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Turbulensen ökar allteftersom energivågorna dundrar in mot era stränder. Många kommer att
känna av deras djupa påverkan på den fysiska och den mentala kroppen. När energivågorna slår
in, verkar de rubba allt ni sett som mer eller mindre viktigt och verkligt. Detta kommer som en
överraskning för många som trott att kärlekstunneln redan har påverkat dem så pass mycket att
inget mer kunde göras. Men tyvärr, arbetet är inte klart, och även om det här ser ut som dåliga
nyheter för de flesta av er, förstärker det faktumet att samtidigt som ni har kommit ur tunneln har
ni också kommit in i ljuset som kommer ovanifrån med full styrka, och nu kan man verkligen se
dess effekt. Det här låter kanske känslolöst, men vi ska försöka förklara på ett sakligt sätt. Kanske
det kan göra effekten något mjukare.
Dessa kraftiga energivågor är definitivt säkra tecken på att ni verkligen har kommit upp till nästa
nivå, tryggt och välbehållen. Vanligtvis följs det av något slags vilopaus, så ni får lite tid på er att
anpassa era system inför kommande påslag. Ni har dock nått en så pass hög frekvens nu att
vilopauserna blir kortare och kortare, och detta har en orsak: Ni har blivit så pass snabba på att
anpassa er, att era fysiska kroppar är beredda att ta emot en ny och ännu starkare variant kort
därefter att den sista äntligen har tonat bort. Vi vet att detta inte låter som någon tröst för er,
tvärtom, men till oss säger det massor om er nivå av skicklighet. Ni har verkligen blivit
supermänniskor på flera sätt, och er kapacitet att ta in och smälta dessa nya energinivåer
överskrider våra förväntningar och det hopp vi hade i början.
Så dessa brutala uppgraderingar kommer att fortsätta, men inte lika obevekligt som tills nyligen,
för vi vill se till att ni får gott om tid mellan omgångarna för att njuta av friden och tystnaden,
även om ni inte behöver det för återhämtningens skull. Avsikten är ju inte att orsaka er största
möjliga obehag, det är för att möjliggöra för er att fortsätta ert arbete på Jorden, för nu är det
verkligen upp till er att få allting att hända. Vi ska, som alltid, stå redo i vingarna, redo att hjälpa
er med information och energihöjning närhelst ni behöver dem. Ni är dock mästarna i er domän
nu, och därför är det ni som ska visa resten av era medmänniskor vägen in i framtiden.
Ni är ju fyllda till brädden av ljus och kärlek, kära ni, och även om ni kanske känner er rätt slitna
efter de sista dagarnas energipåslag, vet vi att ni kommer att tona in er till er inre källa
grundligare än förut. Genom detta kommer ni att se hur alla fysiska symptom börjar försvinna,
och ni börjar få klarare förståelse för era förmågor som ni kan använda inom dessa fysiska
begränsningar. Ni kommer också att känna hur den mentala dimman, som verkar ha sjunkit ner
över er från ingenstans, börjar försvinna.
Så även om meddelandet började med något som kunde ses som dåliga nyheter, vill vi förklara en
gång till: allt detta signalerar att ni har lyckats komma i kontakt med det gigantiska
energivattenfallet som kommer ovanifrån. Även om resultatet är att ni bokstavligen blir
överväldigade ibland, är det säkra tecken på framgång. Så vi hoppas att ni tar det som det är,
nämligen tummen upp och en stor klapp på ryggen från oss. Vi är väldigt imponerade av er
förmåga att bemöta vad det än är, som dyker upp på er väg. Ta dock lite tid att centrera er och
kolla om ni kan känna den nya kraften ni har funnit genom detta energipåslag, den sista på en
lång radband. Men vi vill påminna er om att det finns flera på kö som väntar på att delges era
kroppar. Och innan ni börjar sucka i desperation, kom ihåg att ni kommer att dra nytta av dessa
majestätiska energivågor på sådana sätt ni bara kan drömma om idag. De kommer att fylla på er
precis som raketerna lyfter era rymdskepp genom atmosfären till rymden. Ni har inga
begränsningar nu, kära ni, och ni kommer att förstå det så snart ni kan se bortom symptomen och

tona in i er egen kärna.
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