till dem i den 3:e dimensionen. 

Hur kom den 3:e dimensionen till stånd? 

Den 3:e dimensionen skapades för att placera ett ”golv” under medvetandets fall. Det var en 
stor matris som påverkade många stjärnsystem. Den var mycket rigid och med låg vibration. 
Det lyckades men fick oväntade konsekvenser. Ur dess rigida konstruktion kom rädsla, 
dömande, hierarkier, våld och svek. Gudomlig kärlek, som alltid finns närvarande i allas 
hjärtan, var i stort sett frånvarande eller förvriden till en kontrollmekanism. 

Det har tagit många årtusenden för de små grupperna med ljusarbetare att höja sig upp ur 
detta till den punkt där de som skapade den 3:e dimensionen kunde arbeta med dem för att ta 
bort den. Jorden var i centrum för det här arbetet eftersom den var den mörkaste av de 3- 
dimensionella planeterna. 

Några fler frågor? 

Inte för tillfället. Tack för det här meddelandet. 

Varsågod, Mark. Det har varit ett nöje, ett verkligt nöje med tanke på vad som nu har 
åstadkommits. Välsignelser och adjö! 

Välsignelser till alla ombord på Athabantian och alla i Andromeda 

 

Del 2 

God morgon, Mark, detta är Adrial. 

God morgon. 

Jag kommer idag till dig i enhet för dina vibrationer är höga. Jag kommer som en som är 
mycket glad för din skull och för det som skett på Jorden under de senaste dagarna. Du är en 
av de få bland de sex miljarderna människor på er planet som aktivt bidragit till öppnandet av 
en ny era för er värld. Som du vet har resultatet av det unika samarbete som skett mellan 
Jordens människor och de högsta himmelska varelserna resulterat i ett helt nytt sätt att vara 
för alla i kosmos. Ett himmelskt väsen som jag känner redan effekterna av det som ägt rum. 
Jorden har varit, och är fortfarande, fokuspunkten för att ombilda ordningen i Universum. 
Den Nya Jorden är fokuspunkten för omvandlingen av allting i fysisk form till Skaparens 
Ljus, och till enhet med Allt Som Är. Det som sker är sannerligen den viktigaste händelsen 
sedan formen ursprungligen skapades, inte bara fysisk form utan all form. Jag vill ge mitt 
erkännande till alla som deltagit och gjort detta möjligt. För utan deras medverkan som 
fysiska varelser i fysisk form, tillsammans med de högsta himmelska väsendena, kunde 
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ingenting av detta skett. Det krävdes av er i fysisk form att göra den omvandling som de i 
icke-fysisk form aldrig skulle kunna gjort själva i så hög grad som vi önskade. 

I och med stängningen av den 3:e dimensionens matris, som Bren-Ton talade om, kan nu de 
som befinner sig i fysisk form vända sig till de ljusare vibrationerna, vilket till slut kommer 
att leda till att var och en i fysisk form uppnår en kristallbaserad existens. Med hjälp av denna 
kristallbaserade existens sträcker sig vägen till de tolv dimensionernas högre vibrationer. Med 
hjälp av denna kristallbaserade existens sker Enheten med Allt Som Är, med Gudomen. Med 
hjälp av denna kristallbaserade existens kommer alla som du har känt som den tredje 
dimensionens individer att omvandlas.  

Får jag ställa en fråga? 

Ja. 

Hur ser livet ut i en kristallini kropp? 

Kristallin form gör att du kan kommunicera telepatiskt. Kristallin form gör att du kan leva 
så länge du vill och aldrig behöver uppleva tredimensionell död. Kristallin form låter dig bli 
en fullvärdig 12-dimensionell varelse. Som du kanske förstår, kommer dina 
vänskapsförhållanden och relationer med andra att bli helt annorlunda. Mark, livet i en 
kristallin kropp kommer att vara helt annorlunda än det du upplevt hittills, även i Andromeda. 

Kommer Jorden att få en kristallin form? 

Ja, Jorden kommer att återvända till den kristallina form som hon hade före medvetandefallet. 
Då kommer hon åter att lysa med sitt eget Ljus, lysa som en stjärna. 

