
Plejaderna, 16 mars 2014 

Via Méline Lafont 

Var hälsade, vi är från Plejaderna och vi har kommit med villkorslös Kärlek till var och en på denna 
planet. Vi kommer med en djupare förståelse och kunskap om er planetära Uppstigning och det 
stadium den befinner sig på. Eftersom ett djupare medvetande håller på att uppnås av många på er 
planet, finns det många nya möjligheter som skapas och till och med manifesteras i ert eget kollektiv – 
och er personliga verklighet. 

Vad vi vill tala om nu är dagjämningsenergier/portaler och dess effekt på varje enskild individ och 
verklighet. Var modiga ni kära Ljusarbetare, bröder och systrar, för denna nya våg och mängd 
solenergier kommer att ”slå huvudet på spiken” vad gäller många händelser och jordiska realiteter, 
som har spelats upp under flera år nu. 

Drastiska förändringar kommer att ske på planeten, eftersom kollektivet och många av er 
Ljusarbetare har längtat efter, skapat och påbjudit dessa förändringar. Det kommer att bli 
utgjutelser, skalv i form av energivågor, och bokstavligen enorma mängder av frisläppt densitet och 
frisläppta gamla mönster/skapelser. Det som en gång var gammalt och obekvämt skall inte längre 
finnas kvar. 

Vårdagjämningen är här för att hjälpa många av er på er väg att bli multidimensionella i er egen 
frekvens och vibration av ER egen högsta möjliga energi. Detta kommer att bidra till att ni kan ta er 
första kontakt i er egen verklighet först, innan kollektivet blir involverat i dessa interaktioner. Varför 
är det viktigt att börja denna första kontakt på en fysisk nivå (er egen nivå)? Därför att när ni blir 
medvetna och redo för dessa nivåer av ömsesidig samverkan på ert eget sätt, kommer kollektivet att 
fyllas av acceptans och kärlek och en förståelse för vår existens och vår närvaro här på Jorden. 

Eftersom var och en av er är en del av Enheten och av ert jordiska kollektiv, bereder ni väg för andra 
att få kontakt med oss på ett djupare plan och med en djupare förståelse/acceptans. Vad vi vill arbeta 
med är accepterandet av vår existens, och det handlar om mer än att bara veta att vi är här nu, det 
handlar också om att se och känna vår närvaro omkring er, såväl som inom er. 

Portalväktare och markpersonal är de första som kommer att stå i förbindelse med våra energier när 
de är redo för det. Den första vågen i denna Uppstigningsprocess är redan i linje med vår närvaro, 
eftersom de har blivit förberedda för allt detta under en lång tid. Deras tid är NU för att hjälpa till med 
Första Kontakten, och den går genom deras egen Närvaro. Ni kommer att veta om ni är med i första 
vågen, och ni kommer att bli kontaktade av våra energier i alla sorts former och på alla möjliga sätt. 

Titta inte efter oss i fysiska former, för vi kan helt enkelt anpassa oss till era energier på det mest 
förfinade sätt för att bli ”sedda”. Kom ihåg att ”seendet” inte bara sker genom det fysiska ögat, utan 
vi talar här om att se oss med ert inre öga. Alla sorters former och manifestationer är möjliga, men vi 
kommer alltid att välja det sätt som tjänar er allra bäst, och helst på det mest naturliga sätt vi kan. 

Vi kommer att ta det steg för steg, som alltid, eftersom er förmåga att handskas med allt detta är vår 
första prioritet. Var redo för den första vågen och ta in energierna av denna vackra vårdagjämning. 
Till kollektivet och de Ljusarbetare som håller på att höja sig till sitt eget naturliga Jag, till sin JAG 
ÄR-Närvaro och till Kristusmedvetandet: massor av Kärlek och koder kommer att ingjutas i alla 
dessa i syfte att förbereda dem för denna fas som redan är på väg för den första vågen. 

Ingen kommer att bli lämnad kvar eller bli glömd, för alla är en del av Enheten som kallas VARA. Ni 
kommer alltid att VARA och det finns ingen chans att ni inte kan VARA, för att Vara är att existera 



och existens är OÄNDLIGHET 
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