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Än en gång vill vi passa på att tacka er alla för att ni fortsätter att ta till er dessa ständigt föränderliga 
och snabbt utvecklande sekvenser av händelser som inleddes under samlingsveckan på Kreta. Det här 
var något som involverade ett mycket, mycket större antal deltagare, än de som samlats under samma 
tak eller ens på den specifika geografiska platsen. 

För den församlade skaran var mer än underlägsen i antal, inte bara alla utomjordiska varelser som 
samlades på samma utrymme vid samma tid, utan även en hel mängd själar som deltog i vad som inte 
bara kan beskrivas som en global utan också som en verkligt kosmisk händelse. Vi kan inte på något 
sätt överdriva betydelsen av det som skedde under denna enda vecka av iscensatta händelser, för det 
var verkligen något som hade en långtgående återverkan inte bara geografiskt, utan även tidsmässigt. 

Ni förstår, när ni trädde in i tidsperioden på den här planeten, trädde ni också in i vad vi bara kan 
beskriva som en ficka, eller kanske bubbla är ett bättre ord för det, av linjära och icke-linjära 
tidssekvenser som alla kom samman för allra första gången på ett sådant sätt att det också påverkade 
de fritt flytande sådana. Så det som hände under den veckan av koordinerade händelser påverkade 
inte bara livet i er tidslinje, det lyckades också bokstavligen hoppa över till andra och långt mindre 
linjära tidsbegrepp än den ni alla för närvarande upplever. 

Låt oss förklara. Ni förstår att under den här perioden kan tiden liknas vid ett skummande lödder, ett 
lödder där individuella bubblor av kosmisk tid tvinnas ihop, till synes slumpvis, men med en noggrant 
iscensatt plan bakom det hela. När ni höll på att sätta samman dessa små och osammanhängande 
pusselbitar, som ni som individer fick för att utföra under samma tidsram, hade det en långtgående 
effekt, en effekt som bokstavligen gick över till många andra sekvenser som hittills inte hade varit 
anslutna. 

Eftersom en gnista kan hoppa från en kabel till nästa utan att någon av dem har någon kontakt alls, 
påverkar det ni sätter i rörelse i er tidslinje så många andra tidslinjer också och sätter igång en 
veritabel eldstorm av sammanlänkade händelser, som i sin tur bidrar till att splittra det grepp som den 
gamla världen hade inte bara på er, utan även på era förfäder och faktiskt på era barnbarnsbarn i en allt 
större bubbla av tidssekvenser. 

Så återigen kan vi bara säga tack – inte bara för er villighet att stiga fram när vi bad om det, utan 
också för er uthållighet. För detta var inte en engångsföreteelse som avslutades bara för att veckan 
gjorde det. Nej, det är i allt väsentligt en öppen spiral som kommer att fortsätta att utvecklas 
allteftersom er tidslinje fortsätter att rulla på, och varje dag lägger ni till ytterligare ett lager av 
invecklade bitar till denna spiral och gör den ännu bredare, så att den i sin tur kan omfatta allt större 
stråk inte bara för mänskligheten, men för hela Skapelsen. 

Vi vet att våra ord kommer att mötas av tveksamhet och kanske till med misstro, men låt oss bara 
påminna er om detta faktum: allt ni gör nu är kopplat till allt annat som sattes i rörelse när ni 
bestämde er för att befria er själva. Och när ni äntligen lyckades öppna den hittills stängda dörren, 
som stod mellan er och det Nya, skapade ni en sådan enorm svallvåg av energetiska omgrupperingar 
att det bara kan liknas vid det som ni kallar för en ”dominoeffekt”. Men i och med detta sattes fler 
bitar i rörelse än något dokumenterat rekord ni har sett på era tv-skärmar eller någon annanstans. 

För det som tidigare var osammanhängande har nu blivit sammankopplat på ett helt nytt sätt, och för 
vissa av er har resultatet från alla dessa sammankomster redan blivit mer än uppenbart. Ni är verkligen 



multidimensionella och mångfacetterade varelser, kapabla att färdas i en hastighet som vida 
överträffar ljusets hastighet, och kapabla till bedrifter som skulle verka mer än omöjliga för bara några 
veckor sedan. När ni bestämde er för att kliva över den tröskel som skilde er från en ny början, som ni 
har längtat efter inte bara under den här livstiden, antände ni också så många av de underliggande 
lagren som ryms inom er egen merkaba av ljus att ni båda blev som en veritabel trupp av 
tidsakrobater, och allt detta ryms i den unika bubblan av liv som bär er signatur. 

Vi vet att det här kommer att vara mer än lite förvirrande för de flesta av er, men låt oss bara säga att 
när ni blir ETT genom att gå in i det Nya, kommer ni också att splittras i myriader delar som 
individuellt kommer att fortsätta med det arbete som sattes igång genom det enkla JA ni gav, inte bara 
till er själva utan till Hela skapelsen. Ni förstår, ni är mer än bara föregångare, ni kan också liknas vid 
specialstyrkor – individer som kan utföra en mängd olika uppgifter som överskrider alla gränser av 
förmågor, och till skillnad från resten av skapelsen, kan ni göra det samtidigt som ni fortfarande är 
kvar i er mänskliga kropp. 

