
1 
 

Swedish 
Den Galaktiska Federationen 

genom 
Wanderer of the Skies 

 
18 september 2011 

 
Engelsk originaltext: www.galacticchannelings.com 

 

Hälsningar från Federationen: 

Vi överlämnar nu till er vår prolog till den största händelsen i mänsklighetens historia. Ni står 
inför att genomgå de förändringar som man så länge har talat om och som vi på vår sida 
faktiskt förberett oss för under lång, lång tid. Så snart som Avslöjandet (Disclosure) är 
passerat kommer många att glömma den händelsen i den virvelvind av aktiviteter och 
händelser som då utspelar sig på er planet. För andra, kommer förberedelserna att vara till god 
nytta. Oavsett vilken beredskapsnivå ni befinner er på dagarna och veckorna efter Disclosure, 
kom ihåg att alltid hjälpa varandra efter bästa förmåga. 

Vi har hela tiden sagt att Avslöjandet är en banbrytande händelse för den mänskliga artens 
marsch mot ett galaktiskt medborgarskap och mot er Uppstigning (Ascension). Detta 
medvetandeskifte är en stor händelse, som man i kosmos har sett på med mycket stor 
spänning under mycket lång tid. 

När inom kort planerna klarnat för omstruktureringen av de monetära systemen inom era 
globala ekonomier och inom era regeringar, blir det inga stora tillkännagivanden. Det kommer 
att låta som om detta inte är av någon betydelse, utan bara ett annat sätt att göra affärer på. 
Det kommer att hanteras av era media som om det bara är ett annat sätt att klara av världens 
ekonomiska kris på och denna verkligt världsförändrande händelse kommer att gå många 
obemärkt förbi. Detta är med avsikt. Att skapa mer kaos i sinnet hos massorna (till skillnad 
från det kaos som säkert kommer som en följd på offentliggörandet om vår närvaro) skulle bli 
för mycket för er att bära. Snarare ser vi den här bakdörrsstrategin för genomförandet av de 
här förändringarna som mycket mer effektiv och praktisk. 

Hack i häl på dessa förändringar, av vilka en del redan har ägt rum, kommer ett mer formellt 
tillkännagivande om Avslöjandet. Som vi tidigare talat om kommer de förändringar som sker 
som en följd av Avslöjandet att bli betydande och överväldigande för vissa, om inte för de 
flesta. Redan pågår förberedelser vad gäller plats, datum och tid för det officiella 
meddelandet, liksom även sättet att göra det på och sättet att hantera media när de kommer 
jagande efter varje detalj. Detta är ett skeende, vars planering av många orsaker lämnats till 
sista minuten. Det diskuteras nu och kommer att genomföras inom den tidsram som 
diskuterats bland era ledare. 
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Vi ber återigen, att ni handlar lugnt och ansvarsfullt. Ni är världens Ljusfyrar. Era handlingar 
och ert uppförande kommer att diktera hur andra kommer att reagera. Er lugna försäkran om 
hur saker och ting verkligen förhåller sig kommer att räcka långt och hålla alla andra i ett 
rimligt mått av sans och förstånd, vilket behövs för att förstå och tillgodogöra sig all 
information som kommer i blixtrande fart när väl meddelandet gjorts. Efter detta kommer vi 
till er med öppna armar och hjärtan, i kärlek och förtjusning över vår återförening. 

Fram till det ögonblicket, var hela tiden öppen för den positiva energi, som nu duschar er 
planet som en regnstorm. Den finns där för er skull, antingen ni känner den eller inte. Förbli 
trogen din kallelse och din inre känsla om vem och det du är och vad du måste uppnå. Dessa 
tankar kommer att bekräftas för dig på ett mycket verkligt och påtagligt sätt. 

Var i frid. 

Channeler: Wanderer of the Skies 

Översättare: Inga och Cagga Levander 


