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Mina Kära,  

De tider som är framför er är fyllda av många kosmiska händelser som kommer att ge en ännu större 
ökning av renande energier, och det är oerhört viktigt att vara i samklang med förändringarna och 
vara jordad i er vardag. Vi kallar dem renande energier men denna nedladdning av energi på er 
planet är faktiskt den gudomliga feminina, villkorslösa kärleks energi. När ni på er planet berörs av 
denna gudomliga energi skapas öppningar på alla de områden av ert väsen som fortfarande är i behov 
av helande och balansering. 

Alla gamla sår kommer upp till ytan för att läkas och frigöras. Många av dessa sår upplevdes som 
trauman under barndomen och lagrades i det undermedvetna i det mänskliga psyket. Eftersom de har 
återuppväckts och förts upp till ytan i det medvetna sinnet, kan det skapa känslomässiga svårigheter, 
vilket till stor del beror på ens förmåga att möta dessa trauman med den visdom man har samlat i sitt 
vuxna liv genom att anpassa sig till livets upplevelser. Allt beror på förmågan hos varje person att vara 
villig att titta på dessa olösta frågor från en tid då man inte hade mycket erfarenhet av att hantera livets 
komplexitet i sin värld. 

Var och en har sina egna unika perspektiv på varje händelse som inträffar i ens personliga värld och de 
här händelserna kan ses antingen från ett offerperspektiv eller som ett lärande och värdefull erfarenhet 
som bidrar till de styrkor och förmågor som man har fått. Sådan är vägen på en planet som hedrar den 
fria viljan hos sina invånare. Om en person väljer att se på händelser i sitt liv ur ett offerperspektiv, då 
kommer hans/hennes liv att ge mer av vad man väljer att uppleva. 

Å andra sidan, om en individ väljer att se på en händelse i sitt liv från ett högre perspektiv, som en 
värdefull lärdom och erfarenhet, kommer livet att reflektera tillbaka till henne allt vad hon uttrycker i 
tacksamhet. Dessa tider är unika och speciella, men det som många människor nu är mitt uppe i att 
återuppleva och frigöra kommer inte att fortsätta i en cykel om och om igen. Det kommer en tid när 
kärlekskraften på planeten kommer att vara så stor att alla gamla envisa problem och trauman från det 
förflutna bara kommer att blekna ur människors medvetande. Detta kommer att bidra till att underlätta 
för ett nytt sätt att vara på för hela mänskligheten. 

Det kommer inte längre att vara en oändlig lista över överträdelser som en individ har begått mot en 
annan. Det kommer bara att finnas acceptans och förlåtelse, med människor som förstår att kärlek 
raderar allt som hänt tidigare. Det blir en nystart för alla som väljer att stanna kvar på planeten och 
det kommer att vara som en frisk fläkt i allas hjärtan. De högre kvaliteterna av kärlek kommer att 
visa sig inom alla själar när de kommer ihåg och återkopplar till den gudomliga gnistan inom dem. 
Stora framsteg kommer när mänskligheten arbetar tillsammans i samarbete och gemensam 
ansträngning för att skapa en ny värld, ett bättre sätt att tjäna varandra för det högsta uttrycket för 
gudomlig potential att utvecklas för varje individ. 

Detta var den ursprungliga planen för upplevelsen av livet i en mänsklig kropp, för att låta den 
gudomliga kärnan i den Ende (the One) uttrycka sig genom alla sina gnistor, varje gnista är unik, 
speciell och utvecklas på fantastiska och underbara sätt. Genom denna mångfald av erfarenheter, växer 
den Ende och expanderar. Insamlingen av dessa nya och kraftfulla energier och integrationen av dem i 
sina mänskliga operativsystem och samtidigt vara helt grundad på jorden är nästa steg för alla och det 
pågår redan. Ändringarna börjar inom varje individ, i dess kropp och medvetande och det som inte 
längre tjänar ett bra syfte omvandlas och elimineras, mer ljus kommer in i aurafältet för varje individ 
och frekvensen stiger därefter. 



Denna process hjälper individen i hans intressesfär att också släppa in och absorbera mer ljus. Mer 
ljus inom varje individ skapar ett större ljusfält i samhället och detta är vad som händer när 
förändringarna fortsätter. Ljuset ger positiva känslor av upphöjning, glädje, lycka, hopp och 
optimism, och mänskligheten kommer att uttrycka dessa känslor i sina familjer och bland 
samhällsmedlemmar med större lätthet. 

I sinom tid kommer tätare känslor inte längre att finnas och mänskligheten kommer inte att hindras i 
sin strävan efter att uppleva livet i en mänsklig kropp och samtidigt utveckla sina färdigheter, talanger 
och förmågor, som de kommer att vilja dela med andra, och detta kommer att berika livserfarenheten 
hos alla. Intoningen hos varje individ till de högre aspekterna av deras sanna väsen ger många gåvor 
att delas med världen. Dessa aktiviteter kommer att ge mer balans i jordens rörelser och vädermönster 
och allt kommer att vara i harmoni och stabilitet. 

Tills nästa vecka ... 
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