
Albert Einstein, 15 November, 2012 
 

TEORIN OM UPPSTIGNINGEN SOM DEN PASSAR IN  
PÅ DEN OFFENTLIGA ARENAN 

 
Kanaliserad av: Christine Meleriessee 

 
Det finns tre Stadier av Utveckling i referens till en Uppväckt levande Själ inom mänskliga 
begrepp. De är: 
 
HALLEN FÖR OKUNNINGHET 
HALLEN FÖR INLÄRNING 
HALLEN FÖR VISDOM 
 
Hallen för Okunnighet representerar mänskligheten; sovande mänsklighet; de som inte har 
en aning om att de är något mer än bara den fysiska kroppen. De är helt inom den 
tredimensionella världen och räknas som Omedvetande människor, de är sovande i referens 
till deras högre medvetande, har fallenhet för att skylla på andra för sina problem, de ser inte 
invändigt, de är egoistiska, de är beroende av saker i livet som droger, alkohol, dåligt 
fungerande, o.s.v. och ser inte att det finns en väg ut eftersom de inte ser inåt angående sina 
problem. 
 
Hallen för Inlärning är när en individ börjar förstå att där finns mer än bara det fysiska, 
deras kroppar, deras hjärnor och deras känslor. Många individer som just vaknat upp under de 
sista 20 åren, representerar denna nivå. Det inkluderar den som har många gåvor som Indigos, 
Stjärnbarnen, Kristalliska, Gyllene, och Regnbågsbarnen. De kan få saker att hända lätt och 
utan ansträngning utan den fysiska världens yttre skapelse. De har starka övernaturliga 
medfödda talanger. Denna nivå kan också tillhöra individer som arbetar med 
självhjälpsprogram; de lär sig färdigheterna att ändra sina tankar, som ”De Hemliga” lärorna; 
men det överskrider inte det förrän en dag de möts av en mästare eller mästare vanligtvis i 
den fysiska världen, men Anden kan också ha denna inverkan på dessa individer genom deras 
drömmar och visioner. Det är då de vaknar upp och förstår att de har mycket mer möjlighet än 
de någonsin trott, men med den insikten kommer ansvaret. 
 
Hallen för Visdom är när en individ blir invigd; de följer vägen till Mästerskap; lär sig 
angående Mästarnas läror genom tiderna; söker igenom böcker och kunskap för mer 
information. De lär sig att där finns mycket mer att vara medveten om än själsliga förmågor; 
de blir mycket engagerade i globalt helande och påskyndar det helandet när de blir mer 
medvetna om sig själva. De är mästare under bildning. 
 
Nu det finns flera mellannivåer inom Hallen för Visdom. Det inkluderar den inledande 
processen men varje individ har fri vilja att fortsätta så långt som de väljer. En del stannar upp 
och går inte vidare. När en individ når den 4:de antagningsceremonin har de påbörjat 
processen som leder till Mästerskap. Nu detta kan inkludera individer på självhjälpsstadiet; 
det beror på vad de vill göra åtkomligt i sina liv och hur de önskar att ta itu med det. Varje 
steg på stegen är en acceleration av KristusLjuset. Individer blir Kristus invärtes. 
 
Så snart en invigd bestämmer att de vill fortsätta, då påskyndar de sig själva att ta emot fler 
frekvenser. När de når den 5:e initieringen blir deras Högre Jag deras guide. Det finns inget 
tillbakavändande och den invigde är indoktrinerad upp i Vita Ljusets Brödraskap. Men det 
finns krav och förutsättningar att stanna inom Brödraskapet. De måste följa reglerna med 
osjälvisk tjänstgöring vid att tjäna sig själva först. De måste gå igenom varje del av 
initieringsprocessen för att till fullo acceptera sina egna skickligheter inuti. 
 
Nu många kommer till denna plats och de stannar där. Det menas att de kan hjälpa individer 



men stiger inte riktigt ut på stegen. Alla har möjligheter att uppnå denna nivå men inte alla 
väljer att göra så.  
 
