
The council of 12, den 5 december 2012 
 

Prognos för år 2012 för att skapa den Nya världen, inkodad i ert DNA sedan tidernas början 

 
Ibland finns det en markerad tidpunkt som människor upplever som en dragen linje mellan två 
händelser. När 2013 börjar kommer ni att befinna er på den linjen. Hur kommer den att se ut och 
kännas, och vad kommer den att innebära? 
 
Säkert kommer år 2012 att ses i backspegeln som en tid av exempellöst revolutionära 
förändringar, otaliga obesvarade frågor och massor med människor som vaknade upp ur en 
väldigt lång sömn för att upptäcka en värld i kaos. Den kommer också att noteras som en 
brytpunkt – en mänsklighet som hanterade en omfattande och kontinuerlig demontering av 
ohanterliga system, och människor som överallt lärde sig att leva på helspänn. 
 
Från slutpunkt till startpunkt 

Jordens forntida visa kommer att beskriva solståndet den 21 december 2012 som en slutpunkt i en 
lång utvecklingscykel, då mänskligheten kunde ta ett jättekliv framåt och skapa en ljusfylld 
tillvaro. Denna slutpunkt är faktiskt mer än ett linjärt datum, för den står i relation till en 
kvantumcykel som är ofantlig och multidimensionell. För människor som är betingade att 
fokusera på specifika datum för att markera framsteg, kommer solståndet år 2012 att bli en 
brännpunkt som hjälpte till att påskynda uppvaknandet och en intensiv önskan om en helt ny sorts 
värld. 
 
Visste ni att ni på en DNA-nivå är kodade att vakna upp till er gudomliga natur och 

tillsammans försöka skapa en kärleksfull värld, tills den blir en realitet?  

 
I själva verket finns det inbyggt i er att vakna upp under Jordens avgörande ögonblick och 

komma ihåg mer och mer av varför ni kom hit för att tjäna på bästa möjliga sätt. Troligtvis har ni 

varit på väg ett bra tag, och det senaste året eller åren har ni testat er beslutsamhet. 

 
Under de ögonblick när ni har känt er förhindrade att hjälpa kanske ni kände en djup, oförklarlig 
sorg, som om ni inte kunde göra det som ni var kodade att göra. Även om ni inte hade detaljerna i 
vad den här uppgiften var, så visste ni bara att den var annorlunda mot vad ni ansåg er kunna 
åstadkomma.  
 
DNA-koderna inom er är en del av er kärna och har en sådan otrolig drivkraft att när den väl har 
blivit påverkad förändras er utveckling. Med aktiveringen av dessa koder blir ni betydligt mer 
medvetna om er sanna natur, vilken är gudomlig. 
 
Ni kommer också att bli medvetna om att ni har ett inre vägledningsteam som alltid finns vid er 

sida. Med denna medvetenhet kommer ni naturligtvis att få träning i hur ni skall arbeta 

tillsammans med era andliga ledare.  

 
Som en del av det får ni lära er om hur ni ska skilja er inre röst från ert ego, och hur ni 

urskiljer innebörd och tillämpning i de meddelanden ni får. Detta kommer att ske i en process 
över tid, i steg som vanligtvis är utanför ert vanliga medvetande. Vad som är viktigt är inte det 
linjära skede ni är i utan den multidimensionella stora bilden – ni blir allt mer intuitiva, och 
skickligare på att upptäcka och jaga bort rädsla, så att ni kan se sanningen i de subtila 
meddelanden ni får.  
 
 



Den sanna förmågan att förändra 

Er sanna förmåga att förändra det ni upplever på Jorden ligger i att ni får tillgång till, och lever 
som ert multidimensionella och gudomliga jag. Det är nyckeln till 2013 och vad som kommer 
härnäst.  
 
Låt inte tvivel på er själva stå i vägen när 2013 börjar och världen ännu inte är som ni vill att den 
ska vara. Låt inte någon säga att ni inte är utrustade för utmaningarna att leva nu. Det är 

nonsens. Hur kan en gudomlig Ljusarbetare som ni – kodad från tidernas början för att 

underlätta mänsklighetens stora skifte – inte ha vad som krävs? 

