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Ni har nu passerat över en tröskel som kommer att leda er in i helt nya salar av energetisk information,
och för många har denna information redan börjat visa sig i form av bilder, ljud eller ännu mer påtagliga
effekter. Med andra ord har mycket av det den förtunnade slöjan dolt redan börjat komma upp till ytan,
och när det sker kommer ni att märka att ni kommer längre och längre bort från det som majoriteten av
mänskligheten fortfarande betraktar som verklighet. När slöjan fortsätter att minska, kommer ni också
att se hur er uppfattning om vad som utgör verklighet och fiktion börjar suddas ut.
Det här kan låta förvirrande, och under en period kommer det faktiskt att vara så. Men när er hjärna och
era ”vardagssinnen”, om vi får kalla det så, börjar anpassa sig efter alla dessa nya lager av information,
kommer ni snart att inordna ert nya sätt att leva, där ni kommer att finna möjligheter att jonglera dessa
olika lager på ett mer hanterbart sätt. För som vi så många gånger har påmint er om är ni
flerdimensionella varelser, och nu kommer detta att bli mer och mer uppenbart för er alla när ni mer och
mer börjar växla fram och tillbaka mellan dessa olika lager.
Och ja, till en början kommer ni ibland att finna det svårt att förbli balanserade, och er fysiska kropp
kommer att reagera ungefär som den gör när ni är i en ostadig miljö, som på en båt på öppet hav.
Ingenting kommer att kännas stabilt eller varaktigt, och det kan föra med sig att ni får en ökad känsla av
oro eller till och med fysiskt obehag. Ni behöver inte oroa er för något av det här, för det är bara en signal
om att ni faktiskt genomgår en stor förändring, och när alla dessa förändringar pågår har de en benägenhet
att sätta igång en del alarmklockor inom er.
Kom ihåg att hela ert system tidigare har varit inriktat på att upprätthålla status quo till varje pris, och
därför kommer det att ha mer än ett skäl till att göra uppror de kommande dagarna och nätterna, när denna
enorma förändring träder i kraft. Detta är som alltid en gradvis process, för om det inte var det skulle ni
helt enkelt inte klara av det. För det här är inte bara en ytlig förändring, detta är något som går djupt ner i
självaste kärnan inom er och exakt samma sak händer med hela er planet. Så när saker och ting börjar
skifta kommer mycket att sättas i rörelse, och vi menar det både på ett fysiskt och faktiskt ett mindre
konkret men ändå lika kraftfullt sätt.
Det ni håller på att gå igenom innebär bokstavligen att vända på varje sten inom er, och eftersom ni inte
har någon aning om vad vi syftar på, skulle vi vilja gräva lite i några av detaljerna. Ni är alla
vanemänniskor, vare sig ni är medvetna om det eller inte, och som sådana söker ni förgäves efter ledtrådar
medan ni transporteras fortare och fortare nedför denna transformationsväg, för att få alla era inneboende
förmågor att fungera optimalt.
Det ni ska leta efter är de saker som ger resonans med det ni redan känner till, men vad ni kommer att
finna är ett överflöd av okända saker i form av nya sätt att förmedla kunskap och information via en helt
ny uppsättning energetiska vägar. Kom ihåg att vi redan har berättat om detta helt nya nät som ni alla har
varit med om att starta, och nu när det blir mer och mer aktiverat, kommer ni bokstavligen att
översvämmas av en flod av nya signaler och meddelanden, som kommer att hitta sin väg till ert
medvetande genom dessa nya banor.
Ni kommer ibland att känna det som om er hjärna är överbelastad och håller på att helt stängas ner. Det
kan kännas mer än lite störande i början, men ni kommer snart att lära er att förstå att detta i själva verket

bara är en naturlig del av processen. Oroa er inte om det känns som att ni snurrar runt i en virvelvind av
till synes obegripliga signaler, som närmar sig er från alla håll. Det är helt enkelt ett resultat av att fler
och fler av era egna synapser börjar återaktivera sig själva på order av dessa nya energetiska budbärare,
som kommunicerar med hela ert nervsystem på ett alldeles nytt sätt.
Ni kan också märka att delar av er kropp plötsligt börjar agera eller reagera på ett helt nytt sätt, och
känslan det orsakar kan variera, men kommer med all sannolikhet att bli något i stil med en känsla av
stickningar eller mer intensiva reaktioner, som ett djupt bultande eller en serie av muskelryckningar som
kommer och går. Ni kan också uppleva korta perioder av domningar i en del muskler eller smärtor ni kan
få efter en period av extra belastning. Med andra ord kommer både er kropp och er hjärna att uppvisa
några ibland ganska intensiva symptom av tunga och ovanliga påfrestningar, men låt inte det förleda er
att tro att något är på tok.
