
1	  
	  

Diamantvägen 2015 

Det nya kreativa äventyret i Kärlek och Överflöd 

Ärkeängeln Michael genom Celia Fenn inför år 2015. 
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Denna första dag av år 2015 går ni in i en ny början och ett nytt äventyr på planeten Jorden. 2014 
upplevdes av många som ett svårt och kaotiskt år med personliga utmaningar för många av er. Men, 
älskade Ljusfamilj, det var också det år då portarna och portalerna för magiskt överflöd och 
kreativitet förankrades på Jorden. De utmaningar som ni ställdes inför hjälpte er verkligen att stå kvar 
i er kraft och bli skapare av er egen verklighet. Detta utmärker en flerdimensionell LjusMästare. 

Under år 2015 kommer ni att få möjlighet att ytterligare utveckla era färdigheter och förmågor, 
eftersom de mäktiga energier som består av DiamantLjus ytterligare accelererar medvetandet och 
aktiveringarna av DNA-koder för andlig och fysisk utveckling. Vi kallar den här nya tidsspiralen för 
Diamantvägen, och på den här vägen kommer ni att upptäcka den oändliga kärlekens och 
medkänslans styrka. Ni kommer att upptäcka er styrka inom de galaktiska och kosmiska energierna 
och ni kommer att fokusera denna styrka på att skapa en kärleksfull och harmonisk verklighet, allt 
medan ni färdas på Diamantvägen såsom flerdimensionella Mästare och Skapare. 
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Energierna under år 2015 

Älskade Ljusfamilj, det kommer tre mycket kraftfulla tidpunkter med förändring och omvandling 
under 2015. Den första kommer under mars och april 2015, och den kommer att inledas vid 
tidpunkten för vårdagjämningen. Under den här perioden kommer Jorden att uppleva en total 
solförmörkelse, som gör det möjligt för Planeten att flytta sig från dualistisk konfrontation och 
aggressivitet till ett mer balanserat och harmoniskt tillstånd med kollektiv samexistens. För dem av er 
som har öppnat upp för ett högre medvetandetillstånd och blivit Mästare i att Manifestera, kommer 
detta att vara rätta tillfället att hålla energierna för inre Frid, Harmoni och Kärlek, och fokusera på 
skapandet av en verklighet med Harmoni och Överflöd på Jorden. Ni kommer att få förmågan att 
använda den Sjätte Dimensionens kreativa magi och hjälpa till att manifestera en ny verklighet. 

Det kommer också att vara total månförmörkelse den 4 april, och perioden mellan den 20:e mars och 
4:e april kommer att se många skiften och förändringar på Jorden, vilka öppnar vägen för nya former 
och nya skapelser. De här förändringarna kommer att märkas på individuell och kollektiv nivå. Vi ber 
er att inte bli uppskrämda av dessa förändringar, Ni Kära, utan håll fokus på Kärlek och Kreativitet. Ta 
tillfället i akt och anpassa er till den nya tidslinjes energi för 2015 och skapa överflöd och harmoni 
istället för att bidra till lägre tidslinjeenergier med konflikter och kaos. 

Den andra kraftfulla perioden inträffar på det planetariska nyåret, från den 26 juli till den 12 augusti, 
och omfattar Lejonportens energier och utgör balanspunkten för evolutionär och kreativ utveckling. 
Höjdpunkten blir den 8 augusti vid tidsporten 8/8/8. De kosmiska energier som passerar genom 
Lejonporten kommer att förstärka de nya högre energierna och skapa möjligheter för många att starta 
nya projekt eller att starta en ny karriär, som ligger mer i linje med deras förändrade uppdrag och syfte 
på Jorden. Vid den här tiden kommer Galaxens Högre Råd, tillsammans med Solens Råd och Jordiska 
Rådförsamlingar, att sätta igång många nya energivirvlar eller tidslinjer som bidrar till manifestationen 
av den nya verkligheten i fysisk form. Dessa projekt bereder väg för de kraftfulla initieringarna under 
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2016 och 2017. Diamantvägens äventyr är verkligen på gång! De av er som är redo kommer att 
vandra längs denna nya väg med ökat medvetande och fler möjligheter. 

Den tredje kraftfulla perioden inträffar vid höstdagsjämningen i september, vilken infaller den 23 
september. Under den här månaden kommer det också att bli en partiell solförmörkelse den 13:e 
september och en total månförmörkelse den 28 september. Innebörden hos dessa kraftfulla skiften blir 
en fortsättning på de nya energierna med högre medvetenhet, vilka inleddes vid vårdagjämningen och 
förmörkelserna i mars. Här kommer ytterligare möjligheter att förankra diamantljusets Harmoni, Fred 
och Överflöd, och skapa en Ny Verklighet. Det blir en spännande och utmanande tid, fylld med nya 
möjligheter. Återigen ber vi dig att fokusera på dessa möjligheter att inge dig själv styrkan som en 
Ljusets och Kreativitetens Mästare, och hjälpa till att jorda den Nya Verkligheten på Planeten Jorden 
inom det Mänskliga Kollektiva Medvetandets nätverk, så att detta nätverk kan manifesteras på det 
materiella planet. Den här perioden på två veckor kommer att bli rik på möjligheter att få arbeta 
tillsammans med LjusVarelser och Varelser från Änglavärldarna, och likaså med de magiska 
Elementarenergierna, för att förankra denna magiska och mirakulösa Nya Verklighet. 

