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Vi skulle vilja ta lite tid till att fördjupa oss lite i den expansion som nu sker på planeten Jorden, eller
snarare som sker i varje aspekt av denna speciella del av det tid- och rumkontinuum som ni alla för
närvarande utgör en liten del av. Med andra ord, hela denna bubbla av energiprogrammering har nu
fått ett eget liv, om man så säger. För den har börjat agera på ett sätt som inte är motsägande utan
hellre börjar synka med resten av skapelsen.
För, som så många av er redan känner till, har denna lilla, lilla bubbla av rymdtid som ni definierar
som ert Universum på många sätt varit separerad från resten av Skapelsen. Så inte undra på att så
många av er har känt sig separerade och ibland till och med vilse eller förlorade. För du har levt ett liv,
eller snarare spelat ut en existens, som skiljer sig på så många nivåer från vad resten av Skapelsen har
gjort, och det med rätta. För den här bubblan har från allra första början definierats som en särskild
plats, en plats för högre utbildning, en plats dit de mest utvecklade själarna färdades till för att
ytterligare öka på sin samlade kunskap.
Det kanske låter lite motsägelsefullt för några av er, för när ni ser er omkring så finner ni vad som kan
beskrivas som ett primitivt beteende som agerar ut åt alla sidor. Men, återigen, det har varit det exakta
syftet med denna plats. Vad som har skett här på Jorden kan inte liknas vid något som har skett någon
annanstans, och det är helt kopplat till det vibrationsfält som innehåller helheten av er omgivning. Men
nu är den miljön under förändring i en så snabb takt att den på många sätt tar andan ur er, som vi redan
har refererat till.
Ni har verkligen vuxit ur den gamla läroplanen och ni valde kollektivt att flytta in till en ny era. En era
som för evigt kommer att definieras av den förhöjda, kollektiva energin som kommer att försäkra att
det gamla sättet att lära genom att gå allt djupare in i agerande som styrs av rädsla, inte längre
fungerar. Och nu är ni alla redo att börja med att till fullo integrera de nya, energetiska vibrationerna,
de som automatiskt kommer att återställa ert beteendemönster, bort från det gamla och ständigt
begränsande mönstret, över till det ständigt expanderande ljus som är fyllt med skapande strävan som
kommer att vara fulltankat med kärlek.
Det gamla sättet att skaffa sig lärdomar genom att utsättas för ett allt större energetiskt tryck, som
fortsätter att trigga mer och mer av de beteendeinstinkter som är helt fokuserade på överlevnad genom
att tillåta impulserna av rädsla styra era liv, har nu kommit fram till sitt slut. Och dörrarna till den Nya
Världen är helt öppna för alla dem som redan har gått med på att ändra sin kurs med hjälp av dessa
nyanlända frekvenser, som kommer att stödja era strävanden på alla sätt.
Ni behöver inte längre den ökade friktionen för att skapa, för det gamla sättet att skapa av ren
nödvändighet och för att försäkra er personliga överlevnad, kommer att för evigt förvisas till
historieböckerna. Vad som sedan kommer att ta över är en glädjefylld känsla av skapande som blir
helt baserat på det kollektiva. Med andra ord ett enkelt men djupgående skifte från en egobaserad
till en kollektivbaserad existens. Den påverkas på ett sätt som tjänar till att trigga alla de latenta
talanger ni har burit med er varenda gång ni anlände till dessa stränder i en fysisk kropp.
Vi dristar oss till att gissa att ni alla någon gång, i en eller flera av era tidigare inkarnationer på den här
planeten, har känt de inre rörelserna från denna underbara brunn eller källa av oändlig kreativitet, och
ni har åtminstone försökt att utnyttja det på ett eller annat sätt då och då. Men nu har det äntligen skett
och ni kommer att bli ombedda att göra det med hela ert väsen. För detta är inte längre någonting ni
kan plaska omkring i som en underhållande bisyssla, medan ni samtidigt försöker att på ett riskabelt
sätt balansera era liv på samma klippa som var ert öde i er tidigare livsstil.
Nej, här gäller antingen alla eller inga alls, men återigen, era Högre Jag har redan gjort sina val i
detta. Och nu kommer det valet, som du redan gjort innan du kom in i denna kropp som du går runt i,

att börja göra sig hört. Det kommer att göra det på ett sätt som inte lämnar några tvivel för någon av
er. Vi säger detta för att påminna dig om att om du fortfarande känner det som om du kämpar för att
hitta ett fotfäste i dessa ibland ganska intensiva energiomvälvningar, så kommer ni alla att veta innerst
inne att ni redan har tagit språnget.
Detta är ett val du redan har gjort, men det kan ibland vara svårt att lyssna till den inre rösten under
alla de tunga svallvågor av energi med information som ibland dundrar in på era stränder. Så vi
upprepar: se till att du ger dig själv stora möjligheter att helt enkelt VARA med dig själv. Då kommer
du att tydligare kunna höra rösten från ditt inre, det som redan står högrest och stolt i ljuset, ditt inre
som redan har omfamnat det nya med varje fiber av din varelse. För du har redan anlänt! Dock kan
det ta lite tid innan ni alla helt och hållet kan uppfatta var ni är. Så det är faktiskt viktigt att du gör vad
du kan för att kunna uppfatta och ta emot vad din inre röst försöker berätta för dig. Den har
ingenting annat än goda nyheter och den kan inte vänta på att du skall bli redo att ta in allt. Så ta
ett steg tillbaka och kliv in i DIG – det är där alla frågorna redan har raderats bort, för det finns
inga fler frågor där. Allt är en vetskap som går bortom dig och hela vägen in till själva kärnan av
Skapelsen själv.
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