Som alltid vill vi påminna er om att lyssna till de signaler som er kropp kommer att sända ut till er. Desto
lättare blir det för er att förvissa er om att de faktiskt liknar det som vi har beskrivit här, och därför helt
enkelt är en naturlig följd av dessa intensiva uppgraderingar, eller så kan det vara en signal om något
annat. Detta är i alla avseenden en mycket individuell process och därför kommer ingen av er att uppleva
den på exakt samma sätt som någon annan, även om en del av symptomen kommer att vara likadana. Så
låt ingen annan än ni själva avgöra om ni tycker att ni upplever något som inte känns rätt för er.
Var uppmärksamma på varje tecken ni blir medvetna om och lär er att noga lyssna på vad de vill
förmedla. För det kommer att bli en period av mycket förvirring när dessa kommunikationer verkligen
sätter igång. Vi vill än en gång råda er alla att regelbundet kontrollera med er själva att ni är ”lyhörda”, så
att säga, så att ni bättre förstår vad som händer inom er.
När tiden och allt annat verkar öka farten, kan det ibland vara svårt att hänga med, men misströsta inte för
detta är något som kommer att ha sin gång, eftersom det här är en process som ni inte själva kan
kontrollera. Vi vet att detta kommer att höja en del röster i protest, men lita på oss när vi säger att detta
verkligen är en extremt välmenande process.
Ni förstår, allt detta innebär ett fullständigt samarbete av den extremt intelligenta och komplexa skapelse
som ni kallar kropp, och denna fantastiska skapelse är verklige en fullvärdig medlem av denna
specialstyrka. All denna kommunikation som kommer att fortsätta och som kommer att få er att känna er
lite förvirrade ibland, kommer inte att vara någon match för er kropp.
Den inneboende intelligensen i den till synes enkla klumpen av kött och blod, är fullt kompatibel med de
mest avancerade signaler som kommer in genom detta nya nät av energetiska vägar. Allt ni behöver göra
är att luta er tillbaka och försöka njuta av denna ibland ganska högljudda och kaotiska show. Er kropp
vet mycket väl vad den ska göra, och om ni kan luta er tillbaka och lyssna på den, så vet vi att ni kommer
att känna att allt är bra, även under de mest turbulenta tiderna.
Om ni inte tror att allt är OK, kommer er kropp att hitta ett sätt att tala om för er att det är det, så vi ber
er att vara lyhörda, som vi tidigare sa. Bli inte rädda om något känns fel i allt detta ståhej som ibland kan
uppstå framöver, men tappa inte heller kontakten med er själva. Om er kropp vill att ni ska agera kommer
den att tala om det för er, så det är bäst att hålla ögon och öron öppna i framtiden.
Det kanske inte blir värre än att den kan be om lite extra vila, eller någon form av extra motion av ömma
armar och ben, eller så kan den be er att skära ner på vissa livsmedel eller att minska intaget av något
annat. Med andra ord kommer den att förmedla till er vad den kommer att behövas för att hålla denna

transformationsprocess igång så smidigt som möjligt. Ju mer ni lyckas tona in till er kropp, desto bättre
och snabbare kommer detta partnerskap att utvecklas.
Ni och er kropp är sannerligen en perfekt kombination, och även om ni ibland kommer att tvivla på det
när ni börjar lägga märke till vad den här processen kan innebära, så vet vi att ni kommer att hitta ett
sätt att tacka er egen kropp för allt det hårda arbete den har gått med på att ta på sig. Det är faktiskt er
kropp som är nyckeln till hela den här processen, för utan den skulle ni inte ha någon anledning att
vara här över huvud taget.
Hela denna omvandling av Jorden, från ett slagfält av negativitet till ett himmelrike av kärleksfullt
samarbete, kan bara göras möjligt genom det faktum att ni som icke-fysiska varelser kan finnas på den här
planeten inom samma fysiska kropp. Kom ihåg att ta väl vara på denna fantastiska följeslagare, och lär
er att lyssna till de råd den kommer att ge er framöver. För den kommer att arbeta mycket hårt, inte
bara för er, utan för hela denna process och den förtjänar all den kärlek och tacksamhet och samarbete
ni kan ge den.
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