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Vid det här laget har de flesta av er blivit vana vid att bli ”misshandlade” av alla dessa störande omgångar 
av energetiska omvälvningar, och förhoppningsvis har ni till och med förstått den välgörande meningen 
med denna störtflod. Vi vet mycket väl att många av er påverkas starkt av dem så fort de ansluter till er 
kropp. Men ändå, de otrevligheter de kan orsaka kommer aldrig att uppväga det välgörande värde dessa 
ljusbärare tillför, och vi antar att de flesta av er tyst har samtyckt till dessa omgångar vid detta laget. 
 
För vad de egentligen gör, förutom att försätta era kroppar i ett mer eller mindre omvälvande tillstånd, är 
att förnya hela er organism på ett sätt som ingen har sett maken till tidigare. Vi vet att ni redan har fått ett 
stort antal meddelanden som innehåller samma information som detta förut, men låt oss gå närmare in på 
ämnet. Som vi har talat om tidigare är er fysiska kropp ingenting annat än ett mirakel, och de extra 
fördelar ni nu skördar kommer att bidra till att öka denna magiska kropp på så många sätt.  
 
Som ni väl vet kommer inte mycket av detta att bli uppenbart för den yttre åskådaren, men för er kommer 
det hela att börja klarna på ett helt nytt sätt och ni kommer verkligen att börja njuta av resultatet av ert 
hårda arbete. Ja, det har varit hårt och smärtsamt för många av er och smärtan har som vanligt överskuggat 
de fördelaktiga effekterna som allt detta stönande och jämmer har orsakats av. Vi har bett er att ta en 
ordentlig titt på er själva, och vi utgår ifrån att ni redan har lagt märke till några av förändringarna hos er 
själva.  
 
Med det menas att ni kanske har fått en glimt, men även om det gjorde ett outplånligt intryck på er, så var 
det bara en liten, liten glimt av den omfattning som er kropp innehåller. För er köttsliga kropp hyser nu en 
oändlig lista över vad många skulle kalla ”utomjordiska egenskaper”. Och vad menar vi med det? Tja, låt 
oss bara säga att de begränsningar som tidigare lagts på er inte längre fungerar, och även om ni kommer 
att behöva lite tid för att verkligen utforska dessa områden, som hittills bedömts som outforskade, eller för 
att vara mer exakt, obefintliga, är det nu dags att ta dessa första stapplande steg in i dessa ”tomma 
utrymmen” och börja utforska ert nya jag. För ni är verkligen nya, på alla upptänkliga sätt ni kan beskriva, 
och lite till. 
 
Det är inga ytliga utsmyckningar, de är faktiskt några extremt långtgående och mycket omfattande 
förändringar som bokstavligen kommer att lyfta er upp och bortom den lilla skylten med rubriken ”homo 
sapiens”. Vi borde kanske ge er alla ett nytt namn, för på många sätt är ni en helt ny art som sätter sin fot 
på denna heliga mark, denna planet som många kallar Moder. Och vad skulle ett mer passande namn 
kunna vara? Låt oss föreslå ”homo libertus”, den befriade arten, den gränslösa arten, den som kommer 
att stiga fram och ta hela sin värld med sig in i en helt ny framtid. 
 
För kom ihåg, det är inte bara ni som blir nya, utan också er underbara planet som också kommer att 
sväva under en ny flagga. Hon är inte längre den trötta Modern, hon är i själva verket den segrande 
Modern, den som har rest sig upp och börjat återfå så mycket av sin gamla styrka. Så låt oss kalla henne 
Viktoria så länge, och sedan får vi se vad hon kommer att ge sig själv för namn. För vad är ett namn annat 
än en signal, en signatur, en vibration av något som faktiskt är helt nytt, även om det är lika gammalt som 
tidsåldrarna. 
 
Ni kommer alla från samma ursprung, från DEN som gav upphov till allt liv, och som sådana är ni bara en 
liten utskjutande stråle på en enorm ljuskropp, men medan ni inte brukade vara mer än ett litet sandkorn 
börjar ni nu stråla med samma ljus som stjärnorna på himlen. Och nu när ni uppmanas att kämpa på och 
stiga över tröskeln och in i alla dessa rum vars dörrar nu är öppna för er, kan vi bara säga att ert ljus 



kommer att börja utvidgas enormt. För nu är hindren verkligen borta och vi uppmanar er alla att djärvt 
satsa på att gå framåt till ett helt nytt territorium. Ni har alla mer än förtjänat rätten att göra anspråk på 
detta territorium som ert och vi ber er att inte hålla tillbaka nu, utan gå vidare med vidöppna ögon så att ni 
inte missar några av dessa äventyr som ligger framför er. 
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