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Ni har kommit långt sedan de mörka dagarna i december och även om många av er fortfarande 
kämpar för att se – eller snarare känna – skillnaden, finns det definitivt mycket som är förändrat, 
det är som att ni har stigit in i en helt ny värld. Låt oss förklara. 
 
Som vanligt, på ytan, verkar mycket vara exakt likadant som förra gången ni öppnade era ögon, 
och detta kommer absolut att pågå under en lång tid. Men under detta övernaturliga lager av 
illusion som fortfarande möter ert sinne så fort ni vaknar på morgonen, finns det något helt annat 
som pågår. Och skillnaden är på inga sätt något övernaturligt, utan något väldigt djuplodande. För 
vad som har hänt är en förändring som bokstavligen har tagit er alla med storm och svept bort alla 
spår av inte bara förra året utan er senaste existens. För det som har hänt är ett sådan enormt 
skifte att ingen har lämnats oberörd av det. Men för alla som är bekant med ordet ”drag” (tröghet, 
hinder, släpande övers anm) med alla dess betydelser, kommer allt detta att ta ett tag innan det 
blir synligt på ytan. För precis som det tröga och tunga yttre lagret av er planet tar mycket längre 
tid på sig att justeras till saker som kommer inifrån, så är det också för er alla. Och även om er 
inre kärna har transmuterat från något mörkt och med tät densitet till något flytande, ljust och 
skinande, så tar det ett tag innan dessa attribut bubblar upp till toppen, eller skall vi säga tränger 
igenom till den yttre världen. Så ja, ni har alla förändrats bortom igenkänning, men som med allt 
som rör någon som er, som lever inuti en fysisk kropp, tar det tid för förändringen att synas på 
utsidan. 
 
Detta betyder inte att ingenting kommer att förändras inom kort, för mycket har redan förändrats, 
men om ni inte vet hur ni skall titta efter det, kommer det alltid vara utom synhåll för de flesta 
människor. Men vi vet att för många av er har dessa yttre uttryck av en inre utveckling börjat 
sippra ut och ni kan uttyda från de allra minsta tecken på förändring bokstavligen i luften, att 
något är på gång. Och det mest effektiva sättet att tona in på alla dessa förändringar är om ni låter 
era huvuden vila och istället låter era hjärtan undersöka det som sker. För hjärtat kommer inte ha 
några som helst problem att se dessa fundamentala förändringar som sker, inte bara inom er utan 
också i allt ni ser omkring er. 
 
Vi säger detta som en påminnelse, att även om er otålighet är mer iögonfallande än några 
förändringar för tillfället, så vet ni att det inte är sant. För er otålighet maskerar bara det faktum 
att ni redan har börjat andas en friskare luft, och det finns definitivt mer ljus i era steg än förut. 
Och detta kommer bara bli mer och mer uttalat, allteftersom den inre revolutionen, så att säga, 
börjar arbeta på den tröga mekanismen i resten av era kroppar och genom det, i resten av er miljö. 
Och detta är på inga sätt någon kritik, eftersom det är ett naturligt sätt för denna process att ske. 
För det är definitivt så allt har lagts upp, genom att förändras inifrån, på ett ögonblick från den 
gradvisa, knappt förnimbara förändringen som redan sker runtomkring er. 
 
För ni skall veta, att en dag kommer ni att vakna upp i en totalt förändrad värld, hela vägen från er 
kärna och ut genom er verkliga atmosfär. Men vet också att många inte ens kommer att vara 
medvetna om att denna förändring har ägt rum, för de kommer bara vakna en morgon som vanligt 
och tro att denna underbara värld alltid har funnits där. Så, ja, det är en ögonblicklig förändring, 
men också väldigt successiv, eftersom den redan har ägt rum, men det är också på gång. Med 
andra ord, detta är en process som äger rum i olika tidslinjer samtidigt, därför är er förmåga att 
uppfatta och förstå den väldigt begränsad till den nivån som ni för närvarande kan tona in er på. 
För vissa har bara förmågan att urskilja en av dessa nivåer, den som ni för närvarande kallar för 



”verkligheten”. Men andra har möjlighet att få en mycket mera detaljerad översikt av 
framskridandet, och för dessa avslöjas detta på ett väldigt fascinerande och något komplext vis. 
För, som vi sa, detta har redan hänt, och processen är redan fullgjord, men på samma gång har 
fröet just såtts och håller precis nu på att gro. 
 
Vi vet att vi talar i något invecklade termer, men vet bara att denna process inte kan gå fel, för 
den är redan en succé, och även om ni för tillfället känner er lite förvirrade och vilse, vet att det 
inte är så. Ni rör er i full fart mot den punkt där allt kommer att bli kristallklart för er, och ni 
kommer absolut att kunna uppleva hela spektrumet av denna fantastiska skapelse. Så även om 
färgerna, och även ljuset, verkar lite bleka just nu, vet att det är bokstavligen ett trick av ljuset. 
För allt finns där redan, färdigt för er att fördjupa er i när tiden är inne för er att göra det. Och när 
är det, hör vi att ni frågar. Tja, låt oss bara säga att svaret på det är alltid ”snart”. Vi säger detta, 
fast vi vet att det förmodligen är det mest oönskade svaret vi kan ge er, men det finns inget annat 
sätt att beskriva det på ett sätt som ni mäter tiden med, som ni kan förstå. För, som vi sa, detta är 
en uppgift som täcker otaliga tidslinjer och som sådan, är kanske er den minst punktliga av dem. 
Så vi lämnar detta därhän och påminner er än en gång att allt är gott och ni är precis där ni 
skall vara vid denna tid och plats. 
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