STEGEN OCH KÄNNEMÄRKEN AV INDIVIDER INOM KATEGORIER FRÅN 
HALLEN FÖR LÄRANDE OCH VISDOM 
När en individ börjar förstå att det måste vara mer med deras liv än hur de lever, lämnar de 
Hallen för Okunnighet och stiger in i Hallen för Lärande. Den här nivån är kolossal eftersom 
den inkluderar många sorters individer sådana som: Självhjälpsstudenter, nyligen 
Uppvaknade Ljusarbetare och/eller Regnbåge, Kristall och Indigos som äger många gåvor 
och delar dem med andra. (De kan skapa teleportation, telekinesis, är medier, psykiska, helare 
o.s.v. ) Som Nyligen Uppvaknade, tar de inte nödvändigtvis ansvar för sina gärningar; de kan 
vara mycket kontrollerande med energier, lägre existenser kan befinna sig där. Universum 
finns på deras befallning och de känner att de kan få det att göra som de vill. De har fått fri 
vilja men saknar medkänsla eller ansvar för vad de gör eller skapar. Det är kortvarigt och kan 
ramla eller fall ihop precis så mycket som det kan byggas upp. De lägre energierna guidar 
dem helt. Några blir länge kvar på denna plats och andra individer förstår att det finns ett 
djupare plan för vilka de är som varelser. (Denna del av sakkunskap skulle överensstämma 
med de lägre aspekterna i var och en av de Sju Strålarna från Gud för dem som studerar dem.) 
Dessa Strålar för med sig Universums dynamiska existens, men det finns för många andra 
influenser som står i vägen för deras fulla utveckling. Inte för att dessa individer inte är 
kraftfulla; faktiskt, de är antagligen mycket begåvade på många sätt men de använder det inte 
med Universella lagar. Den här skolan av tänkande som Jag för fram är för att hjälpa 
individer att förstå att det finns ett djupare tankegångar med vad de besitter som hjälper dem 
att vakna upp ännu mer under genom processen. 
 
När fasen av Lärande har påbörjats, och en individ förstår att de måste fortsätta sina studier, 
stiger de in i Hallen för Visdom. Det är när en invigd börjar vandra genom sitt Högre Jag och 
inte bara sitt intuitiva jag av den fysiska kroppen. 
 
Typerna av folk inkluderar lärare i självhjälp, gurus, och individer som följer högre lärande. 
De har nu stigit in på mästarnas väg som en invigd. De lär ut om ansvar och lär att allting har 
en mening i livet. Den invigde som växer igenom det lär sig om Spirituell Hierarki och skälet 
till varför saker händer, de tillämpar lärandet i deras liv och stiger in på antagningsceremonis 
väg. Varje steg på vägen kommer att ta dem djupare till deras skicklighet inåt. Så fort som en 
invigd har kommit fram till den 5:e antagningsceremonin når de sitt Högre Jag. HÄR 
STANNAR MÅNGA. De känner sig nöjda; de har fullbordat ett sätt att vara som 
tillfredsställer dem vid jämförelse med hur de var innan, så de går inte vidare, de tror att detta 
är principen för allting. De flesta Ljusarbetare befinner sig här. De går inte vidare genom 
processen. Det är här som det djupa arbetet blir djupare. Några kan gå vidare; men om de inte 
är redo att handskas med vad de behöver uppnå, då kommer de att förstå. Det Högre Jaget 
kommer att glida undan, och de kommer att gunga upp och ner genom officiella antagningar 
som de redan har vunnit.  
 
När man flyttas till det 6:e antagandet som medlem på prov går allting djupare. Den 

initierade är nu inkallad till Ljusets Brödraskap på försök. De går in och ut ur Shamballa i 

sitt drömtillstånd för lärande och visdom. Detta är den svåraste initieringen eftersom det 

innebär mer ansvar som läggs på en individ på denna nivå. 

 
Då en individ flyttar sig till den 7:e initieringen är den fullt installerad i Ljusets Brödraskap. 
Men man kan vara vid den 7:e och inte vara fullt insatt i Brödraskapet. Man måste bevisa att 
man är värd att vara en del av organisationen. Många Mästare når inte denna nivå och filtrerar 
tillbaka till den 5:e och ibland den 4:e nivån beroende på det extrema ansvaret som är lagt på 
en själ för att agera utifrån sin högsta visdom igenom den fysiska existensen. 
 
