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Vi har kommit till er idag i ett mycket viktigt uppdrag, för vi är här för att förbereda er för vad som
kommer att hända den kommande tiden. Den tidsperiod vi talar om är den som leder fram till årets
mittpunkt, om man delar upp det i två lika långa perioder, båda omfattande samma mängd ljus. Detta
är en omskrivning för att beskriva dagen för era återkommande dagjämningar, de dagar då er planet
verkar stå på en mittpunkt, en balanspunkt om ni så vill, för att sedan börja förskjuta sin axel aldrig så
lite igen.
Vi vet att för många av er har denna tid på året ansetts vara viktig, och det med rätta, men den här
gången kan vi inte nog betona hur viktig denna period kommer att bli. Eller snarare, vilken viktig
period det redan är. För det är ingen engångsföreteelse eller ett endagsevenemang som kommer och
går lika snabbt som det. Nej, det här är något mycket viktigare, och arbetet som leder fram till det är
redan på god väg.
Vi vet att många av er kan intyga detta, för ni har redan blivit utsatta för de första förberedande
intensiva dörröppnarna som har svept över hela världen, och även om resultatet av alla dessa
dörröppningar hittills har varit mindre än trevliga för många av er, kommer slutresultatet som alltid att
överglänsa biverkningarna av det. Så återigen säger vi att allt är bra, och även om ni kommer att
känna att dessa energetiska tryckvågor är mer än er fysiska kropp klarar av, så är det inte så.
För ni är verkligen gjorda av starkt virke, mina kära, och även om er hjärna börjar vackla i takt med
era kämpande kroppar, behöver ingen av er vara rädd för att duka under för de ”sjukdomar” ni
fruktar för tillfället. Vi vet att det är en liten tröst för dem som är mitt uppe i dessa mäktiga energetiska
tryckvågor, men vi kommer som alltid att fortsätta påminna er om att ni alla har blivit noga förberedda
för just en sådan händelse, och ni är också noga övervakade genom hela processen.
Låt oss återgå till det ursprungliga ämnet, det om den kommande händelsen som återigen kommer att
blåsa bort så mycket av det kvarvarande motstånd som fortfarande finns i överflöd på alla sidor. Det
här kommer inte att bli en vanlig händelse, som de ni redan är väl bekanta med. Nej, den här kommer
att bli av en mycket större dignitet, och det kommer att vara en händelse som saknar motstycke
någonstans i Skapelsen.
Vi hör era frågor där ni ber om detaljer och mer information i förväg, men återigen måste vi ge er
samma svar att de inte är frågor som kan besvaras i förväg, men låt oss bara upprepa vad vi har sagt
vid många tillfällen tidigare – det vi syftar på är en händelse av stora proportioner, men det är inte
en yttre händelse utan i varje bemärkelse en inre sådan, och den här gången gäller det både er
själva och er älskade planet, ert hem och er Moder Jord.
För allteftersom dagarna gryr de kommande veckorna, kommer ni alla att finna er själva i ett helt
nytt tillstånd, och även om de yttre omständigheterna kommer att se ut på samma sätt, kommer allt
inom er att kännas väldigt nytt. För även om ni har gått igenom en lång och krävande process för att
återställa ert egna personliga system på ett sätt som befriar det från gamla belastningar och påtvingade
skadliga system av alla de slag, har ni fortfarande en bit att gå innan ni kan fungera med full
kapacitet. Men när denna del av processen är över kommer alla hinder att reduceras till ett minimum,
och era egna förmågor kommer att börja utvecklas i en allt snabbare takt.
Vi vet att detta är ord ni har hört förut och ibland till leda, men vi råder er ändå att titta över axeln och
se var ni befinner nu, i jämförelse med var ni har varit. Och även om det kommer att bli mer än en
utmaning för många av er under rådande omständigheter, så vet vi också att djupt inom er vet ni att

svaret är positivt. För även om ni fortfarande kan känna er lite utmanade i varje aspekt av ert liv,
kommer ni också att veta bortom skuggan av ett tvivel att ni drivs framåt i en enorm hastighet just nu,
och ni är inte ensamma i detta gigantiska lopp in i framtiden heller.
För varje steg ni tar kommer fler och fler själar att följa i ert kölvatten, och när ni gör framsteg bryter
ni ner de barriärer som har hållit resten av mänskligheten fångad. För ni är vägvisarna, pionjärerna,
de som har tagit på sig denna storslagna uppgift att bryta igenom varenda barriär som någonsin har
funnits och står i vägen för er forna storhet.
Som ni alla vet vid det här laget, kommer det ni upptäcker att verka vara okänd mark för er på så
många sätt, men det ni verkligen gör är att återupptäcka hela er forna glans. Ni är verkligen redan allt
det som ni så hårt har strävat efter att nå, och nu när dagarna tickar på och tempot ökar betydligt,
kommer ni att få hjälp med att minska det till synes oändliga gapet mellan då och nu. Det kommer att
göras med ett jättesprång (giant leap) som kommer att tjäna till att föra upp er alla i nivå, så att säga.
Och vad menar vi med det? Helt enkelt att nu kommer den energetiska miljö ni har kämpat med att
förändras på ett sätt som kommer att bli enormt fördelaktigt för er alla, såväl som er planet. För nu
kommer hela området runt er planetkropp att anpassa sig till de energier som strömmar genom den.
