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Idag är den en ny gynnsam dag, mina kära, då ni återigen kommer att få ta emot en viktig
uppgradering in i ert system. Som ni redan har lagt märke till, så är det nästan en kontinuerlig
process nu, och det kommer att fortsätta att öka då vi närmar oss påbörjandet av den fulla
exponeringen mot dessa livsförändrande energierna. Ni har kommit så långt, men ni har också
långt kvar, men det kommer att uppnås inom en kort tid, även med era mått mätt. Just nu så är
slussportarna fullt och i sanning öppna, och vad som kommer igenom kommer att ta er alla med
storm.
Så ta lite tid för att andas djupt för att komma till sinnesro, såvida ni inte är överväldigade över
vad ni ser för ert inre öga. För nu kommer ni alla att börja få bilder och bitar som kommer att
förefalla vara felplacerade med vad ni för närvarande upplever från er yttre miljö, och för en del
kommer man ha det svårt göra skillnad mellan de två. För nu kommer den andra sidanatt börja
läcka över in till denna, och precis som olja och vatten kommer de två inte att blandas särskilt
väl.
Så förvänta er en viss suddighet under de kommande dagarna, då ni alla försöker att justera in er
till denna nya programmering. Det kanske tar lite tid att vänja sig vid det, och er kropp kanske
också reagerar på något oväntat sätt. Så gör er redo att tappa balansen då nivåerna kommer att
rulla och förena sig och separera fram och tillbaka under denna justeringsperiod. Men oroa er
inte, ni kommer snart att återfå er balans och vänja er vid att röra er i en mycket flytande miljö,
både på utsidan och insidan.
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