Detta stämmer överens med de dimensionella frekvenserna. Andra och tredimensionella 



varelser är sovande, de 4-dimensionella uppvaknar men kämpar fortfarande sin process 
inkluderande de gamla demonerna i och runt dem, 5-dimensionella varelser förstår att kärlek 
är det enda svaret men deras fulla Jag Är måste bli accepterat ini den kroppsliga strukturen. 
Några väljer att stanna på denna nivå eftersom de inte fattar potentialen att röra sig igenom 
processerna. Ni måste förstå att behärska de första sju Strålarna av Gud är förutsättningen för 
denna nivå. Många klarar inte att gå djupare i det arbetet men kan fortfarande nå sitt Högre 
Jag vid vissa tider. Ingenting är garanterat under uppstigningsprocessen och det är därför så få 
har gjort det än. 
 
Många kommer inte att klara den 5:dimensionella nivån ens i sitt medvetande vid 21-12-12. 
Några kanske känner det och går fram och tillbaka genom processen. Uppstigningen är 
verkligen den fulla aktiveringen av det fysiska sammansmältandet av det Lägre Jaget med det 
Högre Jaget. Det kan göras på en medveten nivå och ändå inte bli fullt förverkligad i det 
fysiska. 
 
VAD MENAS MED PORTGÅNGEN TILL DEN NYA VÄRLDEN I DECEMBER 2012?  
 
Jag vill ge denna information till den allmänna arenan och har valt Meleriessee som 
budbärare för att göra individer medvetna om var de står i Upplyftandeprocessen, så det kan 
bli känt att arbete behöver bli gjort för att fler uppvaknande själar fysiskt ska kunna vandra in 
på den 5:e dimensionella arenan. Nivån på det fysiska är något som behöver bli förverkligat; 
att det är en Läroprocess och ett Privilegium att uppnå det. Människor kan inte säja att de 
anländer till den Nya Världen bara igenom att vara positiva och visa kärlek på många sätt. 
Det är en stor del av det men den verkligt djupa av denna information handlar om att påverka 
varandra på en personlig och professionell nivå. 
 
Många individer fördjupar sina färdigheter av medvetande och tillåter energierna att filtrera in 
i deras fysiska existens, men processen går mycket djupare än de förstår. Djupet av arbetet 
behöver bli gjort för att varje individ ska acceptera sin fysiska kropp som tillåter den lägre 
hjärnan och känslorna att inte längre existera i den världen. Det har mycket att göra med 
cellminnet i den fysiska kroppen och den eteriska kroppen att finnas samtidigt med Högre 
Jaget och Jag Är. Dessa minnen kan vara smärtsamma och oregelbundna som kan ge en 
individ orsak att inte kunna få tillgång till ”LOVE BUG ENERGY ” varje ögonblick. Då, vid 
det tillfället, kommer det att bildas en delning emellan alla fyra kropparna i stället för att de 
blir ett med Ljuset som var och en av oss har förmåga att skapa. 
 
Jag tror att det är tid att delge denna information i grunden därför att individer behöver se in i 
sig själva och upptäcka var de kanske håller fast vid andra delar som de tänkte hade blivit 
omhändertagna av tidigare. Processen av initieringar är nödvändig och kan inte bli förbisedd 
för att förflyttas in i Nya Jordens frekvens. Vid detta tillfälle, 8:e november, blir varje individ 
förberedd på dessa cykler av pånyttfödelse. Det står upp till varje individuell själ om eller inte 
de kommer att gå igenom processen. Vi vet att energierna kommer att delas i december och 
rör sig fram emot 2013, 2014 och 2015. Kristusmedvetandet kommer att vara den Nya 
Jordens medvetande och denna jord kommer antingen reflektera eller avvika från det innersta 
väsendet. Det kommer att bestämma orsaken och verkan som händer på planeten och hur det 
kommer att ändras. Individer som väljer att acceptera sina nya roller som ansedda passande 
från sina Högre Själv kommer att till fullo ha kapacitet att uppnå så mycket mer än de tror. 
Somliga har gått igenom dessa processer och har fortfarande ett lägre jag aktiverat inom sitt 
högre jag. Detta är en farlig kombination eftersom krigarattityden resulterar i en process som 
då orsakar stor konflikt. Det finns ingen konflikt med den Nya Jordens frekvenser så alla 
dessa komponenter kommer att gallras bort.  
 