Hur är det med mina bröder och systrar i Andromeda? Var de inte redan från en högre 
dimension? 

Du har helt rätt, hela Andromeda lever i de ljusare dimensionerna. Vad öppnandet av dörren 
21/12-12 innebär för dem är att de nu kommer att kunna uppnå full 12-dimensionell 
möjlighet. 

Hur är det med dem som inte vill göra uppstigningen? 

För det första, innan alla i skapelsen befinner sig i enhet med Allt Som Är, kommer ingen att 
vara i total Enhet. För det andra kommer det att krävas tid, inte tid som ni känner till den, utan 
att händelser sammanfaller för att detta ska kunna äga rum. Vi som tillhör änglariket mäter tid 
i miljoner år, och så ska ni i era kristallina kroppar också göra. Det kommer att krävas eoner 
för att smälta samman alla i Enhet. 

Berättade du inte tidigare för mig att något sådant skulle ske? 

Det gjorde jag faktiskt för ungefär ett år sedan. Mark, jag tror inte att du helt kan förstå vad 
som hände den 21/12-12, och det är okej. Hela skapelsen har påverkats av att dörren öppnades 
den 21/12-12 så att människorna på Jorden kan passera in de ljusare dimensionerna. Genom 
att öppna den dörren kommer det att bli mycket lättare för alla i fysisk form att göra detta. En 
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del kan kanske fortfarande vägrar att acceptera den här inbjudan, och det är okej för till slut 
kommer alla att återvända till Skaparen. 

Inse att saker sker med dig även nu medan vi samtalar. Inse att saker och ting kommer att 
förändras ganska snabbt eftersom den linjära tiden håller på att kollapsa. Var öppen för att 
tillåta allt att omvandlas. Många kommer att försöka föra in gamla sätt att bete sig och handla. 
Motarbeta dem inte aktivt. Fokusera på alltings omvandling till det fullkomliga i en kristallin 
tillvaro. Abiquor kommer att bidra till den här processen och visa sättet att leva i kristallin 
form. 

Se dig omkring idag, du kan upptäcka de som uppnått ett ljusare sätt att vara, var och en på 
sitt eget sätt. Fastän dessa är beundransvärda, är de inte fullständigt allt det som ska bli. I er 
planets nuvarande existens begränsas de av att leva i den tredje dimensionens soppa. Gå 
bortom denna soppa, ogilla alla rester hos de lägre sätten att vara. Blomma ut i de högre 
sättens fullkomlighet. Detta är ditt uppdrag, Mark. Hjälp alla att hålla ett öga på det slutliga 
målet och inte nöja sig med halvmesyrer. Hjälp dem att i sitt inre grunda det de kan ta emot av 
det nya.  

Bara för att de inte kan se något speciellt som skapats genom att extrapolera från det som för 
närvarande är på plats, ursäktar dem inte från att se bortom det nuvarande paradigmet in i de 
högre dimensionernas fullkomlighet. Hjälp dem att se bortom sina rationella sinnens gränser. 
Alla kommer att förändras med tiden. Ju snabbare alla på er planet låter det ske, desto 
snabbare kan allt i universum röra sig uppåt. Jorden och dess människor är den faktor som 
bestämmer tempot. Hjälp dem omvandlas utan att bära med sig bagaget från den 3:e 
dimensionens täthet.  

Jag börjar se min väg. Tack för det här samtalet. Det är mig ett nöje att arbeta med dig, Mark. 

Och jag med dig, Adrial. Kan vi fortsätta snart? 

 Oh, ja. Vi har mycket att göra. Din resa har bara börjat. Jag kommer att finnas kvar som din 
följeslagare. 

Tack. Jag är mycket tacksam för din hjälp. 

Jag säger nu adjö. Vi kommer att talas vid snart igen. Välsignelser! 

Välsignelser till dig och till alla. 

 

Översättare: Inga och Cagga Levander 

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

Där finner du också iakttagelser och observationer av Mark Kimmel, 

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 