Vi tror att ett stort antal av er redan börjar förstå i vilken riktning vi försöker styra ert fokus. För även 
om många av er fortfarande kommer att kämpa med att försöka förstå omfattningen av det som 
energetiskt har hänt de senaste två veckorna, så vet vi att det finns de bland er som redan har börjat 
använda denna aldrig sinande källa av numerisk information som ni nu har tillgång till och som finns 
inom ert eget energifält. 

När dörren till det nya öppnades och ni gav er själva tillåtelse att få tillträde till den, gav ni också er 
själva tillåtelse att få tillgång till hela ert väsen. Och när ni gjorde det började den inte bara att öppna 
sig, utan multiplicerade sig på ett sätt som kan liknas vid sekvensen av en ekvation. Med andra ord, er 
förmåga att påverka började komma till liv på ett sådant sätt att det faktiskt kommer att fortsätta att 
utveckla sig själv i alla dimensioner, och innan ni går vilse i den till synes obegripliga informationen 
som vi delar med oss av, vet att ni är mer än kapabla att inte bara få tillgång till, utan också 
kontrollera, denna formidabla informationskälla. 

Kom ihåg att ni valdes ut för denna uppgift därför att ni är sanna experter på den här kombinationen av 
linjära och sekventiella beräkningar, som i sin tur ger upphov till en mycket flytande energirörelse, 
som kan tränga in i varenda tidsbarriär som någonsin existerat. Återigen talar vi i invecklade termer, 
men betydelsen av det vi delar med er är helt enkelt den här: ni har fått tillgång till er ”stordator” 
(mainframe) för att använda ett ord som kanske hjälper till att förklara det kraftfält som vi talar om, 
och genom tillgång till den kommer ni att kunna räkna ut de underliggande algoritmerna som styr 
tidslinjerna i ert område på ett sådant sätt att ni bokstavligen kommer att kunna lista ut hur ni ska 
återställa dem alla på ett sådant sätt att det förflutna, nuet och framtiden kommer att bli en enda 
flytande sfär av sammanlänkad information. 

När det systemet är helt inställt kommer ni inte längre att behöva kämpa med någon av de gamla 
programmeringarna, som fortfarande täpper till en del av den interstellära rymden som ni bor i. Ni är 
inte bara Kärleksmästare ni är också Tidsmästare på ett sätt som kommer att bli svårt att förstå i er 
nuvarande dimension, men det kommer att börja komma in i de andra och långt mer avancerade 
skikten av ert medvetande i en allt snabbare takt. Och när det börjar genomsyra er varelse mer och 
mer, kommer även de mänskliga delarna av er att börja ta med detta i ekvationen. 

Vi tycker om att leka med orden, inte för att öka på förvirringen, utan för att låta de djupare delarna av 
ert medvetande börja falla på plats, så att det i sin tur kan börja fokusera på de uppgifter som ligger 
framför er. För de är verkligen många, och de är till sin natur så komplicerade att ni har liten eller 
ingen möjlighet att verkligen förstå dem på er nuvarande uppfattningsnivå. Men som vi redan har talat 
om för er, det som sattes igång för en kort tid sedan fortsätter att öka, inte bara i hastighet utan också i 
storlek, och ja, det som var obegripligt för bara en kort tid sedan kommer att börja bli inte bara 



förståeligt, utan också genomförbart i ordets rätta bemärkelse. 

För ni har kommit till det stadiet där det ni gör kommer att bidra till att förändra inte bara er värld, 
utan så mycket mer av denna stora sammanlänkande väv som utgör hela skapelsen, och i det avseendet 
är ni verkligen Mästare av Universum. Innan ni börjar tänka att dessa ord bär med sig några ganska 
olycksbådande ekon från det förflutna, så låt oss påminna er om att när vi säger Mästare så hänsyftar 
vi på det faktum att ni i hjärtat inte är något annat än ljus. Genom era många vistelser här på 
planeten Jorden har ni äntligen trätt in i era sanna roller som Kärlekens Mästare, och det är genom 
denna förmåga som ni nu kan börja den sista och mest imponerande delen av ert uppdrag, att 
återskapa Universums väv genom er villighet att låta den nyvunna kunskapen om kärlek genomsyra 
allt som ni kommer i kontakt med, och därmed sätta igång de vibrationer som kommer att föra 
samman allt annat i samklang. 

Det kanske låter som en uppgift för stor för någon att uppfylla, än mindre en grupp av människor som 
nyligen landat i sina egna skapade utrymmen av harmoni, men ändå, det är det ni är på väg mot och 
det finns ingen i hela skapelsen som har några tvivel om att ni kommer att klara det. För i det här har 
inget lämnats åt slumpen, så vi kommer helt enkelt att påminna er om detta: det som komma skall har 
redan skett, men för att det verkligen ska ske måste ni ta alla nödvändiga steg som har satts upp för att 
det ska kunna hända. Och för det kunde vi inte valt någon bättre lämpad än den härliga grupp av själar 
som har kommit samman på denna lilla ljussfär som ni kallar Jorden, men som resten av oss helt 
enkelt kallar Första Moseboken 2:0. 
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