 
Tvivla inte på era omfattande förberedelser för att vara på Jorden just nu. Ert multidimensionella, 
gudomliga jag vet i förväg vilken uppsättning omständigheter och förmågor ni behöver för detta 
liv. Ur andligt perspektiv finns det inga tillfälligheter och inga misstag. Varje utmaning ni 
fortfarande ställs inför är en bit i ert pussel. Likaså positiva egenskaper som vänlighet, som ni 
förkroppsligar nu, var länge under utveckling för att hjälpa er i detta liv. Ni är verkligen precis 
där ni ska vara. 
 
Förståelse för 2013 års energier 

Under 2013 kommer ni att upptäcka att allt är sig likt från föregående år. Planetens stora 
omgestaltning kommer att fortsätta, och saker och ting kommer ibland att verka värre även när de 
blir bättre.  
 
Skapande är en rörig och ofta våldsam process. När det inträffar, ur ett stort perspektiv, finns det 
otaliga bitar bakom kulisserna som ska komma på plats. Från ett andligt perspektiv så ses saker 

och ting på en måste-ses-basis och känna till på en måste-veta-basis. Det är så den andliga 

världen fungerar. De bitar som det är viktigast att man tar itu med kommer först fram i ljuset – 

såsom behovet av kärlek. Det inkluderar egenkärlek och det kärleksfulla samspelet mellan 

människor – grannar, medarbetare, vänner, nära och kära samt även främlingar. 

 
Mekanismen för att kunna bemästra kärlek är relationer. Alla som finns runt om dig utmanas nu 
på ett eller annat sätt genom relationer, där människor lär sig om igen vad som menas med att 
älska. Du behöver inte vare i ett ”förhållande” för att vara påverkad. Nästan alla har grannar, 

telefonsamtal med andra samt interaktioner med folk på gatan eller på marknaden. 

 
Tillåt inte dig själv att bli missmodig genom den skenbara bristen på framsteg – kom ihåg att du 
är bunden till att vara en del av de lösningar som behövs för att det skall kunna bli en mer 
kärleksfull värld. Titta inte bort från det som ligger precis framför dig. Det som inte fungerar 
normalt måste väckas till medvetande om det innan det kan helas. Om inte världens 

uppmärksamhet var fokuserad på ett tillstånd av kärlekslös samexistens inom familjer och 

grupper av människor, så skulle de kollektiva ansträngningarna att förändra saker och ting inte 

vara igång just nu. 

 
Skapandet av en helt ny Jord, baserad på kärlek, sker verkligen just nu, men det är en gemensam 
insats som tar sin tid. Det kollektiva medvetandet måste synkroniseras och detta är inte ett litet 
steg. Ingen ensam person kan avhjälpa dysfunktionen, men varje enskild person är ansvarig 

för sin egen energi – vartenda ögonblick av varenda dag! Detta fordrar skicklighet och 

orubblig envishet och att ständigt gå tillbaka till den högre synen på andlighet.  
 
Ditt val och din väg 

Ha tillit till att du är på ett både komplicerat och intimt sätt involverad i den mest äventyrliga dans 
av skapelse som någonsin har setts på Jorden. Du valde att ta del i detta för mycket länge sedan, 



och – NEJ, du kan inte ändra ditt val nu! Om du tror att du kan det så är det ditt ego som har ett 
meningslöst och fruktlöst ögonblick av motstånd! Ditt mäktiga och gudomliga själv som gör 

förändringar är den som nu står vid rodret. Det är den del av dig som drivs av anden – villig att 

finnas i förgrunden för förändringar och att modigt göra vad som behövs på varje steg av 

vägen. Det här är din väg. 

 
Era uppriktiga önskemål om förändring och en mer kärleksfull värld är en magnetisk energi som 
går ut i världen och förbinder er med en liknande vision som finns i det kollektiva medvetandet. 
Underskatta inte kraften i denna positiva, magnetiska kraft. Ni skapar mer av den varje gång ni är 
snälla mot er själva eller andra. När ni möter dessa utmaningar och besvarar dem med 

vänlighet förstoras den positiva, magnetiska energin. Detta energiområde är verkligt och rör 

sig in i det kollektiva medvetandet och lyfter upp mänskligheten. Att vara uppmärksam på denna 
energi, även om du inte kan se den fysiskt eller röra vid den, hjälper dig att utvecklas andligt. 
 
