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Som ni redan har förvissat er om, så har den fysiska kroppen en tendens att inte bli alltför glad
över den senaste tidens djupdykningar i energier, och detta var väntat. Trots allt, så även om ni
alla har utsatts för ett stort antal av dessa uppgraderingar under de senaste månaderna och till och
med åren, så har ingen varit mer intensiv än den ni just nu mottar. Vi har redan pratat om detta
obarmhärtiga vattenfall av energi som faller ner som en kaskad på er planet, men det vi nu
refererar till är faktiskt “injektioner” så att säga, som är som tillägg till dessa vattenfall. Med
andra ord, den underliggande nivån av energetisk överföring som strålas på er lilla planet har
förökat sig i sådan utsträckning att inte ens de motståndskraftigaste bland er kan gå oberörda
genom denna senaste störtskur. Ni förstår, vibrationsnivån på er planet har definitivt nått en
hittills icke skådad och känd nivå tack vare detta vattenfall av energi, men de extra “dopp” som ni
utsätts för är ännu mer avancerade än, ska vi säga, de grundlager av energetiskt buller som ni alla
simmar i. Så ja, ni får verkligen en extra stor hjälp för tillfället, och anledningen till detta är
verkligen viktig.
Vi har i tidigare skrivelser talat om det faktum att er roll är vägvisarens, och som sådan ges ni
extra bränsle för att hjälpa er att bättre kunna fullgöra detta arbete. För ni är de som står i
frontlinjen för allt detta, och även om världen i stort utsätts för ännu större doser av denna
transformerande energi, så hjälps ni genom att bokstavligen fyllas till er maxgräns av dessa extra
och mycket målinriktade injektioner. Låt oss förklara. Vi vet att detta kanske inte är några nyheter
för några av er, men som vi har framfört tidigare behandlas ni på en mycket individuell basis, i
enlighet med både ert upplägg men också i enlighet med den uppgift ni har kommit hit för att
uppfylla.
Ni skall alla bli vägvisare, men ni kommer att bli det på så väldigt olika sätt. För en del har deras
uppgifter redan klargjorts för dem, eller snarare, de är redan mitt inne i en del av sina uppdrag, så
som denna kanal som överför dessa meddelanden. Men glöm aldrig, uppgifterna kommer att
variera för er alla, beroende både på timingen, men också på era specifika förmågor. Och för
många, är kanske inte deras egna, specifika förmågor, alltför tydliga just för tillfället. Och det är
rätt så, eftersom ni alla var tvungna att fullgöra er egen personliga reningsprocess och omvandla
allt som skulle kunnat vara ett hinder i ert kommande arbete. Nåväl, denna process närmar sig nu
sitt fullständigande för er alla, och även om ni fortfarande är på olika stadier så har ni inte fått
någon tillgång till vad framtiden håller i sitt sköte för er, ännu.
Som alltid är anledningen till detta den timing som kommer in i denna process. För ni är alla
individuella spelare, men ni är alla en viktig del i ett gigantiskt pussel, så era handlingar måste på
så många sätt passa in i banan för så många andra där ute. Så ja, för en del av er växer just nu
frustrationen pga känslan av att det blir uppskjutet, när ni känner det ökandet trycket av
förväntan som börjar att kännas i er på många sätt. Och även om ni inte har någon klar idé alls
om vad ert bidrag till allt det här skulle kunna vara, så kommer känslan av otålighet börja att
öka, med all rätt. För ni står alla inför en mycket stor uppgift, och denna uppgift börjar att
knacka på er axel, mer och mer. Det kan vara frustrerande, eftersom ni känner behovet av att
göra någonting, utan att ha någon verklig kunskap om vad, hur eller var ni ska göra det. Nåväl,
håll ut ett litet tag till och allt kommer att börja utkristallisera sig för er alla. Som vi sa, ni hålls
tillbaka av många anledningar, men det är inte för att ni har gjort någonting fel eller har missat
några viktiga ledtrådar, långt därifrån. För återigen, ni är spelare på denna plan, men vi är
strategerna, och som sådana har vi fullt ansvar för avslöjandet av denna process.

Så återigen, säger vi er att allt är bra och att ni alla är precis där det är meningen att ni ska
vara. Och även om ni känner er ganska handlingsförlamade för tillfället, och känner er lite vilsna
utan någon tydlig riktning eller skäl i era dagliga liv, så vet att detta är verkligen bara en
tillfällig fas, och snart kommer det gå bättre med både hastighet och riktning igen. Så ta lite tid
att se er omkring och ta in landskapet omkring er. Och när vi säger landskap, så menar vi inte
bara vad som kan finnas som naturlig skönhet omkring er, utan hela den komplexa situationen
som omger er på alla sidor, som består av mänsklighetens strävan efter perfektion, och se om ni
kan upptäcka någonting nytt i era omgivningar. Vi tror att ni kommer att se mer än bara några få
leenden och höra skratt på platser där detta inte funnits förut, och de är alla små signaler på att
någonting faktiskt håller på att sippra fram och börjar att göra sig själv märkbart på ytan av
denna, er lilla planet. Och om ni ser ett leenden, se till att besvara det, och lägg märke till vilken
kraftfull effekt det kommer att ha på er. Det kan låta som en klen, liten åtgärd, helt utan vikt, men
vi garanterar er att det verkligen kommer att tala till er tydligare än ni kanske förutsett.
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