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Älskade ni,  Det är viktigt för var och en av er att ni bevarar ert lugn och är centrerande varje dag. 
Energierna som kommer in i vågor till er planet medför förändringar i varje facett av det mänskliga 
livet. När det ökande ljuset flyter utåt, tänds lågan för att vakna i många andra själar och som ni vet, 
att vakna upp är ganska så ofta en smärtsam process som kräver assimilering av många sanningar som 
inte var kända eller ens tänkta innan. Ni har redan upplevt denna process och kan relatera till de 
djupgående effekterna dessa avslöjanden skapar inom de nyligen uppvaknade, och deras önskan att 
genomföra kraftfulla förändringar i deras värld. De är otåliga att skapa en förändring och de är villiga 
att göra nästan vad som helst för att få det att hända. Detta är anledningen till att era stabiliserande 
energier är så nödvändiga under dessa tider. Sänd ljus till de platser av världen som upplever 
omvälvning och obalans. Gör detta när du än hör talas om det – att bara ta en stund och sända ljus 
ger assistans på fler sätt än du kan ana. Allt du behöver är din intention, när du använder denna, be 
LjusÄnglarna att bege sig till dessa platser och heala området, landet, djuren, elementarierna, och sänd 
ljus till alla de människor som bor där för att assistera dem. 

 Ni är de som är medvetna och måste därför använda er kraft genom att kalla på änglar för assistans 
och rikta dem till de platser där de behövs. Börja observera den information som kommuniceras 
genom era nyhetsmedier på olika sätt, inte som passiva observatörer utan som upplysta varelser som 
uppfattar vart någonstans det behövs ljus och sedan skicka det dit omedelbart. Ditt bidrag, på en 
daglig basis där du tilldelar Änglarna och hjälpare till kaotiska platser på Jorden hjälper till att 
stabilisera de områdena. Det enda som behövs är att du fokuserar och kallar på ljustrupperna för att 
rikta dem till dessa områden. Förstå att varenda en av er har en arme av ljus till ert förfogande och du 
kan göra en skillnad genom att sända dessa styrkor till labila områden i världen där de verkligen 
behövs. Din intention att åstadkomma det högsta resultatet vart någonstans du än riktar ditt fokus 
kommer att medföra harmoni och din lojala uppmärksamhet på detta fokuserande varje dag kommer 
att skapa en bestående fred som ni längtar efter på Jorden. Sänd ljus till de naturliga kungadömena då 
de är en integrerad del av livet på denna planet. Sänd ljus till allting på er planet och glöm inte att 
omge era älskade, familjemedlemmar och husdjur med vitt ljus varenda och eviga dag, omge er hem, 
era ägodelar, era bilar, ställen där ni håller till, era bankkonton och era dagliga aktiviteter med vitt 
ljus av skydd varenda och eviga dag. 

 Ni är de uppvaknade och är ansvariga för de områden i er sfär av inflytande som kan sträcka sig till 
många mil i diameter. Ha som intention att denna sfär av ert inflytande växer i radie varje dag så att ett 
större område är täckt av dina ansträngningar. Intention är allt - och du kan göra detta! Var en öppen 
dörr för Guds ljus att manifestera sig i och genom dig. Bibehåll en vision av någonting bättre, alltid, 
såsom en fantastisk planet under Gud. Genom hela detta år, håll dig inom din spirituella medvetenhet 
och vet att din spiritualitet är vad som definierar dig. Gör en veckoutvärdering för att införa 
förbättringar i ditt liv så att din spiritualitet fortsätter att växa. Har du balanserat ut all din karma, har 
du fullföljt alla dina själskontrakt? Klarade du alla dina test och igångsättningar? Är dina 
igångsättningar avklarade? Denna livstid är den sista livstiden på Jorden eftersom denna möjlighet att 
uppleva livet i en fysisk kropp på en planet i dualitet inte kommer att ske igen och det ligger på DIG 
att försäkra dig om att du har klarat av allting som din själ planerade att avklara. I varje obehaglig 
situation eller problem som du träffar på, fråga dig själv: “Vad lär jag mig själv här?” “Vad är det 
högsta möjliga resultatet som kan manifesteras här i denna situation och vad kan jag göra för att se till 
att detta händer?” 

 Gå utanför ditt mänskliga egos påstötningar och se på livet från ett högre perspektiv. Vill du skapa 
barriärer i relationer som kunde läkas genom att ha översikt med andras upplevda överträdelser? 
Kommer du låta ditt egos stolthet att ta kontroll och skapa separationer? Vet att kärlek alltid är svaret i 
varje situation och använd denna kraft i varje facett och del av ditt varande och i relationer med 



andra. Kärnpunkten i detta är – hur mycket älskar du? Lär dig att älska med kärleken från Gud som 
älskar oss alla villkorslöst utan att döma. Bli den upplysta varelsen som kan höja sig över vilken 
situation som helst och se den från ett mer kärleksfullt perspektiv. Överlämna och släpp allt som inte 
längre tjänar den väg som du valt att gå. Motstånd till den ljusvarelse du verkligen är är meningslöst. 
Titta efter det goda i allting. Fyll ditt hjärta med flamman av kärlek och låt den flamman växa och 
expandera ut till världen runt om dig. VAR förändringen.   

Älskade ni, spelet har ändrats. Nu kan ni inte längre sitta på staketet motvilliga till att göra ett klart och 
tydligt val. Tiden är NU att gå mot ljuset och in i ett högre medvetande med uthållighet i ditt hjärta. 
Det måste göras i varje cell av din varelse. Du är värdig fantastiska saker, vet att allting kommer att 
ordna sig till det allra bästa och att saker och ting verkligen kommer att bli bättre. Du är välsignad på 
så många fler sätt än du kan föreställa dig. Universum stödjer dig, allt ditt liv stödjer dig och detta 
blir mer och mer uppenbart for varje timme. Du är ett barn av det gudomliga och din magnifika 
framtid väntar på din uppmärksamhet, och din intention. VAR HÄR NU!   

Tills nästa vecka… Jag är Hilarion.  

Översättare: Alexandra Davidsson   
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