
Plejaderna, 9 mars 2014 

Via Maryann Rada 

Ljuset börjar lysa igenom större sprickor i fasaden i er verklighet nu. Mer och mer kommer sanningen 
att bli känd. Det finns inget som kan stoppa den och det går inte längre att förneka den. Vi kommer 
inte att låta sanningen förbli dold för er längre, även om det finns aspekter av den som vi inte kan 
avslöja på grund av interplanetära diplomatiska normer, och era egna direktiv för självstyre. Ni håller 
på att lära er att ta steget mot självstyre. Vi kommer för att hjälpa er att förstå vilka ni är och för att ge 
er ett kollektivt uppvaknande, inte för att ta kontroll. 

Ni är mer än kapabla att göra det ni kom för att göra, utan vår direkta inblandning. Vi är tillgängliga 
för stöd och vägledning, och vi gör vad vi kan bakom kulisserna, men vi kommer inte att ta äran för 
utfört arbete ifrån er. Det ni eftersträvar som en planetarisk befolkning är något ni kan klara på egen 
hand, och ni skulle inte bli särskilt glada om någon annan gjorde det åt er, i alla fall. Var medvetna om 
att vi håller ett öga på allt, som vi hittills har gjort, och de mörka krafterna på Jorden kommer att 
använda den tid de har kvar som kriminella övervakare av världens affärer, och de vet att världen 
kommer att kräva rättvisa. 

Minnet kommer att ersätta den felande länken till er strävan efter frihet och förvandling. Hur ni ska 
minnas är fortfarande ett mysterium, men vissa av er avkodas med större hastighet. Ljuset kommer 
fortfarande att lysa på Jorden efter att ni minns, men skuggorna kommer inte att vara så enorma. Ni 
kommer att få ett bättre minne nu och kan se den nya bilden som fullt minne utlovar. Nyckeln till att 
minnas är att vara uppmärksam på det gudomliga som visar sig i skuggorna. Det behövs bara en 
gnista av ljus för att ge er en antydan om det gudomliga liv som besjälar allting, och det är ibland 
svårt att se. Om ni tränar era ögon i att känna igen frekvensen av liv även i det döda, kommer ni att 
komma närmare minnet om varför ni valde att inkarnera på Jorden vid denna tid. Om ni kan 
minnas det kommer ni att vara redo för den kommande omvandlingen. 

Jag skulle vilja påstå att antydningar och ledtrådar i den vägen förekommer runt er på många sätt, för 
att påminna er om vägen tillbaka till minnet. När ni följer dessa ledtrådar öppnar ni ert eget valv av 
dyrbara minnen, och börjar uttyda mer och mer. Nästa fas, efter att minnas, blir att veta. Det finns 
mycket att säga om vad ni kommer att veta, men innan dess måste ni närma er minnesvalvet med 
oräddhet och beslutsamhet. Kom ihåg vad jag har sagt om beslutsamhet. Beslutsamhet leder till 
gudomlighet i samma ögonblick ni bestämmer er för att lära känna er själva. Om ni kan ha det i 
åtanke kommer det att hjälpa er att urskilja vilket ljus som är närvarande i skuggorna och väntar på att 
ni ska upptäcka det. Om ni kan urskilja det, då kommer ni att ha mycket lite problem med att navigera 
er igenom den turbulens som finns i glömskans förlorade dagar som nu återuppstår i nuet. 

Det har varit svåra tider för så många av er under så lång tid nu, och ni längtar kollektivt efter 
verkliga förändringar för att det ska bli lite lättare. Ni är tuffa, mina kära, och svåra att besegra. Ni 
befinner er på en tuff väg, det är då säkert, men den är inte tuffare än ni är. Ni håller på att upptäcka 
hur tuffa ni är som ett folk. Kom ihåg vem ni kom hit för att vara. Var sanna mot ert eget ljus och ni 
kommer lättare att se det på osannolika platser. De svåra tiderna håller på att ta slut, och den sista 
delen av er strävan kommer snart att börja. Var ståndaktig i er beslutsamhet att väcka minnena till 
liv! 

Översättning Ulla Krogh – www.st-germain.se 

 

 



 

  


