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För dagarna som kommer – genom James Gilliland  
 

Jag har sedan hans födelse gått vid sidan av denne man som levererar detta budskap. Han har dött 

två gånger i denna inkarnation och jag var där båda gångerna för att återuppliva honom. Det fanns 

en orsak. Det finns några på jorden som är kända som omutliga. Fastän han har haft många 

prövningar har han varje gång samlat kunskap ifrån upplevelserna och sedan fortsatt att tjäna med 

den högsta avsikt. Det är därför jag har valt honom och andra lika honom att överlämna mina 

budskap till. Mänskligheten och Jorden; som är en spegling av mänskligheten har kommit att bli 

extremt obalanserade. En gång var det gudomliga feminina ärat; det tog ledningen, precis som 

det skulle handhavande Jordens affärer. Det feminina är av naturen subjektivt, det är 

kärleksfullt, närande, ledande för familj och säkerhet. Med Familj menas inte bara släkten det 

omfattar allt liv. Det är bäst utrustat beroende på dess kärlek och subjektiva natur att ta emot 

guidning ifrån Skaparen. Det maskulina är skapat för att vara objektivt, utförande 

inspirationerna ifrån det gudomliga feminina skydda och stödja det. 

 

Idag har Jorden ett mer patriarkaliskt regerande system, helt utan kontakt med Skaparen, driven 

av egot med väldigt litet respekt för det gudomliga feminina, som inkluderar Moder Jord. I min 

inkarnation fanns det två aspekter i min sons läror och ministär. Det var den feminina sidan 

Marias Familj och den maskulina sidan Jesus Familj. Vilka tror ni ägnade mest tid åt att föda upp 

och utbilda honom? I vilken domän tillbringande han den mesta tiden? Fast Jesus undervisade 

om en allt förlåtande Gud av kärlek den överallt närvarande Skaparen, bärare av liv och 

avkomma för liv blev hans läror kapade av den maskulina sidan som i stället valde den maskulina 

Gud, ibland straffande och vredgad, en Gud med strikta regler och vedergällning om ingen följde 

dessa regler. Min älskade dotter Maria Magdalena var också dömd och utpekande henne som 

demon på grund av avundsjuka av hennes arv som var fördärvat av rykten av män. Hon hade 

kungligt blod, undervisad i Egyptiska Mystery Schools och gav den förnämsta hjälpen vid Jesu 

uppstigning. De var och är idag passionerat kära men kärleken har dock utvecklats till en mer 

expanderande roll. Vi fortsätter alla att älska, hela och stödja Gudsmedvetandet för dem som 

söker vår hjälp. Våra läror är universella till sin natur. 

 

När Jesus blev medveten om att det var hans tur att gå överlät han spiran till Marias familj. De 

var mer i linje med och förenade med Skaparen och kunde bättre tjäna Mänskligheten och 

Jorden och var mer i linje med Naturens Lagar. Det maskulina kunde inte slita sig loss ifrån 



intellektet, överlämna till kärlek, styrt ifrån hjärtat och som ofta ville använda makt över 

inspiration. Dessa karaktäristiska egenskaper var drivkraften att övertaga Marias Familj, det 

gudomliga feminina som till denna dag har varit obetydligt överskuggad och kuvat av det nu 

styrande patriarkaliska ledarskapet. Varför är alla Påvar Män? Varför är de flesta präster och 

ministrar män? Tysta och i bakgrunden. Samma problem existerar över hela Jorden fast några 

kulturer ärar och respekterar sina kvinnor hellre än att göra dem till nöjesobjekt, pliktfyllda slavar 

och betydande bonus som västerut. Denna stora obalans och degradering är snart över. Det 

kommer att uppdagas och helas ifrån höjden och Jorden Självt. 

 

Den gudomligt feminina energin har ökat exponentiellt för att bringa balans till Mänskligheten 

och Jorden. Kapningen av det gudomligt feminina kommer att bli avslöjat, vem som har legat 

bakom det och vem som fortfarande förevigar det. Era krig, er miljöförstöring, splittrandet av 

familjer inkluderande er vidsträckta familj; som inkluderar alla kulturer och hudfärger kommer att 

komma samman i en storslagen föreningsprocess. Det är den stora vågen av förenat medvetande 

som era äldre personer har talat om och nu är det här. Jag har gett ut detta budskap många gånger 

förr men det blev bara nedtryckt och undanhållet av kontrollsystemen av det patriarkaliska 

ledarskapet. Nu har tiden kommit för att sprida detta budskap överallt. Det är dags att välja Fred. 

Det är tid att välja förenat medvetande guidat ifrån hjärtat i alla era val och handlingar inte 

igenom rädsla och otrygghet och yttre manipulation ofta misstagen ifrån hjärtat. Det är dags för 

det gudomliga feminina hos var och en, män och kvinnor att stå upp och gå framåt. Denna 

inspiration ökar exponentiellt som där uppe så där nere och det är tid att ställa upp i rät linje hellre 

än att fortsätta sätten som inte stödjer fred, enhet, individuell frihet och välgång för alla. Spela 

inte de roller som det patriarkaliska ledarskapet har fallit offer för, som har tystats ner, 

förminskats och förvandlat det gudomliga feminina till plikttrogna nöjesslavar. Gör er inte till 

underkuvade också eller tillåt ingenting annat än respekt, stödd av ert gudomliga feminina och 

Gudinnan inom. Stå upp för andra mödrar och barnen som förtjänar ett liv av jämlikhet. Sök och 

finn Kärleken, den närande, den spirituella styrkan av Marias Familj. Bada i det, bli det. Vi älskar 

er, hela Skapelsen och det är tid för KÄRLEKEN att bli den ledande kåren för Mänskligheten och 

Jorden. 
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