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Mina Kära! 
 
Himlen ler mot Jorden när Hon rör sig mot sitt öde. Sett från de högre världarna är undret i denna rörelse 
bortom allt. De himmelska rörelserna som sker och som kommer att fortsätta att ske medför en 
omvandling av högsta rang. De gamla sätten håller snabbt på att bara vara en dröm och en ny början är 
snart här. Detta är den tid som har talats om i evigheter och nu är den äntligen här. Den börjar först på de 
eteriska nivåerna och sipprar sedan in i varje aspekt av allt levande på er planet. Djupgående förändring 
och omvandling kommer att ske i varje cell i allt levande och Jorden håller på att förberedas sig för en 
storslagen ceremoni. 
 
Allt kaos som verkar finnas på er planet kommer att följas av något underbart, något magnifikt, något som 
mänskligheten har fantiserat om i sitt innersta. Den nya verkligheten är snart här och den kommer in i era 
liv fylld med fridfull glädje och förnöjsamhet. Fler stunder av lycka och extas kommer att bli allt vanligare 
för dem av er som länge har väntat på dessa stunder. Många själar upptäcker att allt de behöver finns 
inom dem, och det är dessa själar som får det att hända i deras yttre verklighet. De täta energierna 
försvinner snabbt och lämnar bakom sig förväntningar på de nya energierna. 
 
Livet accelererar och saktar ner på samma gång, för när ni kommer mer i samklang med ert eget Heliga 
Kristusjag, anpassar ni er till er kristallina kärna som glatt ger resonans till det nya kristallina nätet som 
hummar och gnolar och sjunger sina glada melodier i atmosfären och ut i Universum. Mängder av kärlek 
sköljs över planeten och varje levande partikel genomsyras av denna fantastiska substans, denna starka 
kärlek från Skaparens hjärta. Kärlek är den starkaste kraften i Universum och den öppnar upp för alla 
hjärtan att slå som ett, när alla invånare har vaknat upp till minnet av sin egen storslagenhet.  
 
Ni, Mina Kära, är katalysatorerna, de som har skapat detta betydelsefulla åtagande som ligger framför er. 
Energierna faller på var och en av er och resten av mänskligheten som en välsignelse. Vägen framåt går 
genom er hjärtportal. Anslutningen måste ske i ert hjärta. Andas med och genom ert hjärta. Lär er hur 
ert hjärta andas. Bli den välvilliga människan som lever på Jorden och som välsignar allt och alla på 
dess yta. Låt er ständiga refräng bli: ”Låt mig vara en välsignelse, låt mig vara en välsignelse.” Ni är de 
smorda som har utstått många prövningar och vedermödor och klarat många hårda tester för att vara här 
vid denna tidpunkt. Ni är redo och ni vet vad som måste göras när tiden är inne. 
 
Ljuset sprider sig över hela planetens yta och det går inte att stoppa. Ni är det Ljuset, ni har visionen och 
potentialen i ert underbara hjärta och ni far in i himlen på änglavingar. Det är så himlen är förankrad på 
Jorden och det börjar nu på allvar. Alla mänskliga änglar förenar nu sina ansträngningar för att föra 
himmelriket till Jorden. Godhet föder godhet, och magi är ordet för dagen. Öppna era ögon och se med 
ert hjärta. Bred ut era vingar och flyg, Ljusets barn! Gläd er och låt ert hjärta få frid. 
 
Tills näst vecka… 
 
JAG ÄR Hilarion 
 
Översättning Ulla Krogh - www.st-germain.se 
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