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Mina Kära! 
 
Över hela Kosmos sker anpassningar som har emotsetts under flera tusen år. Dessa öppnar 
upp för större kunskap som finns hos Själen, för var och en av er har ett enormt lager med 
kunskap från många tidsåldrar, som har kommit och gått. Det är dags för er att tillbringa tid i 
stillhet och lyssna inåt när er värld åter ansluter sig till resten av galaxen – en händelse som 
förkunnar förståelsen för att mänskligheten inte är ensam i detta oändliga hav av andra 
stjärnor, planeter och världar. Det här betyder att Jorden går in i en ny position på himlen 
och detta är en ny början för alla. 
 
Jorden håller på att expandera och skifta allt eftersom hon anpassar sig till Sin nya plats i 
himlen, och det kan medföra vissa förändringar hos Hennes invånare. När människans hjärta 
öppnar sig mer och förändringarna sker både på insidan och utsidan, kommer känslan av 
enhet och enighet att kännas av alla som är här under dessa tider, eftersom det nu kommer att 
bli tydligt att Jorden och mänskligheten är unika och en viktig del av en mycket större 
gemenskap än man någonsin tidigare har trott. Det kommer att bli en ökad upphetsning när 
denna medvetenhet mognar. Det tillkommer hela mänskligheten att se sig omkring och bli 
mer observant. 
 
De skiftande energierna, som kommer in och skapar öppningar till stora mängder uråldrig 
kunskap om er planet, kommer att hjälpa till att väcka mänskligheten i stort antal. Det är 
dags att titta upp i skyn med skärpt blick för att se de tecken som finns runt omkring er och 
som talar om att den gamla världens system håller på att falla sönder, och de som har haft 
kontroll över er försöker nu desperat att hålla kvar världens befolkning i rädsla, hopplöshet 
och apati. Varje sådant försök från dessa möts med en växande medvetenhet hos 
befolkningen om att allt som var dolt inte längre kan döljas. Detta är, som vi tidigare sagt, en 
ny dimension eller vibration som inte längre stödjer en sådan handling. 
 
När ni, våra modigaste krigare, håller fast vid visionen av en större verklighet, där alla är 
jämbördiga i sin potential att växa och utvecklas, kommer ni att bli medvetna om många 
tecken och förebud. Genom att förankra ert Ljus under dessa tider, kommer er kärleksfulla 
service till den Gudomliga Planen att noteras och registreras. Många av er har blivit 
initierade i kosmisk och galaktisk tjänst, och detta kommer ni att bli medvetna om i större 
omfattning under de kommande veckorna och månaderna. Känslan av linjär tid skiftar och det 
finns cykler som träder i kraft, som kommer att förändra uppfattningsförmågan, vilket kan 
kännas förvirrande. Det är många justeringar som görs när ert mänskliga operativsystem 
ställer in sig för att anpassa sig till de högre frekvenserna. 
 
Tillbringa så mycket tid som möjligt i naturen, drick massor med rent vatten för att återfukta 
er fysiska kropp och för att underlätta dess anpassning. Ät färsk frukt och grönsaker så 
mycket som möjligt, för dessa har en större livskraft i sig som kommer att hjälpa till att hålla 
er kropp i större samklang med de högre frekvenserna när de fortsätter att strömma in i er 
atmosfär. Var i frid, Ni Kära, och kom ihåg att ni är älskade över måttan. 
 
Tills näst vecka… 
 
JAG ÄR Hilarion 
 
Översättning Ulla Krogh - www.st-germain.se 
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