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Ni har vid det här laget överträffat alla era föregångare, kära ni, då ni har åstadkommit en bragd som inte
många trodde var möjlig. Om det inte vore för er skulle inga av de kommande förändringar som är på väg
att ske kunna hända, åtminstone inte i den takt eller fart de verkar vara på väg i nu. Då ni har förankrat er
själva helt och fullt i denna nya integrerade nivå av sammansmält energi, har ni automatiskt öppnat upp
en ny och mycket snabbare bana för dessa energimässigt laddade partiklar, dessa små men ändå så
kraftfulla förebud av förändring, och ni står nu inför ett riktigt smörgåsbord, fullt av möjligheter. Ni har
nu nått stranden för möjligheternas hav och det finns inget som stoppar er från att hoppa i och ta för er av
det som ligger framför er.
Det som ni står inför nu är det vidsträckta och inbjudande öppna havet av möjligheter, den aldrig
sinande källan av tillfällen att återställa och justera vad det än är som måste justeras, och nu kommer
ni sakta men säkert bli guidade att ta mer och mer steg ut i denna ocean. I takt med att ni hittar er
riktning och lär er att lita på er förmåga att flyta fritt i det flytande ljuset av möjligheter, är vi säkra på
att ni kommer känna er hemma ganska snart. Då ni gör er hemmastadda i detta ofantligt nya fält av
tillgängligt energimässigt råmaterial, blir ni också sporrade att agera i något som kan tyckas verka
konstigt, i form av överraskande grupperingar och andra möjligheter som kommer oväntat. Plötsligt kan
ni finna er själva vara på en resa till något oväntat ställe eller på väg att möta någon hitintills okänd
människa, eller bara finna er själva vara på rätt plats och på rätt tid för att komma i kontakt med någon
ni kanske inte kände innan, men som ni ändå känner omedelbar kontakt med så fort ni ses.
Ni förstår, de trådar som ni så aktivt spunnit kommer nu att dras ihop och skapa en mycket mer stabilare
grund ni alla kan stå på. Det som tidigare har varit en lös förbindelse av sammanflätade trådar av ljus
kommer nu att bli en skimrande, glittrande helhet som gör det möjligt för er alla att verkligen utföra de
uppdrag ni ålagts. För vi har sagt detta om och om igen, det ni har stått ut med tills nu har helt enkelt varit
de preliminära, oerhört viktiga men nödvändiga, förberedelserna inte bara för er som individer utan
också som kollektiv. Nu står ni samlade, inte bara för att VARA, utan också för att börja GÖRA –
bokstavligen talat. Ni kommer att bli som flitiga bin, som konstant samlar era skatter i form av
information och energi, och ni kommer att fortsätta att fylla era kollektiva förråd med mer och mer av
denna gyllene skatt, varmed ni kommer att skapa ert eget paradis. Detta paradis är inget annat än era
drömmars värld, den plats där alla som bor där har valt att göra så för de har helt och fullt fördjupat sig i
ljuset.
Som ni alla vet nu är denna väg inte för dem som inte kan bestämma sig, denna väg är för de som tar ett
beslut på högsta nivå att verkligen lyfta sig själva, upp och ut från det gamla för alltid, och som sådana är
ni de som är bland den första gruppen av pionjärer, de som först sätter segel mot orört territorium och
följer ett kall i ert hjärta att lämna det gamla och ge er ut att söka er Idyll på en väldigt ny strand. Nu har ni
satt ner er fot på den stranden, ni har anlänt, mina kära, och nu följer byggandet av ert eget paradis. Det
kommer inte gå utan hårt arbete, men denna gång kommer ni att sjunga under tiden ni fortsätter bygga
era drömmars land, stycke för stycke och bit för bit.
Detta är inte ett tillfälle då ni anländer till något som redan är färdigt och fullt konstruerat och där ni bara
behöver stoppa in nyckeln och gå in i er nya boning. Nej, detta är den plats som ni själva kommer att
skapa, genom att addera bitar och delar av era drömmar, till en viktig konstruktion av kärlek. Det finns
miljoner saker att göra, men ni är tillräckligt många för att kunna VARA delaktiga i denna underbara
uppgift, nu när ni har fullgjort uppgiften med att bryta ner de gamla begränsningar som avhöll er ifrån att

göra det ni nu kommer att göra. Det som stoppade er var övertygelsen om att ni inte var kapabla att göra
detta, men nu har den tanken av vanmakt helt och fullt lämnat er och ni står som unga igen, redo att
slutligen släppa loss den fantastiska kraft ni alla har inombords. Detta är vad ni kommer att göra, på alla
möjliga sätt och på alla möjliga platser. Några kommer att hamna på väldigt nya och okända territorium,
bokstavligen talat, och andra kommer att trivas i vad som brukade vara en gammal och nött miljö, men
som nu känns som om den också har tänts upp av det inkommande ljuset.
