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Dagarna blir längre och längre i er del av världen, och era fysiska kroppar börjar återigen bli lite mindre 
obekväma i sin roll som energins dirigenter. För kom ihåg att ni inte bara mottar stora mängder energi, ni 
sänder också ut samma ämne igen till världen runt omkring er. För ni är verkligen ankare kära ni, på fler 
sätt än ett, och nu drar ni hela tiden ner byggstenarna till den nya världen genom era fysiska kroppar.  
 
Vi vet att detta inte är nyheter för någon av er, men vad som kan vara intressant är mängden av energi ni 
alla transmuterar och sänder ut nu dagligen. Eller snarare, varje dag och varje natt, eftersom detta 
sannerligen är en process som pågår 24 - 7. För vad som startade som en liten rännil har nu ökat till en 
stadig flod av energetiska partiklar som konstant bombarderar inte bara er, utan igenom er, hela den 
struktur ni ser omkring er på alla sidor.  
 
Så ja, ni tar verkligen ner himlen på Jorden, partikel för himmelsk partikel. Och även om detta jobb ibland 
kan verka vara mer än lite grand tärande på ert eget system, så vet att detta bara är temporärt. För medan 
era kroppar når tillståndet av nerladdning kan många av er känna er totalt uttömda på energi, och ni vill 
inget annat än att lägga er ner och stänga av er själva från resten av världen. Men vad ni upplever är inte 
utarmning, utan snarare ett överskott av energier som gör era kroppar något förvirrade över hur de ska 
handskas med allt detta, därav denna känsla av att vilja stänga av ibland.  
 
Återigen vill vi skyndsamt tillägga att detta på inget vis är skadligt, det är bara ansträngande för era fysiska 
kroppar ibland, och därför vill de ta det lugnt på alla sätt tills de kan hantera detta och framgångsrikt sända 
energierna dit de var avsedda att vara. För några av dem är för er egen ”konsumtion”, om vi kan kalla det 
så, medan resten av dem ska användas externt. Med andra ord är ni alla mottagare och sändare av energi, 
och när ni själva känner er uttömda på energi svämmar ni formligen över av den.  
 
Tro inte att detta är ett fall av dålig planering, och att ni utlämnats till att bli fullproppade och utmattade 
som ett resultat av en dåligt utförd plan. Snarare är det det oundvikliga resultatet av all denna nedladdning, 
och det är till ovärderlig nytta för era fysiska kroppar. För det är verkligen den fysiska aspekten av er som 
avgör hastigheten av dessa injektioner, om vi får kalla dem så. Och därför får ni aldrig för mycket, för då er 
gräns är nådd slår era kroppar helt enkelt av kontakten, och sedan startas den nedladdning ni själva 
behöver, medan det också börjar sändas ut vad som anses vara den ”externa delen” av dessa superladdade 
förpackningar av information.  
 
Så än en gång säger vi, kom ihåg att lyssna på signalerna ni får från er kropp, för den vet när det är dags att 
ta en paus, och när tiden för aktivitet är inne. Och då era kroppar är i viloläge är det för att de är väldigt 
upptagna med att behandla all den inkommande informationen. Så ni förspiller inte en sekund, även om ni 
ligger platt på rygg utan förmåga att lyfta ett finger, för det är troligen då ni jobbar som hårdast. 
 
Så se till att tacka er ständige följeslagare, den trogna tjänare och idoga arbetare, er kollega och 
arbetskamrat, med andra ord det fysiska fordon ni bebor, som är grundförutsättningen till att ni ens kan 
göra det arbete ni kom hit för att göra från början. Vi vet att den kan vara lite skröplig ibland, och den är 
inte rädd för att ropa ut sina protester, men som vi har sagt tidigare, detta gnäll och stönande, kvidanden 
och rop av nöd är ingenting att oroa sig för. För er fysiska kropp vet mycket väl vad den gör mer än bra, 
men den kan inte rå för att den protesterar högljutt då och då. 
 
Men tvivla aldrig på att den kommer att fortsätta göra jobbet den är inställd på att göra, för den är både 
oerhört lojal och oerhört kraftfull. Så återigen säger vi, se till att uppskatta denna fysiska farkost för allt vad 
den gör för att hålla er igång, även de gånger den verkar vara det största hindret för er fortsatta process. 
 
För den kommer inte att hindra er med flit, även om den ibland får er att sakta av vid någon ”överkurs” -
aktivitet. För den har bara en avsikt i sinnet, och det är att göra allt detta till en rungande succé, och den är 
fullt medveten om att utan hjälp och assistans från er fysiska kropp skulle ni vara berövade det enda 



redskap som gör er vistelse här möjlig.  
 
Och kom ihåg att den aldrig skulle hålla detta emot er, för ni är verkligen en förening gjord i himlen, och 
det är vad ni själva kommer att få se så snart dessa energetiska uppladdningarna börjar sakta ner lite. De 
kommer för all del aldrig att upphöra helt och hållet, men era fysiska kroppar kommer att bli mer och mer 
vana vid att handskas med dem utan att reagera som de gör nu, och då har era gränser tänjts ut liksom de 
kommer att fortsätta göra. Och då kan ni fortsätta utföra det arbete ni gör, för ni kommer aldrig att upphöra 
med att vara de ankare som tjänar för att hålla denna nya värld förankrade vid ytan av denna planet.  
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