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Mina Kära! 
 
I atmosfären omkring er finns en känsla av förväntan, en förväntan på att något stort ska ske framför 
ögonen på er, som kommer att bekräfta de förändringar som har skett inom er. Mina Kära, vi ber er, gå till 
ert inre – för de största förändringarna som har hänt och kommer att hända, sker i människors 
medvetande. Det har funnits många stunder av uppenbarelser och bekräftelser för var och en av er. Ni 
behöver alla bli mer uppmärksamma på förändringar i era egna tankeprocesser, för att förstå storheten i 
det som nu händer i mänsklighetens hjärtan. Bakom alla de yttre händelserna på er planet finns en ny 
energi, och denna nya energi är ett steg mot enighet i allt och på alla sätt. Världens folk börjar upptäcka att 
världen faktiskt är liten.  
 
Det har börjat sjunka in i människors medvetande att det är mycket viktigt för varje person att göra sitt val 
och ta ställning för allt som är rätt och riktigt. Detta är något som varje själ vet inom sig, i sitt hjärta och i 
sin själ. Allt som behövs är att göra anspråk på ett bättre sätt att leva, och innan varje individ är renad 
måste varje krokig väg rätas ut, varje utmaning mötas som genom ett trollslag. Det är viktigt att varje 
person börjar sin dag med att vända sig till Ljuset och att tillbringa några ögonblick, flera gånger under 
dagen, med att bekräfta denna intention. Det förstärker er motivation att vandra i Ljuset. Säg dessa 
affirmationer högt, om det är möjligt, med stor auktoritet för det förstärker Ljuset. Se en stor Ljuspelare 
omkring er hela tiden, och vet att ni går i frid och säkerhet. 
 
Håll ert Ljus högt, Mina Kära, varje gång ni hör era nyhetsmedier tal om dystra nyheter. Påminn er 
själva om att det bara är en illusion, och att ni inte vill ge er kreativa energi till dessa idéer och tankar. 
Fokusera alltid på det Ljus som ni är och som ni håller. Detta Ljus har ökat i intensitet och briljans bortom 
er föreställning, och det är detta ni manifesterar i världen omkring er. Ni behöver inte bevisa någonting för 
någon, eftersom ni vet vem ni är och det är tillräckligt. Sträva efter att få in mer av ert Gudomliga Väsen i 
ert aurafält och i ert hjärta. Det mänskliga hjärtat har förmågan att expandera till stora nivåer och det är er 
uppgift de närmaste månaderna. Tro på er egen förmåga att skapa de förändringar ni önskar i er värld, 
genom att helt enkelt VARA det Ljus ni är. 
 
Var orubbliga i era fredliga avsikter och behandla andra med största vänlighet och respekt. Minns hur det 
var för er under ert uppvaknande, och hur kraftfulla de energier är som måste tas in och bli fullt 
integrerade. Detta är vad alla era bröder och systrar, nära och kära upplever nu och de behöver ert stöd, 
tålamod och er uppmuntran. De behöver ert fridsamma lugn och er förtröstan om att allt är lugnt. De 
behöver veta att den process de går igenom är något som alla på Jorden måste gå igenom.  
 
Det här är vad ni har blivit tränade för när ni kämpade för att övervinna dualitetens frestelser på den här 
planeten. Ni har lyckats, ni har tagit examen och nu är det dags att använda er vishet och era erfarenheter 
till att göra skillnad i människors liv omkring er. Genom det Ljus som ni är kommer de att känna igen er 
och söka upp er. Var beredda att tjäna det Gudomliga på alla sätt ni kan under dessa tider. Ta er tid att 
vara stilla och gå till ert inre, lyssna till ert Högre Jags röst och följ Dess uppmaningar. Lita på att det 
inom er finns den största kunskap och visdom, och att det alltid har legat dolt i djupet av ert väsen för att 
tas fram i denna tid och låt ert strålande Ljus skina.  
 
Tills näst vecka… 
 



JAG ÄR Hilarion 
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