Kom ihåg att det som ni får att hända, sker på denna planet där ni har spenderat så många livstider och era
nya boningar kommer att finnas på exakt samma ställe som den gamla, men i en väldigt annorlunda
energimässig miljö. Det som några har analyserat skall vara en flykt iväg från denna planet och mot högre
och vänligare sfärer långt, långt borta i den okända rymden, är faktiskt egentligen något mycket närmare
hem. Ni har skapat det nödvändiga skifte som har fått denna planet i linje med de koordinater som skapar
de helt nya tidslinjer som ni har valt att leva i. Då ni kliver bort från det gamla så passerar ni också klyftan
som splittrar er från dessa nya och ännu mer fruktsamma energilager som hjälper er att inte bara
upprätthålla era drömmar, utan också säkrar att de uppfylls. Ni är inte här för att drömma om ett bättre liv
längre, utan för att låta det ske, genom att fatta beslut och påbörja handlingar som möjliggör varje minsta
aspekt av att denna, hitintills, fantasivärld blir verklig. Och detta kommer ni att göra med varje andetag
och varje steg ni tar, och ni kommer börja foga ihop bitarna, de bitar som redan finns därute, redo att
manifesteras av er vilja att SE dem och bekräfta dem.
Kom ihåg att det inte är som för pionjärerna från förr, som tog med sig sina få ägodelar och stakade ut en
jordlott i ödemarken, och genom hårt arbete tog sig igenom en primitiv existens i en liten glänta i skogen.
Nej, ni är här för att göra det motsatta, ni är här för att öppna upp de lager av skatter som redan finns där
och väntar på att bli upptäckta. Och dessa lager inkluderar alla verktyg ni behöver för att skapa den nya
världen, inte bara ny, utan ett fullt fungerande samhälle i all sin prakt. Ni kommer inte bli ombedda att
lämna något gammalt mot något enklare och mindre utvecklat, långt ifrån det. Ni kommer bli ombedda
att lämna de gamla och råa sätten att tänka och göra saker på mot nya och mer komplicerade men
ännu mer intelligenta sätt att leva på. Som vi har nämnt tidigare, alla mänsklighetens tidigare problem
kan lämnas vid dörren, då ni har skapat varenda ett av dem genom att vara oförmögna att se saker på rätt
sätt, och genom er vägran att se hur allt hänger ihop. Men nu, har ni inte bara öppnat era ögon utan även
era hjärtan mot denna sanning och därför kommer ni att börja göra saker på bästa sätt. Inte bara
individuellt utan för Alla, och framförallt, till förmån för ert hem, er alldeles egna Moder Jord.
Hon kommer att bli er största bundsförvant i detta, då hon vet att ni är de som kommer att ge henne ett
nytt livskontrakt. Ni är de som kommer att omfamna henne till fullo, och ni är de som kommer att förstå
de verkliga skatterna hon erbjuder er. Denna världen kommer återigen att bli ett paradis, där livskraften i
luften ni andas och marken ni går på kommer bli så integrerad i era dagliga liv att ni inte kommer att fatta
hur ni kunnat leva så bortkopplade från allt som ni gjort förut. Tillsammans kommer ni göra allt detta
levande igen, genom att förpliktiga er själva till återuppbyggandet av detta paradis, och genom att låta
denna dröm bli verklighet.
Denna arbetsuppgift kan kännas oöverstiglig för många av er, eftersom när ni ser er omkring, ser ni fula
ärr av miljöförstöring, misskötsel och girighet på alla sidor, men kom ihåg att detta bara är på ytan –
bokstavligen talat. För det ni som art har skapat kan inte besudla er Moders kärna, det har bara fläckat
ytan, och det som ni nu kommer att göra, kommer inte bara lindra denna förorenade ytan utan det kommer
faktiskt hjälpa till att hela den helt och fullt på alla sätt. Ni kommer att lära er magiskt arbete, något vi är
vana vid och ser som vardagligt och normalt, men för er kommer det verka nästan för bra för att vara sant.
Ni kommer att lära er – eller kanske ska vi säga åter lära er att återjustera och återforma varje enskild
substans som behöver avlägsnas från planeten på ett sätt att inga spår av dem lämnas kvar.