Det kommer att bli som att byta från en typ av energi till en mycket, mycket annorlunda energi.
Återigen kommer vi att avstå från att ge några detaljer i förväg, men vi skulle vilja peka på några
saker som kan uppstå för er alla då och då framöver när dessa förändringar träder i kraft.
Först och främst kommer er fysiska kropp att återigen börja uppvisa tecken på förvirring på ett sätt
som den aldrig tidigare gjort. Med andra ord, även om ni är väl förtrogna med alla olika sätt som er
kropp kan reagera på inför alla dessa enorma energetiska svängningar, skulle det inte förvåna oss det
minsta om många av er börjar beskriva nya konstiga ”symtom”. Och ja, vi använder citationstecken
här för att påminna er om att ni inte har fallit offer för någon form av sjukdom här.
Det här är bara ett tecken på att er kropp känner sig ”illa till mods” på ett sätt som den inte har upplevt
förut. Och innan någon av er börjar bli rädd för det här, vill vi bara säga att det inte är givet att er
kropp kommer att reagera på ett sätt som blir bekymmersamt för er. Den kan också reagera med att gå
till handling i sin iver att göra alla möjliga saker i en allt snabbare takt. Det här kan visa sig på alla
möjliga olika sätt, och vi vill bara att ni ska vara medvetna om att alla signaler som börjar ges nu bara
är ett tecken på att ni redan är i full gång med att välkomna dessa himmelska hjälpare, i form av
energetiska meddelanden som hjälper er att åter tona in och anpassa varenda anslutning i er kropp, för
att förbereda er för dagjämningarnas energier fullt ut.
Var klara över att det ni har framför er är mer än en liten krusning på ytan. Detta är något som
kommer att påverka själva kärnan, ert allra innersta och inte bara hos er utan också er planet.
Effekterna av det kommer att vara djupgående, så ta er lite tid varje dag att helt enkelt umgås med er
själva, och ta ett steg tillbaka från allt annat om det behövs. För det är verkligen en viktig period för er
alla, och vi vill råda er att lyssna noga på den inre vägledning ni ibland kommer att få. Om ni
känner för att vara i farten så var det, om ni känner för motsatsen, försök att hedra det också.
Följ den väg som presenteras för er, eftersom den kommer in i ert medvetande för att leda er till en
plats som är rätt för er för ögonblicket, vare sig det är ute i naturen, med vänner eller släktingar, eller
någon helt annanstans. Kom bara ihåg att om ni känner er vilsna och ensamma så be alltid om hjälp
och ni kommer att få det. För detta är inte något som ska göras i fullständig isolering från andra, så sök
er till sällskap som känns rätt för er och nå ut genom era elektroniska apparater, ert medvetande eller
helt enkelt genom att låta andra komma in i ert utrymme från tid till annan. Detta är en individuell
resa, och vissa etapper av den kräver att ni bara är med er själva, medan andra kommer att upplevas
bättre i en grupp.

Så låt oss sluta med att säga att vi vet att många av er känner det som att ni inte klarar av fler av dessa
energetiska omvälvningar längre, och vi har inga problem med att förstå det. Och ja, vi skulle gärna
byta plats med er om vi kunde, men det är inte ett alternativ, eftersom rollerna delades ut redan innan
ni kom hit i er allra första inkarnation i en mänsklig kropp. Detta är något som ni har förberetts för
från allra första början och ingen kan göra arbetet i ert ställe. Vi önskar att vi kunde hjälpa er på
något sätt för att ytterligare minska den inverkan allt detta har på era emotionella och fysiska
kroppar, men vi gör allt vi kan för att underlätta den här delen av er resa med så lite utmaningar som
möjligt.
Vi vet att det är av föga tröst, men ni har tagit er igenom denna rigorösa process steg för steg, och även
om ni känner er beredda att slänga in handduken just nu, så vet vi också att i samma ögonblick ni
känner det nya sätta igång inom er, kommer ni än en gång att sträcka på er och säga: ”Jag är redo och
jag kan och är villig att gå hela vägen. Det är därför jag är här, det är därför jag föddes in i just den
här kroppen och tillsammans kommer vi att uppnå vad ingen människa i Skapelsen någonsin tidigare
har gjort. Jag är här för att stråla ut mitt ärofulla ljus igen, och när jag gör det kommer det att stråla
inte bara över den här planeten utan bortom den, och för varje steg jag tar kommer ljuset att bli
starkare i varje enskilt väsen omkring mig, både på den här planeten och bortom den.
För jag är här för att göra stordåd genom att vara inuti en liten och till synes bräcklig kropp, men
denna kropp är nyckeln till hela denna magnifika process, och denna nyckel är också något som
kommer att bidra till att låsa upp dörrarna till varenda dold kammare som finns. För denna kropp
kommer att börja fungera som ett förstoringsglas för dessa himmelska signaler, så att ingen människa
någonstans i denna värld kommer att tystas ner igen. När jag öppnar upp mig själv för dessa
ljusstrålar, öppnar jag också upp hela mänskligheten till kunskapen om att bortom rädsla och
förtvivlan finns frihet, kärlek och lycka för alla.”
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