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Ni ser de förändringar som händer inom er med ert inre öga, för så mycket av vad som händer nu äger
rum i ert inre landskap. Och även om en del av det vi syftar på faktiskt händer med era fysiska
kroppar, sker det mesta i ett utrymme som inte definieras av några sådana gränser. Det mesta av vad
som händer nu, sker i de delar av skapelsen som mänskligheten inte verkar tro existerar alls, eller
kanske bara ses som ett påfund av fantasin. Nåväl, låt oss bara säga att i detta kan ni inte ha mer fel,
för det utrymme som vi hänvisar till är verkligen mycket mer verkligt än den illusion ni för tillfället
betraktar som er verklighet.
Låt oss förklara. Mänskligheten har under eoner vant sig vid tanken – för det är verkligen vad det är –
att för att något ska vara ”riktigt” måste det vara påtagligt på vissa sätt. Med andra ord måste det
registreras i er hjärna genom era fem sinnen, och således har ni minskat ner er räckvidd mer och mer.
Faktum är att ju skickligare ni har blivit på att upptäcka även de mest minimala partiklar med teknisk
utrustning, ju mindre benägna har många av er på jorden blivit att tro på något som inte kommer upp
för granskning på detta sätt. Med andra ord, mänsklighetens andliga utveckling har på så många sätt
hejdats av er tekniska utveckling, och hos stora delar av befolkningen har den verkligheten, som ni
som vägvisare redan klivit in i, kommit att hånas och förlöjligats vid varje aktuellt tillfälle.
Har ni tänkt något på varför detta bara verkar gäller för vissa? Kanske har det att göra med det faktum
att de själva känner inre rörelser från dessa dolda kamrar inom sig, och så, för att utrota den rädslan för
det okända (hos dem), kommer de att göra vad de kan för att radera exakt dessa rörelser hos andra. Så,
återigen ser ni att polariseringen fortsätta att stärkas då ljuset fortsätter att öka, men återigen, att
försöka stoppa ljuset genom att tillgripa samma gamla ”vapen” för förlöjligande, förföljelse eller
tystnad i hopp om att dessa föreställningar kommer att dö ut, är inget annat än dårskap. För ni vet alla
så väl vid det här laget att det ni har börjat låsa upp inom er själva är helt enkelt en liten, liten del av
det stora kraftfält som faktiskt tränger in i hela mänskligheten, och nu står ni inför en ny chans att
hjälpa till att frigöra ännu mer av detta kraftfält.
Återigen, ingen kan tvingas att öppna den dörr de har jobbat så hårt på att glömma att den ens
existerade inom dem i evighet, men nu kommer ni alla att hjälpa till att dra igång väsentliga händelser
som gör att dörren blir mer framträdande inom alla. Och så börjar fler och fler av era medmänniskor ta
notis om vad det är som kallar på dem djupt inom inskränkningen av sin hittills begränsade världsbild.
För de kommer att börja inse att deras världsbild, den som är begränsad till ”vad du ser är vad du
får”, kommer att börja falla ihop, och när den gör det kommer många att falla ihop tillsammans med
den. Ni förstår, alla är inte beredda att verkligen ta in den sanning som detta kommer att avslöja, för
det kommer att strida mot allt som de har tagit för givet.
Inte bara de empiriska fakta och siffror som så länge har tolkats som ”naturlagar” brakar samman,
utan även uppfattningen om att mänskligheten är den enda existerande intelligenta arten – inte bara
på er planet utan i Hela Skapelsen. Vi vet att för er kommer detta att vara gamla nyheter, för det är det
som har väglett er på er resa från början. Men för många andra gäller det enkla faktum att allt de har
trott på – i alla bemärkelser – inte bara börjar ifrågasättas, utan bokstavligen kommer att bevisas vara
fel till alla delar, och detta kommer helt enkelt att bli för mycket att bära. Så de kommer att stängas
ned och kliva bort från allt.
Detta kanske låter dramatiskt men kom ihåg, det är inte givet att varje inkarnerad person som lever på
denna planet vid denna specifika tidpunkt har gett sig själv tillåtelse att engagera sig fullt ut i
öppnandet av dessa inre portaler den här gången. Vad de väljer kommer också att definieras av

beslutet de gjort på en högre nivå redan innan de vågade sig in i en fysisk kropp den här gången. Vi
säger detta för att påminna er alla om att oavsett vad som sker under de kommande veckorna och
månaderna framöver, ska ni veta att allt händer av en anledning, så även de mer personliga effekter
detta kan få för vissa av er. För ni är alla suveräna varelser, och ni är alla på uppdrag att följa den plan
ni själv var så bidragande till att upprätta redan innan ni började kliva ner från ert totala väsen och
träda in i det nuvarande fysiska fordonet som ni känner till som er själva i mänsklig form. Och därför
kommer ni bara göra det ni kom hit för att göra, liksom alla andra ni ser omkring er. För även de man
kan tro saknar en själ, har en sådan och den är lika briljant som er, men de livsval de gör styrs av en
högre del av dem precis som hos er, oavsett vad de väljer att göra framöver.