Kom ihåg att allting som existerar kommer från samma källa, det finns inget av All skapelse som inte är
gjord av samma enkla byggstenar. Allt som existerar byggs upp av dessa två element: energi och
medvetenhet. Så, det som har skapats kan också återskapas, nedmonteras och uppmonteras på sådant
sätt att det som varit skadligt kan bli välgörande. Och kom ihåg, vad är det som får gröna saker att växa
bättre? Gödsel – den produkt som kan avfärdas som avfall, är den produkt som är den bästa gödningen av
alla. Så när ni ser er omkring och ser avfall och miljöförstöring överallt, tänk på att vad ni verkligen ser
är potential – bildligt talat. För ni äger redan allt ni behöver för att bygga det nya, alla byggstenar finns
redan, men de kan finnas i en form som ni kommer att avfärda som en olägenhet i bästa fall, eller som en
fara i värsta fall. Men det är inget av det, utan det är helt enkelt energi i en form som ni ännu inte har
kunnat utnyttja till dess bästa fördel men det är vad ni nu kommer att lära er att göra, på ett något mycket
överraskande sätt kan vi tillägga. Ni kommer att bli handledda av experterna och ni kommer att lära er att
det som ni sett som omöjligt, är egentligen inget annat än en slags omfokusering.
Ni kommer att lära er att vända och vrida och forma allt ni behöver till rätt saker – oavsett vilken sorts fel
saker det kan tyckas vara just nu, och oavsett hur mycket ni än försöker kommer ni inte kunna vända ”fel”
saker till ännu värre saker. Frekvensen som kontrollerar dessa funktioner, de vibrationer som gör detta
möjligt, vibrerar på en sådan hög frekvens att ingenting som inte vibrerar på samma höga nivå kan tona
in på dem. Med andra ord, ni kan inte skapa förödelse på något sätt och ni kommer inte att förstöra något
alls genom er oförmåga att förstå komplexiteten av denna process. Det ni kommer att göra, kommer att
vara lika enkelt som ABC för er och ni kommer utföra arbetet med lätta hjärtan som försäkrar succé på
alla nivåer.
För även om dessa processer i sig skulle kunna tolkas som extremt avancerade och komplexa av den
mänskliga hjärnan, är det inget ni behöver studera noga på ett vetenskapligt institut i åratal för att kunna
bemästra. Ni är alla Mästare av detta redan, och därför är det enda ni behöver göra att omskola er själva
att bemästra era egna tvivel gällande hur och när detta ska göras rätt. Återigen, det finns inget sätt att
göra det fel på, ni kan bara göra det på rätt sätt, och ni vet det rätta sättet redan. Detta är vad som nu
börjar dyka upp igen hos er alla, då ni bit för bit tillåter de gamla övertygelserna om begränsning falla till
marken. Då ni gör det kommer ni se hur saker bokstavligen börjar falla på plats omkring er och mer och
mer av bitarna av ert drömland blir synligt. Inte bara för er utan för vem som helst som i sina hjärtan väljer
att omfokusera på ljuset.
Glöm inte att även om ni är pionjärer finns det miljoner och åter miljoner därute som är redo att korsa
samma klyfta som ni har lyckats överbrygga och så snart ni börjar förse denna nya värld med nödvändiga
konstruktioner kan de inte undgå att se vad som är på gång. Och då kommer de att lägga till sitt ljus till
detta förfarande och detta får bollen att rulla snabbare och snabbare och denna smala ljusväv växer sig
större och större och hindrar alltfler från att falla ner i den djupa sprickan som de har funderat på att falla
djupare i. Med andra ord, detta blir en spiral av ljus som växer förevigt utåt och berör fler och fler hjärtan
på sin väg och detta i sin tur kommer få spiralen att öka farten ytterligare.
Tro inte att ni fallit av banan om ni inte lyckas se några förändringar i ert eget liv i den omedelbara
framtiden. För de är redan här, men då dessa komplexa mönster också tillåter individuella resor, ska ni
komma ihåg att er väg kan vara ännu mer komplex än er grannes, men de lägger alla till samma
fantastiska kraft till denna för evigt växande spiral av framväxande ljus som ni alla har satt igång genom
era ihållande kraftansträngningar att komma bort från gammal densitet och mot morgondagens friska och
upplyftande vindar. Men nu är ni äntligen här, och det är på väg att uppenbaras i all sin prakt och vi kan
knappt tåla oss för att se vad ni kommer att ”snubbla över” först. För som vi sagt i tidigare meddelande, låt
er nyfikenhet leda er, för den kommer absolut att leda er till alla dessa gömda skatter som väntar på er,
redo att bli upptäckta. Så sök och ni skall finna – på alla sätt och i alla riktningar, och det ni finner
kommer ni att använda för att skapa det Nya, den platsen för alla som söker att få börja leva livet helt och

fullt, blomstra ut i fullt ljus och inte längre gömma sig i de djupa skuggorna som förr.
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