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Hälsningar från Federationen: 

Vi kommer återigen för att ge er fler nyheter i dessa dagar, vilka leder fram till Disclosure. Vi 
har ofta pratat om det som sker bakom kulisserna i er värld. Idag vill vi i första hand tala om 
det som händer här, hos oss, hos Federationen. 

Vi samlas varje dag för att diskutera frågor som ligger nära till hands om allt det som inträffar 
på er planet. Vi är främst här för att hjälpa Gaia med hennes Uppstigning och som en naturlig 
följd därav alla förnimmande varelser på er planet. När vi "samlas" är det inte samma sak som 
era möten, särskilt dem som ni känner till inom era affärsrelationer. Snarare är våra möten en 
sammankoppling, ett ”interface” av medvetande, mellan de parter som är nödvändiga för 
beslutsprocessen. Vi kopplar helt enkelt samman vårt medvetande med alla inom ett visst 
projekt och diskuterar vad som behöver göras och kommer fram till ett samförstånd om hur 
man ska göra detta. Dessa möten kanske inte bara är mellan våra egna raser inom 
Federationen, utan även med andra raser och andra väsen, dem ni kallar Änglar eller 
Uppstigna Mästare. Vi välkomnar visdom från alla håll. Som ni vet är det här projektet 
omfattande, och det genomförs under ledning av, och på order av Skapelsen själv, och vi har 
villigt och utan förbehåll svarat på den maningen. Men en så enorm uppgift kräver insatser 
från många håll. Ja, vi konsulterar faktiskt även er på många plan, om hur saker och ting 
fortskrider och om vad som är det bästa sättet att gå vidare. En del av er känner till dessa 
"möten", andra inte. Inte desto mindre är er insats avgörande för den här processen. Tänk 
dock på, att även om du som ljusarbetare och som läsare av dessa olika budskap kan vara 
medveten om vad som håller på att inträffa, så finns det hundratals miljoner i er värld som 
inte är det. När ni ser denna nyktra sanning ur vårt perspektiv, är processen skrämmande och 
långsam. 

Vi har helt nyligen samlats för att diskutera de slutliga planerna för Disclosure (Avslöjandet). 
Vi har blivit medvetna om Skapelsens egna "knuffar" som trycker på för Disclosure. Trots 
bristen på tecken mot detta mål från era ledare, vilka vi ser dra benen efter sig mer och mer, 
måste vi själva gå vidare för att fullfölja denna uppgift. Det gamla ordspråket säger, "ge dem 
lillfingret, och de tar hela handen." Vi har gett era ledare många möjligheter att föra 
Disclosure på tal och varje gång har de kommit till korta. Vi är nu uppmanade att göra detta, 
en "uppmaning" som kommer från den högsta Källan. Det finns ett allt mindre och mindre 
utrymme (”window of opportunity”) mellan händelsen Disclosure och er 
Uppstigningsprocess. Detta ”fönster” ska användas för att vänja er vid vad som komma skall. 
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Om utrymmet blir för litet känner vi att det blir för litet tid till att genomföra de massiva 
insatser som krävs för att förbereda er för er Uppstigning (Ascension). Därför kommer 
åtgärder att vidtas, snarare förr än senare, för att justera denna orättvisa. 

Vi känner nu att skyddet från de delar av er militär som har gått över till Ljuset är tillräckligt 
för att tillåta att vi avslöjar oss för er. Vi har även enats om att de som skulle kunna fortsätta 
att bekämpa oss kommer att tyglas tillräckligt för att tillåta oss att gå vidare med denna 
målsättning. 

Slöjan mellan er värld och mångfalden av dimensioner, tillgängliga för era Högre Jag, håller 
på att tunnas ut bortom er förmåga att behålla era tredimensionella vanföreställningar om vad 
som är verklighet. Vi närmar oss den punkt där allt i sanning ska avslöjas. Vi har även 
upptäckt många fall av en ny form av "riktad" bön till Skaparen från er. Denna tanke ber om 
Skaparens välsignelse att själv påbörja processen, hellre än den välsignelse vi redan fått att 
genomföra den enligt vårt bästa omdöme. Vi gläds åt era tankar, eftersom dessa, mer än 
någonting annat, låter den här processen utvecklas. 

När vi nu planerar slutfaserna av Disclosure från vår sida, kommer ni utan tvekan att se allt 
större demonstrationer av våra skepp på er himmel, allt djärvare och allt svårare att 
bortförklara. Vår koncentration, främst i länderna i tredje världen, kommer nu att flyttas över 
till större nationer runtom i er värld, och ni kommer att se att media uppmärksammar det. Det 
verkar som om en del av den kabal som kontrollerar media är medveten om, att det här är 
slutspelet och vill i sista minuten göra en överenskommelse om att fokusera på sanningen i 
sina respektive medier, i utbyte mot befrielse och nåd. Vi är här överens om att detta är en bra 
sak, eftersom det leder fram till den process vi önskar för alla. 

Det är verkligen fantastiska tider för er. Spännande, frustrerande, glädjerika, rafflande, 
skrämmande och uppiggande, allt på samma gång. I villkorslös Kärlek kan du rida ut dessa 
tider mot det du vet är den största upplevelsen i mänsklighetens historia. Behåll din tillit i 
processen och var medveten om att vi är här och outtröttligt arbetar mot detta mål. Föreställ 
dig hela din varelse, din kropp, själ och sinne, fylld med Villkorslös Kärlek och du kommer 
att vederkvicka dig själv och tysta ner det negativa. 

Var i frid. 

Channeler: Wanderer of the Skies 

Översättare: Inga och Cagga Levander 