 

Diamantvägen: ett Högre Medvetande och en Verklighet med Högre Frekvens. 

Älskade Ljusfamilj, detta högre medvetande och högre frekvens hos Varandet kallar vi Diamantvägen. 
Det är den frekvens som förankrar den sjätte dimensionen och ger er möjlighet att till fullo pröva er 
flerdimensionella varelse. 

I detta skede kommer din förankring i den sjätte dimensionens Magi och Mirakler att låta dig 
förflyttas mellan varandets dimensioner utan att du känner ångest eller förlorar din jämvikt. När du är 
centrerad i en djup känsla av Inre Frid och Kreativ Medkänsla kommer du med denna inre kraft och 
styrka att kunna uppleva de lägre frekvenserna utan att förlora din inre förening och känsla av riktning. 
Du kommer att kunna uppleva äventyr inom de fem-, fyr- och tredimensionella energierna utan 
negativa effekter. 

Naturligtvis, Du Kära, om du befinner dig på ett uppdrag eller ett äventyr i den tredimensionella 
tätheten, omgiven av dualitet, konflikt och kaos, vet du hur du kan hitta ditt centrum i ditt hjärta, hur 
du kan jorda dig i Jorden och följa ledningen från ditt Högre Jag och din Ande och den Gudomliga 
Kreativa Intelligensens oändliga Kreativa Visdom. Och var medvetna om, Ni Kära, att med ett enkelt 
magiskt val kommer ni att kunna gå tillbaka till de högre medvetandedimensionerna. 
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Hur är detta möjligt, kanske du frågar? Nåja, du måste försäkra dig om att du är väl ansluten till ditt 
Magiska Högre Jag. Du måste odla din Inre Magiska Trädgård med Frid, Stillhet, Glädje, Kärlek och 
Överflöd. Så som du skapar den här inre trädgården kommer den också att manifesteras i din yttre 
värld som en Helig Plats som förankrar och speglar din personliga frekvens eller energisignatur på 
Jorden. 

Ditt personliga Heliga Rum (Sacred Space) kommer även att överföra din energisignatur och samverka 
med och forma den yttre världen omkring dig, och öppna upp en flerdimensionell plats på Planeten 
Jorden! Du Kära, Jorden själv är överlycklig över att återigen få dansa och leka med Ljusvarelser inom 
många dimensioner. 

Så, Ni Älskade, Diamantvägen är er passage till flerdimensionella äventyr och lätthet. Ni blir skapare 
av verkligheter, initiativtagare till tidslinjer och medskapare till ett planetmedvetande inom de högre 
frekvenserna. Ni kommer att få förtroendet att rida på de Galaktiska vågorna och skifta frekvenser 
under kreativa ljusäventyr. Och ni kommer att lära er att med Ljus och Energi manifestera form allt 
medan ni skapar en Ny Verklighet. 

 

År 2015:s Blå Diamantbarn 

När ni går in i den här nya fasen med kreativitet och bemyndigande, kommer ni som alltid att få stöd 
från en inkommande våg av nyanlända och inkarnerande själar. Dessa kommer att kallas "Blå 
Diamantbarn". 

Dessa barn kommer ifrån, eller har en nära anknytning till Elohims Änglafamilj. Elohim är 
formskaparna i Universum. Syftet och missionen för dessa inkarnerande varelser är att stödja och bistå 
skapandet och manifestationen av de nya formerna på Jorden allteftersom den Nya Verkligheten tar 
form på Jorden. 

Dessa barn är Kosmiska Andeväsen med nära koppling till de Galaktiska Familjerna och till det 
Galaktiska Rådet. De kommer att visa sig vara Manifestationens Mästare, skickliga på att skapa form 
på ett graciöst och elegant sätt. 

 



5	  
	  

De kommer även att vara empatiska och kraftfulla och kunna "läsa" energier och människor runt 
omkring sig. De kommer att använda sina empatiska förmågor till att styra kraftfulla healingenergier 
och till att skapa överflöd där det behövs. 

Dessa barn inkarnerar i Själ-Pods, grupper, som tvillingar eller som syskon, eller inom 
samhällsgrupper där de bäst kan arbeta tillsammans och skapa en kraftfull fokusering på blått 
Diamantljus, för att hjälpa till att skapa nya idéer och nya former för individuella och kollektiva väsen 
på Jorden. 

Älskade Ljusfamilj, vi önskar er ett storslaget äventyr på Diamantvägen under år 2015! 

Översättare: Inga och Cagga Levander 


