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Idag vill vi gräva lite djupare i det fysiska och psykiska nedfall från alla dessa energiska
förändringar som kommer i din väg. Vi vet att för de flesta av er kan dessa vara mer än lite svåra
att svälja ibland, eftersom de bokstavligen kan göra dig oförmögen att göra någonting ibland
förutom att existera. Med andra ord kommer du att ha kvar känslan av att nästan vara hjälplös,
och din fysiska kropp kommer ibland inte ens att svara när du försöker väcka dig själv ifrån
slöhet som du verkar översvämmas av. Detta är lätt att förklara, eftersom din kropp är en klok
varelse, och om du lyssnade till den, kommer den att berätta exakt vad du ska göra och vad du
inte ska göra. Med andra ord, också kroppen vägleder dig igenom denna process på alla sätt som
den kan, och även om den ibland verkar vara i opposition till dig framåt på denna väg, är den i
själva verket din närmaste bundsförvant. Så den kommer att hjälpa dig genom att skicka dig alla
typer av signaler längs vägen, eftersom den vet bara alltför väl att detta verkligen är en resa som
inte kan tas halvhjärtat, och som sådan, kommer den att hålla dig tillbaka när det behövs, och den
kommer också att sporra dig på din väg framåt när det är det bästa alternativet.
Låt oss förklara. Som vi har talat om så många gånger redan, är det faktum att du verkligen är
förskansad i en fysisk kropp medan du går igenom denna förändring något mycket unikt faktiskt,
och därför har ingen av er någon tidigare erfarenhet av att göra just detta. Så du är verkligen
nybörjare i allt detta, även om du har gått igenom liknande förändringar tidigare. Men som sagt,
inte medan du varit bosatt i en fysisk rustning som den du bär för tillfället. Så du har på många
sätt inga ledtrådar till vad som är det klokaste sättet att göra detta på. Men din fysiska kropp är en
klok varelse faktiskt, och den kommer att berätta, eftersom den vet fullständigt vad som behövs
för er två att slutföra denna resa tillsammans. För ni är verkligen ett team, och ett magnifikt
sådant, så det är därför vi berättar om och om igen för att försäkra oss om att du lyssnar ordentligt
på kroppen. För den vet när något behöver justeras, eftersom den är en otroligt intelligent
konstruktion långt ifrån den inerta klump av kött så många tycks se den som.
Den är ingenting sådant, den är verkligen en skapelse av det mest magnifika slag, och på det sätt
som den har byggts kommer den att lämna även den mest avancerade av era vetenskapsmän
mållös ibland. Och ju mer de forskar och stöter och blöter mysterierna kring denna samma kropp,
desto mer kommer de att skaka på huvudet nästan i misstro över komplexiteten i dess funktioner.
För det är ingenting bortom jämförelse med vad ni själva kan sätta ihop, och som sådan har du en
mycket intelligent och kapabel bundsförvant på din sida. För kom ihåg, den har varit
programmerad att överleva i nästan alla omständigheter, och den kommer att reagera därefter.
Och glöm inte, nu när den också har befriats ifrån så många av de begränsningar och motgångar
som lagts på den från externa källor för att hindra er två från att befria er från den tredje
densitetens existens, kommer den också äntligen börja gå på alla cylindrar. Så nu har du kvar en
allt starkare vicepresidentkandidat, och den kommer bokstavligen börja utföra underverk för att
hjälpa dig att uppfylla denna resa. För den har förmågor som du inte ens kan förstå ännu, och
dessa förmågor kommer att hjälpa dig att bryta igenom alla hinder som fortfarande kan stå i din
väg.
Och som ni alla vet så väl, är några av dessa hinder fortfarande uppförda? i ditt sinne. För även
om du redan har lyckats frigöra den från mycket av den gamla programmering och de hinder som
påförts den för att hålla dig tillbaka, har sinnet en vana av att försöka hålla fast vid dessa gamla
föreställningar. Vi har berört detta ämne många gånger tidigare men det tål att upprepas att den
lilla röst av misstro och osäkerhet som ibland gör sig hörd inom er är verkligen en seg en. Men

som vi också har talat om tidigare, brukade den vara din starkaste motståndare i allt detta, men nu
har den börjat att se saker mer från din sida av bordet så att säga, och den har börjat att samarbeta
med dig, om än något motvilligt ibland. Men snart kommer den också att kunna släppa det fasta
grepp den har på tanken att den måste "rädda dig" genom att hålla dig tillbaka, och när den
slutligen frigör sig helt från denna föråldrade idé, kommer den att gå samman med dig och få dig
att gå framåt och uppåt ännu snabbare.
Så därför säger vi känn till att du har några enorma allierade, och även om de verkar stöna och
stonka och protestera högljutt vid varje ny lutning på denna väg, vet att de i själva verket vill
hjälpa dig genom att du håller dig till den hastighet som är bäst för dig och då kan du avslöja hela
spektrumet av dig själv. För att upprepa oss igen, du kan inte bara hoppa rakt in i full kraft av vad
du i själva verket kan bibehålla, för då skulle du bokstavligen bränna ut dig, och du skulle inte
kunna hålla ihop allt på något sätt. Så ja, det är en process som måste utvecklas steg för noggrant
planerade steg, och även om ditt sinne fortfarande verkar ha mer än ett par invändningar ibland,
kommer det också snart att börja skjuta på dig framåt i större steg än tidigare. Som vi sade, är
detta verkligen en genomtänkt process och även om din fysiska kropp och också ditt sinne
kommer att verka vara uppenbart i strid med det ibland, försöker de faktiskt hjälpa dig gå
tillsammans så fort du bara kan. Och tvivla aldrig på att du kan hantera det, din kropp - är 100%
engagerad i att hjälpa dig att öka din hastighet att uppfylla hela denna process av att bokstavligen
framträda som den mest fantastiska fjäril någonsin från den mest bromsande och - snart även ditt
sinne - trånga puppa du någonsin kunnat föreställa dig.
Så ja, resan är verkligen en utmaning, men som sagt, det är inte en ensam sådan, eftersom du
verkligen är i de mest kapabla händer, eftersom du har blivit satt i en fysisk kropp som kommer
att göra allt den kan för att hjälpa dig att flyga så snart som möjligt. Och så även ditt sinne, så
snart det inser till fullo att det är därför det är här. Inte för att tjata om de gamla låtarna ifrån igår,
utan för att stämma in i lovsång med dig om den nya gryningen.
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