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De justeringar som nyligen genomfördes kommer att hjälpa till med att ta er alla till en acceptabel nivå
med de fortsatt inkommande energetiska frekvenserna, och även om några av er fortfarande kommer
att känna en del fysiska besvär, när den fulla omfattningen av dessa energetiska koder kommer in i er
kropp, kommer ni snart att märka att ni är ute ur dimman, så att säga. Ni förstår, den pågående
ympningen, om vi får kalla den så, kommer att fortsätta att öka inte bara i storlek utan också i
hastighet, och ni kommer också att fortsätta öka era förmågor att införliva dem i en allt snabbare takt.
För tillfället finns det inget som håller tillbaka denna ström av energier, så när ni fortsätter att ta in
mer av dessa partiklar med varje andetag ni tar, är ni också i ett ständigt flöde av expansion och
avhysning. Med andra ord, när ni fortsätter att växa med detta flöde, fortsätter ni också att andas ut
vad det än är er kropp håller fast vid, och det kommer att fortsätta att lämna er kropp.
Den här processen i sig är inte utan intressanta bieffekter, som några av er säkert kan vittna om, för det
kommer ibland att kännas som om ni har sprungit ett maratonlopp eller flyttat berg under sömnen. Och
på många sätt är det faktiskt det ni har gjort, eftersom ni alla gör ett formidabelt arbete med att lätta er
last på det här sättet.
Denna process fortsätter att öka farten och ni kan nästan liknas vid ett stjärnfall när man ser den
mängd skräp som glittrar i ert kölvatten. För om ni kunde se det här från vårt perspektiv, skulle ni se
er själva som lysande prickar som ökar farten, medan ni lämnar efter er ett spår av glimrande
stjärnstoff som skimrar i ert kölvatten när ni fortsätter att separera er själva från er gamla varelse.
Den här processen är något som aldrig har gjorts förut, för till skillnad från andra som har gått igenom
liknande processer med uppgradering av sitt vibrationsfält, så gör ni det medan ni fortfarande befinner
er i en fysisk kropp. Ni är i sanning de ljusstarkaste stjärnorna på himlavalvet, i ordets rätta
bemärkelse, och ni är också de som har blivit utvalda för denna uppgift genom er förmåga att flyga så
högt som ni gör. För det här är inte något som man tar sig an av en slump, utan det är en gudomlig
plan, en plan som ni själva har hjälpt till med att sätta ihop.
Så återigen säger vi att allt är bra, och ni underblåser lågorna under er startraket så att de ökar er
hastighet ännu mer, eftersom den här veckan fortsätter att förse er med ännu mer bränsle till era
motorer. Så allt ni behöver göra är att låta det där gamla dammfältet, som fortfarande släpar efter i ert
kölvatten, äntligen släppa taget om ert fält.
Även om denna evakueringsprocess av det gamla är vacker att skåda, och spillrorna av det kan vara
fascinerande att observera, är det också av största vikt att ni inte låter er falla för frestelsen att sträcka
på halsen och titta bakom er för mycket. För vad ni behöver göra är att fokusera på horisonten
framför er, och ju mer ni fortsätter att se tillbaka, desto stormigare kommer er resa att bli.
Med andra ord, låt er flyga iväg från det gamla och fokusera er inre syn på det som ligger framför
er, inte på de skimrande och lockande glimtarna i ert förflutna, för de kommer bara att bromsa er.
Kom ihåg att det inkommande gnistregnet bara kommer att pressa er så mycket hårdare om ni är vända
i fel riktning. Så ge er själva det spelrum ni behöver för att dra ett streck över det som varit, och rikta
in er på det okända territorium som väntar framöver, redo för att ni ska komma och återta det.
Det kan verka främmande för er just nu, men den plats som väntar på er är mer välbekant än ni kan

föreställa er, för det är faktiskt den ursprungliga plats ni brukade känna lika bra som er egen ficka, och
en plats som är så ivrig att välkomna er hem igen.
Ju mer ni tillåter er själva att glömma det som finns i ert kölvatten, desto snabbare kommer det att helt
släppa taget om er intressesfär, och desto fortare och lättare kommer er färd framåt och uppåt att bli.
Så släpp taget och låt flödet av det inkommande ljuset fortsätta att knuffa er i ryggen, så att ni kan
återförenas med den tidigare versionen av er själva, det äkta, allomfattande väsen som ni var, den
som är utan hämningar, begränsningar eller lögner, den som är ett rent och enkelt ljus och har
potential. Men den här gången kommer det att vara allt det och det kommer att hållas inom den
behållare ni kallar er kropp. Och det mina vänner är det mål ni strävar efter och det är inom räckhåll
för varenda en av er, och det är mycket, mycket närmre än ni kanske tror.
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