Vi ger er denna påminnelse nu eftersom vi tycker att det är klokt att göra det, för det ni står inför nu är
en så stor förändring att det kommer att röra upp en massa olika reaktioner. För som vanligt, när ljus
kommer in med en sådan kraft som det gör nu, kommer det återigen bokstavligen börja trycka på en
mängd knappar i var och en av er, och var och en av era medmänniskor. Givet är att resultatet av allt
detta inte kommer att vara märkbart omedelbart, och det kommer heller inte nödvändigtvis att
manifesteras på precis det sätt som ni kanske tror. För ljuset kommer att göra vad ljuset alltid gör,
trycka på vågen och tippa balansen, ibland på ett sätt, ibland till synes i en mycket motsatt riktning,
men det enda ni behöver komma ihåg är detta: oavsett vilka åtgärder som kommer att initieras på
grund av det inkommande ljusflödet, kommer alla att tjäna till att föra mänskligheten närmare Källan
genom att ge dem alla en chans att hitta ett sätt att avslöja vad det är de har burit med sig i evighet.
Med andra ord, den kedja av händelser som snart kommer att sättas i rörelse kommer att börja spridas
genom vibrerande, samspelande energifält som börjar uppstå mellan individer utan samband hitintills,
vilket i sin tur kommer att påverka en allt bredare cirkel runt var och en av dessa personer. Återigen, vi
talar i något invecklade termer, men vi tror att ni nu har börjat förstå den grundläggande delen av det
här meddelandet. Ni står inför ett stort avslöjande av mänsklighetens egen förmåga att återställa och
återuppliva gamla ådror av kreativitet, förbindelse och kompatibilitet. För ni är varelser med förmåga
till stora framsteg, långt mycket större än vad man idag kan observera omkring er, och nu kommer
detta verkligen börjar komma ut i det fria, i alla bemärkelser. För ni kommer att börja ta emot
information som har hållits dold, och en del av denna information kommer verkligen att vara i en
mycket konkret form, inte bara som i meddelanden som dessa. För ni är fortfarande väldigt mycket
skapelser som är bundna av den gamla principen att bara det som kan ses kan vara sant, och så
kommer era ögon till slut att börja se det osynliga, och era händer kommer äntligen att kunna röra
det okända på sätt som ni inte har kunnat göra tidigare. Men eftersom dessa dolda skatter börjar
dyka upp, kommer de i sin tur att påbörja en omfattande process för omflyttning bland er alla, och när
vi säger det, menar vi hela mänskligheten. För det som börjar växa fram kommer att förändra inte
bara er framtid, utan även ert förflutna, och med det kommer hela grunden för mänskligheten att
börja skifta och ordna sig i en process som i sig kommer att bidra till att förvirra så många innan ni
alla börjar hitta er sanna betydelse igen.
Vi vågar gissa att ni redan börjat se bevis på detta meddelade även i vad ni kallar era mainstream
media. För nyheterna kommer också att börja innehålla riktiga nyheter, inte bara den vanliga blandade
kompotten av desinformation och distraktion, och därför säger vi, håll ögonen öppna och låt ert hjärta
vägleda er, och vi tror att ni alla själva kommer att börja gräva fram en del av dessa skatter. För kom
ihåg, en del av det vi refererar till kommer att bli dolda pärlor i ett helt berg av skräp, så håll huvudet
kallt och följ doften av intresse som kommer från de mest oväntade hörn. Och återigen, kom ihåg att
dela med er av vad det än är som ni kanske ”snubblar på”, för detta kommer i sin tur att bidra till att
leda en annan grupp av likasinnade själar mer direkt till källan som väntar på dem. Och så kommer
denna process av avslöjande och utveckling snabbt att börja utvecklas, och vi tror att ni alla kommer
att hitta er själva fångade av spänning ganska snart. Kom bara ihåg, det som är spännande för er kan
kanske provocera någon annan, eftersom många av de gamla ”sanningar” som kommer att förpassas
till sophögen är sanningar som håller uppe en hel del av era medmänniskor, kanske till och med några
av de som står er nära.

Så bli inte förvånad om det som tjusar er kommer att binga någon annan till förtvivlan, men ni måste
också komma ihåg att ni aldrig ska låta det avskräcka er från att hitta er sanning. För detta handlar om
att fortsätta söka efter sanningen, som har dolts under så lång tid men som slutligen har fått komma ut
i ljuset igen. Och som ni alla vet så väl vid det här laget, kommer ljusets fulla kraft vara för ljus för
vissa, och då kommer de återigen att göra vad de kan för att vända ryggen åt det, och för vissa kommer
det också innebära att försöka dra så många som det kan med dem så långt som möjligt i de
kvardröjande skuggorna.
Så än en gång säger vi att kom ihåg att fokusera på ljuset och ni kommer att hitta all den bekräftelse ni
någonsin behöver. För ert hjärta kommer återigen att vara den guide som tar er tillbaka till er egen
kärna, och det är det aldrig något tvivel om, och inte heller någon tvekan, för då kommer ni hela tiden
helt enkelt VETA vilka ni är och vilka fantastiska bedrifter ni och hela denna samling av underbara
människor som kallar sig själva mänskligheten verkligen är kapabla till. Och nu kommer denna
sanning att börja kristalliseras mer och mer då dessa dolda skatter börjar växa fram, en del av dem från
havet, en del av dem från land, men mest av allt, från ER.
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