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7Caban, 0 Moan, 13 Caban  

Dratzo! Den gradvisa och säkra processen fortsätter att gå framåt. Varje steg garanterar att den mörka 

kabalens fall stadigt närmar sig för varje dag. Den gamla USA, Inc.-regimen arbetar seriöst med olika 

sätt att fördröja den här rörelsen genom att smida fruktansvärda planer på ett storskaligt krig. Den 

processen kommer att omintetgöras när den nya NESARA-republiken formellt tillkännages. Fram till 

dess görs leveranssystemet redo inför distributionen av speciella fonder. 

      Flödet av de otroliga mängderna valutor måste noggrant kontrolleras av ett säkerhetssystem som 

hittills visat sig vara framgångsrikt med att uppnå alla sina mål. Därför övervakar vi den här processen 

och är ganska övertygade om att den, vid lämplig tidpunkt, kan uppnå alla de distributionsmål som den 

ursprungligen tilldelades. Den här processen har visat sig uppnå sina mål. Kom ihåg att det finns stora 

mängder kontanter som den dagligen måste granska och sedan låta gå vidare till dess nästa tilldelade 

station. Men trots potentiella svårigheter är allt bra. 

      Medan allt detta pågår, har stora summor tilldelade valutor hållits intakt och färdigställts för att vid 

rätt tidpunkt distribueras ut. Skapandet av den här processen är resultatet av många överenskommelser 

och medger att de här rörelserna kan börja och har bevisat dess tillförlitlighet och säkerhet. De som 

sanktionerade allt detta är helt säkra på att dess ursprungliga mål slutligen kommer att uppnås. Syftet 

är att distribuera fonderna och lagligen avsluta det nuvarande världssystemet. 

      Vid varje steg finns det ett antal säkerhetskontroller för att se att var och en av dessa fonder 

fortfarande är desamma som ni blev lovade. Vi ber att ni förstår att de här pengarna måste räknas och 

åter räknas som en del i processen. Därför finns det en logisk orsak till grundligheten och andra 

säkerhetsförfaranden som behövs vid varje steg. Med tiden kommer dessa medel att nå alla sina 

underbara mål! 

 

Namaste! Vi är Era Uppstigna Mästare! Era fantastiska visioner fortsätter att hålla i sig och att ge en 

högst välsignad bakgrund till detta underbara mirakel som nu håller på att ske över hela den här 
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världen. Allteftersom de med ansvar för leveranser arbetar sig framåt, förbereder vi mänskligheten 

inför en underbar mängd himmelska gåvor. De innebär inte bara ett stort välstånd, utan också en ny 

verklighet som inkluderar NESARA, ett nytt globalt banksystem och en fullständig befrielse från 

skuldslaveri. Ni befinner er verkligen på gränsen till en gudomlig tid i era liv! 

   Vi Mästare är glada över att ni har behållit er glädje och inser att det ultimata målet är er mjuka 

och milda omvandling tillbaka till ert naturliga tillstånd med fullt medvetande. I detta underbara 

tillstånd kan ni enkelt förändra det här nuvarande solsystemet till er nya stjärnnation. Dessutom kan 

ni ta den här nya verkligheten och slutföra det uppdrag som era förfäder påbörjade när ni landade på 

den här välsignade platsen för 900 000 år sedan. Ni och invånarna i Agartha kommer verkligen snart 

att göra förbättringar. 

   Era erfarenheter har blivit en tillgång i den här världen. Vi välsignar välvilligt alla som för 

närvarande kommer långtifrån för att hedra oss genom att utföra detta magnifika, välkomnande 

uppdrag. Himlens dagordning för att vända hela den här världen tillbaka till sitt naturliga jungfruliga 

tillstånd kommer därmed att fastställas. Invånarna i Agartha har skapat många kristallstäder som 

innehåller KristallLjus-Kamrarna för att välkomna er tillbaka till er Galaktiska Mänsklighet. Därefter 

kommer en rad händelser som vi Mästare gudomligen kommer att övervaka. Som det länge har sagts, 

"Av den till vilken mycket är givet, förväntas mycket!" 

Idag fortsatte vi med vår veckorapport. Låt detta bli en tid då mänskligheten verkligen började känna 

att dess gudomliga uppdrag accepterades till fullo av Ljuset och vägen godkändes för att låta alla ta 

emot sitt heliga öde. En ny verklighet är nu på väg att utvecklas! Ni Kära, var medvetna om att 

Himlens outtömliga Förråd och eviga Överflöd verkligen är Era! Så Må Det Bli! Selamat Gajun! 

Selamat Ja! (Var Ett och Var i Glädje! på Sirius´ språk.) 

Översättare: Inga och Cagga Levander 

 