Jag vet att ni vill att jag delger er min syn på den 21 december för effekterna på planeten. Jag 
vill berätta att det inte kommer att bli massförstörelse på planeten som berättats om tidigare. 
Det kommer att finnas delar som kommer att få oerhörda omvälvningar och det fortsätter med 



individer som skapar panik, rädsla, och osäkerhet inom sin värld. Denna sexveckorsperiod är 
en varningssignal till varje person att helt stiga in i sitt innersta väsen när jorden nu kommer 
att tillåta denna frekvens att tränga in i hennes essens. Det är viktigt att vara på platser med 
kraftfulla energier; virvlar för att förena med anpassningen av de förändringar som kommer 
att inträffa. Många kommer inte att vara glada när vad de tror kommer att uppstå i dem är som 
ett dåligt virus som har stått och kokat i eoner. Desto mer positiv en individ tillåter sig själva 
att vara, desto mer kraftfull blir energin för dem. 
 
Jag förstår att varje person tar den här tiden att till fullo aktivera sitt Högre Jag och acceptera 
sitt Gudomlighet av Ljus som de är. De kommer att bli påverkade därför att det som inte 
tjänar energierna kommer att bli uteslutet från kroppen. Och många människor på denna 
planet bär på ett frö av förstörelse inom sig som strömmar in i Jorden. Så vi kräver att så 
många individer som vi kan samla ihop kan förstå denna process; desto bättre kommer Gaia 
att acceptera sin nya Gudomlighet. 
 
Det här är bara början av frekvenserna. Allt kommer inte at hända på en gång eftersom det 
kommer att bli en tidsprocess att integrera essenserna för varje person på planeten. Nu är 
tiden att lära mer om ert inre och vandra tillsammans med andra som gör samma sak. Vägen 
till Mästerskap är öppen för var och en som väljer att se inåt. Utmaningarna är enorma och 
belöningen är större. Men det går på djupet av er själ för att kunna komma åt förändringarna 
och tillåta det att hända. 
 
Vi har många nyligen uppvaknade individer på jorden som är mycket begåvade och önskar att 
dela med sig av sina gåvor. Men denna väg måste bli förvärvad under stort ansvar och flit i 
deras ande för att tillåta förändringarna först inuti och sedan dela med andra. Det är ett mest 
nödvändigt steg i utvecklingen. 
 
De som nu gör detta arbete föreslås till ledarskapsroller på den Nya Jorden och inom Ljusets 
gyllene Städer (där det finns 22 av dem). De är områden som representerar Guds 22 Strålar 
och blir tänkt på som Höga Prästerskapet och Prästinnornas Domän på den Nya Jorden. Det 
finns många andra ljusstäder som också är delar av den Nya Jordens energier men städerna 
Jag refererar till är domäner i den Nya Jordens Brödraskap av Ljus och blir tänkt som den 
Höga Orden av Helheten och alla de andra städerna kommer att vara Städer av Ljus inunder 
de Gyllene Städerna. Den 22dra Staden Havalannchee kommer att ha den högsta 

frekvensen av ljus representerande Platinumstrålen som kommer att bli antänd den 21 

december över Berget Mont Shasta CA USA. Denna stad är upprättad i rak linje med 

Shamballa och kommer att hysa alla de Andliga Mästarna på den Nya Jorden. De andra 21 

städerna faller under domänen av denna Kristallstad av Ljus. 

 
Jag känner att det är viktigt att dela så mycket information och till så många individer som det 
är möjligt. Porten till den Nya Världen den 21 december är bara vår början. 
 
Det kommer att bli en inåtvändhet av allmänhetens medvetenhet som aldrig har hänt tidigare 
och vi vill dela med oss så mycket information som vi kan för att hjälpa var och en igenom 
denna process. Det är mycket spännande för var och en av oss inom den Förenande Helheten 
och den Religiösa Hierarkin att Himlen på Jorden inträffar nu. Det är viktigt att förstå att det 
inte händer plötsligt och individerna måste vara beredda för sitt eget uppvaknande av Ljus 
varje stund. 
 
I reflektioner av Helheten, 
 
JAG ÄR Albert Einstein Givande Mitt Innersta Väsen Till Ert 
Välsignelser och Kärlek 
 
Översättare: Bibbi Ahrnstedt – www.st-germain.se 
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