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Hälsningar från Himlen. Vi hälsar er och sänder er vår kärlek som en trio av Kärleksenergier. Vi står 
till er tjänst dag och natt och välkomnar era böner och kontakter med oss i ert välsignade tillstånd av 
Varat, som har blivit så tydligt på senare tid. 

Oh, ni kära. Ni kommer att få uppleva en riktig överraskning. De nya energierna som byggs upp nu, 
för med sig en explosion av Kärlek som inte liknar något annat ni någonsin har upplevt. Så grunda 
och centrera er själva och förbered er för en ökande underbar skur av mild men ändå stark stormby 
av Kärleks- och Ljusenergier, som genomtränger er nu på en djupare nivå än någonsin. 

Håll er jordade så kommer ni inte att bli ”omkullkastade”, istället kommer ni att uppleva en 
fantastisk dusch av Kärlek och Ljus genom alla era celler och ljuskroppar, genom det lager av ljus 
som omger er och djupt in i ert hjärta och ert Högre Hjärta. 

Känn in det nu, medan det byggs upp. Ni kan ibland bli tvungna att sluta med det ni håller på med för 
att ta emot, absorbera och bearbeta Ljuset och Kärleken i sommarsolståndets energier, som är mycket 
stärkande och välgörande, och de kommer att bli ännu starkare ju längre tiden går. 

Många av er har nyligen kunnat förnimma en känsla av förnyelse och mer stöd och fullständigt 
engagemang för de önskemål som ni vill skapa, och för de passioner ni vill ägna er åt och förbättra. 

Så skapa, ni kära, utifrån er passion. Ni är våra änglar av Barmhärtighet, av Kärlek och Överflöd, av 
Passioner och Välsignelser. Ni lär världen att ”följa sin övertygelse” när ni utforskar och hänger er åt 
er egen. Det skapar en spänning och ett tillstånd av att vara som påverkar alla. Det är så här världar 
och verkligheter formas, och det är det ni gör. 

Förankra er själva djupt i denna nya energi, och vet att ni är skyddade och avsedda för djupare och 
större skapande. Vi garanterar det. Ni måste bara släppa taget, och när ni går djupare in i dessa 
världar av passion och välsignelser, kommer ni inte att önska er någonting mer. Ni kommer inte att 
sakna de lägre vibrationella världarna ni kommer ifrån. Ni kommer att anlända till en ny destination 
med så djupa och vackra färger och upplevelser att ni kommer att glömma allt lidande ni har gått 
igenom. 

Så är det, mina kära. Ni lämnar ”lidandets planet” och ger er av till en Kärleksfylld tillvaro som nu blir 
er destination och verklighet när ni samlar ihop alla de inkommande energierna. Ju mer ni tror på det 
här och agerar utifrån det och väljer de vibrationer som leder till er anslutning med Källan, desto mer 
kommer ni att leva i det och agera därifrån. Ni kommer att bli Ett med alla oss i den Himmelska 
Sfären, när vi ökar på och sänder Källans energier till er alla. 

När ni fullständigt släpper de yttre tecknen på dualiteten – ja, ni är på väg från dualitet och separation 
till ett mycket mer bestående tillstånd – och som sådana är ni avsedda för storhet i er omslutning av 
Källans energier, som ni börjar känna er mer bekväma i. Ni höjer er till det tillståndet och sveper det 
om er mycket lättare. Och vi är så tacksamma för det, för i det skapar ni ett föredöme som resten av 
världen kan följa. 

Och för det tackar vi er. Vi är med er, tillsammans, alltid och för evigt i vårt och ert gudomliga 
tillstånd. Tillsammans reser vi in i de högre världarna och dimensionerna, permanent och för evigt. Vi 
vägleder er alltid där, såsom ni vägleder andra. 



Fortskrid nu, ni kära, in i dessa nya energier som kommer in, och gå orubbligt och obehindrat och med 
ett öppet hjärta för att ta emot inflödet av Kärlek och Ljus som riktas mot er nu. Var i frid med det. 
Det här är er verklighet nu. Vi älskar innerligt. 

Namaste 
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