När ditt liv blir komplicerat eller du helt enkelt känner dig överväldigad, gå då tillbaka till denna 
enkla idé. Kom ihåg vikten av att vara snäll. Var det även om ingen annan är snäll. När andra är 

ovänliga uttrycker de vanligt, reaktivt medvetande. Du är inte vanlig, du är gudomlig. 
 
Ditt mångdimensionella Jag 

Som en gudomlig skapare av förändringar är ett viktigt fokus för dig under år 2013 att upptäcka 
hur skickligt man rör sig genom förändringar med lätthet. Detta betyder att du vägrar att gå med 
på gängmentaliteten som involverar ilska, dömande eller svarta och vita perspektiv. Dessa 
metoder är av det gamla paradigmet och därför begränsade. Vad du istället vill är att vara i 
fronten av det dimensionella skiftet in till högre medvetande. Det är kvantum, mångdimensionellt 
och enormt. 
 
Energin av högre frekvenser hjälper dig att ansluta dig till ditt mångdimensionella jag. Allting har 
en frekvens eller vibration – inklusive tankar och känslor, mat, meddelande från media och 
personliga energifält. Frekvenser är inte statiska, de kan skifta blixtsnabbt när ditt humör ändras 
från glad till arg, eller när du går från självuppskattning till tvivel på dig själv. På det viset är 
frekvenser en energi som fluktuerar. De högre frekvenser du vill koppla dig till är snabbare 
rörelsefält av energi. Du kan påverka din egen energi med denna enkla frekvenshöjande process – 
att skapa och upprätthålla en hög frekvens. 
 
Frekvenshöjande process 

1 Sätt din energetiska ton varje morgon för hela dagen med en positiv tanke eller känsla av 

tacksamhet. Om du vaknar upp med ett dåligt humör eller att du oroar dig – ändra då kanal inom 
dig och med medveten avsikt: ställ in dig på att vara positiv! Uttryck det högt för det kan 
förstärka nyttan av det. 
 
2 Under dagen, var uppmärksam på när din energi sjunker eller ditt humör ändras. Öva dig i att 
vara uppmärksam på det ögonblick du skiftar till lägre frekvens och lägg märke till vad det är 
som ändrats. Genom att spåra din egen energi på det här sättet kan du avgöra om dina 
frekvenssvängningar berodde på tankar, känslor, intaget av näring, nyheterna, umgänge med en 
arg person eller några andra faktorer. 
 
3 Ha hela tiden under dagen en avsikt att vilja vara närvarande och medveten, oavsett hur tokiga 
saker och ting kan bli. Om du märker att ditt sinne vandrar in till det förflutna eller till framtiden, 
eller att du känner att du inte kan fokusera på vad någon säger,  kom då tillbaka till nuet. 
 
4 Lär dig mer om ditt eget DNA och gamla, dysfunktionella mönster som fortfarande sitter kvar 



inom dig. Ju mer du förstår om det förflutnas begränsade tillstånd i ditt DNA, desto snabbare kan 
du rensa bort det och bli fri från dess effekter. 
 
5 Upptäck hur de ovanliga, planetariska mönstren under de närmaste åren påverkar din egen 
astrologi. Du måste inte tro på astrologi för att planetära energier skall påverka dig. De 
utmanande effekterna som radar upp sig mellan åren 2013 och 2016 har inte upplevts tidigare på 
Jorden. Självförståelse kan hjälpa dig att navigera mellan förändringarna och hantera din frekvens 
samtidigt. 
 
6 Innan du somnar varje kväll, koppla då bort dig från mänsklighetens matris av rädslor – det fält 
av rädsloenergi som mänskligheten har skapat över lång tid. Din sömn blir då mer produktiv och 
mer fridfull. 
 
7 Bjud in andligheten medvetet och regelbundet i ditt liv, be om att få ett högre perspektiv på livet 

och om tålamod att vara snäll och vänlig mot alla. 

 

När du fortsätter resan för att upptäcka din gudomliga natur så omger vi dig med vår kärlek och 
våra välsignelser. Vi är Rådet av 12. 
 
Översättning Ulla Krogh. 
 
Copyright 2012 by Selacia - 
 
http://Selacia.com, http://EarthsPivotalYears.com  
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