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Då Jorden snurrar runt sin axel så kommer och går tidvattnet, reglerat av en mekanism som
fortfarande inte är helt förstådd av människan. Ni ser rörelser av vatten på er planet, men ni ser
inte samma saker som händer inom. Låt oss förklara.
Ni innebor en mycket komplex struktur, mina kära, och det utgörs mestadels av samma
vätskekomponent som ni ser runt omkring er, nämligen vatten. Detta kommer inte som någon
överraskning, men vad som kanske är överraskande är den betydelsefull roll som vatten innehar,
inte bara inom er, utan också i er omgivningar. Ni tenderar att se det som en nödvändig vätska,
och utan den skulle er Jord vara en utbränd och övergiven plats, tömd på liv. Ja, det är absolut
vattnets uppgift, eftersom allt liv på jorden förlitar sig på det i någon form. Därav kommer
sökandet efter denna värdefulla vätska på andra planeter likaså, då detta skulle ha en stor
betydelse i sökandet efter utomjordiskt liv. Och vatten är livgivande i högsta grad, men inte bara
för att det reglerar er metabolism.
Det är också en mycket viktig källa till information, och det är vad vi ville delge er idag. Ni
förstår, molekylerna som utgör denna vätska som ni kallar vatten är så mycket mer än en
kombination av olika kemikalier. Det är också en utgivare av information, och denna information
genomtränger bokstavligen hela den komplexa strukturen som inte bara er kropp utgör, utan hela
er planet. Och som ni kanske vet så väl vid det här laget, är vatten i själva verket ett element som
är i konstant rörelse. Det för sig igenom er kropp i form av en vätska eller som en gas igenom era
andningsorgan, och det tar sig igenom kroppen och ut via er matsmältningskanal, era lungor och i
själva verket er hud. Samma sak gäller er planet. Den andas i själva verket ut och in det varje dag,
och den översvämmas av dessa vatten både ovan- och underifrån, i form av regnskurar, floder,
och underjordiska reservoarer. Så vatten finns absolut inom er och utom er i många former, om
det nu är en vätska, en gas eller fruset fast till is.
Som en del av er är medvetna om har vi talat om detta ämne tidigare, så mycket av detta är inte
nyheter för er, men vi väljer att ta upp det nu då ni behöver ha denna information tillgänglig
under kommande tider. Ni förstår, informationen som bärs inom allt detta vatten har också
förändrats vid det här laget, då vattnet också är mottagligt för förändringar i frekvenser, och som
sådant har det också börjat sjunga en annan sång på senare tid. Så kom ihåg att varje gång ni är i
kontakt med vatten så ställer ni också in er till något som ger er ett viktigt meddelande, och även
om det är subtilt, så kommer det att ha vittgående konsekvenser. För budskap från vattnet är något
ni inte kan undgå, då ni inte ens kan existera utan det. Som vi sade, är ni i stort beroende av detta
element, men kom ihåg att det också är ett volatilt (flyktigt) element då det aldrig är inaktivt.
Även då det är fruset finns det en del av det som sakta frigörs, å andra sidan attraheras nya
partiklar till resten av denna vattenkropp eftersom denna cykel av avdunstning och kondensation
aldrig tar slut. Och med den far den inbäddade informationen vidare, osedd för er alla, och
obehindrad av alla de gränser och barriärer som mänskligheten må sätta upp. Och nu blir
viskningarna från dessa oändliga och små molekyler starkare och starkare, och den kombinerade
kraften av dem kommer att öka. Ni har redan sett detta i de enorma stormarna som våldsamt har
svept in över era stränder, och ni kommer att se hur detta händer åter och återigen under den
kommande perioden. För med allt detta ”flytande anfall” i olika former kommer också frigörandet
av det gamla, då detta vatten inte bara kommer att rensa bort smutsen och lorten som har

ackumulerats under eoner av tid, det för också med sig den nya sången så att saga, och hjälper er
alla att sjunga mer klart och rent.
Så för varje droppe vatten som kommer ned så görs en ny förbindelse, och för varje våg från
havet som sköljer över era stränder är det samma sak. Allt och alla utsätts för samma ström av
förändringar, som kommer att öka framfarten under kommande tider. Så välsigna vattnen, för de
hjälper er alla att se så mycket klarare, och även om de förefaller att komma med stor förstörelse,
så är det bara för att ge plats för allt det nya. Och denna cykel kommer att fortsätta, då ni alla har
beslutat att öppna upp för detta uppfriskande skyfall av intelligens som tvättar er alla rena från
skräp och smuts från gångna år.
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