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Hälsningar från Federationen: 

Mycket händer i er värld i dessa dagar. Ni ser protester förekomma överallt när ni nu vaknar 
upp inför kärleksenergin. Även bakom kulisserna är det mycket som pågår i er värld. Vi har 
stora nyheter som vi delar med oss av till er, eftersom vi alltid har er i våra tankar och skickar 
er vår kärlek under dessa påfrestande dagar, vilka leder till Disclosure (Avslöjandet). 

De underjordiska baser vi talat om tidigare, vilka hyser de grupper inom Illuminaterna som 
skapat mest motstånd mot de här förändringarna, har faktiskt förstörts utan förlust av liv efter 
vad vi har kunnat upptäcka. Ett tydligt budskap har skickats till de sista som nekar att följa de 
avtal som överenskommits vad gäller Illuminaternas kapitulation, och att de även måste 
kapitulera inför det som är angeläget för er. Andra källor har börjat rapportera om de här 
händelserna och Illuminaterna behöver ingen bekräftelse på det som inträffat. Det budskapet 
har tagits emot mycket kraftfullt, efter vad vi har kunnat avläsa av de drabbades känslor och 
tankar. De är nu medvetna om, att det inte finns något alternativ och att detta är deras slut. 

Eftersom fler och fler av de där gruppernas underhuggare tar avstånd från dem under dessa 
sista timmar, får styrkan i arbetet mot en fri värld alltmer fart och kraft. Även de närmaste 
dagarna kommer vi att se mer av detta. Vi har redan tidigare antytt för er att flera viktiga 
mediachefer har gjort överenskommelser om att öppna upp för sanningen och ni ser nu en mer 
korrekt rapportering om vad som sker i er värld. Ännu viktigare, ni ser nu en information 
komma till er som tidigare helt skulle ha tystats ner. 

Era ledare har verkligen satt Disclosure högt upp på sin agenda och Avslöjandet har för 
närvarande prioritet hos många nationer. Över hela världen råder det stor tystnad i maktens 
salar, eftersom de som väntar på order att börja avslöjandeprocessen kollektivt håller andan. 
Många regeringsnivåer är involverade i den här processen och bland många nationer finns det 
en stark känsla av att nu är det dags. Detta är bra för det bereder vägen för dem som måste ta 
det här beslutet, så att de verkligen inser att det de gör är det rätta, det riktiga, och slutligen, 
att det är det allra viktigaste de någonsin kommer att göra för den mänskliga rasen. Det är 
dags. De som sinsemellan har babblat om det här beslutet så länge är nu väl medvetna om 
konsekvenserna av att låta avslöjandet ske och medvetna, mer än någonsin, om behovet att 
göra det nu, att få det att hända. Vi här väntar och är upprymda över att processen ska börja. 
Vi har övervakat alla era ledares tankar och det finns en stor samstämmighet om att tiden är 
inne. 
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Som svar har vi intensifierat vårt framträdande på er himmel och fler och fler människor ser 
våra skepp och de kan inte förklara dem med vardagliga termer. Vi kommer att fortsätta att 
öka våra framträdanden alltmer, med allt närmare kontakt och med mer frekventa avslöjanden 
över hela er värld. Faktiskt kommer siffrorna att stiga exponentiellt hos dem som för statistik 
över dessa iakttagelser. Håll ögonen mot himlen medan vi förbereder oss för att överväldiga 
er med våra skepp, - ett förspel inför vår ankomst i Fred och Kärlek. 

Var i Frid. 

 

Kanal: Wanderer of the Skies 

Översättare: Inga och Cagga Levander 


