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Er verklighet håller på att skifta till ett  

Nytt Paradigm 

Änglaguider genom Taryn Crimi 

14 februari 2015 

 

 

Idag fokuserar vi er uppmärksamhet på den verklighet som ni upplever. 

Många ser hur hela "världen" tycks befinna sig i något sorts kaos. Men var medvetna om att saker och 
ting inte alltid är som de tycks vara. 

Det finns många motstridiga synpunkter som pockar på allmänhetens uppmärksamhet. Kom ihåg att 
du inte kan förändra det som du inte känner till. 

Du uppmärksammas på dessa extrema synpunkter, inte för att tvinga din åsikt på någon annan, utan 
snarare för att du ska se att alla önskar samma slutresultat; ni har bara olika åsikter om hur man ska 
uppnå det önskade resultatet. 

Mycket korruption har tillåtits existera i er verklighet. Den har funnits där hela tiden, men det är först 
nu som ert kollektiv är starkt nog för att ändra på det, för att ändra på det som ni inte längre vill ha på 
er planet. 

Det mesta inom er politik, inom de flesta institutionerna och regeringarna är i behov av förändring, 
eftersom de inte längre kan upprätthållas om ni vill skapa någonting helt nytt. Tänk bara på att ur varje 
haveri kommer en möjlighet att bygga någonting mycket mer betydelsefullt. Ni kan inte få det nya om 
ni inte är villiga att släppa taget om det gamla. 

Detta är en mycket stor läxa, vi skulle vilja säga en mycket utmanande läxa för många av er i den här 
tiden. Men ni har förmågan att vara en fredens grundpelare för dem, vars liv verkar befinna sig mitt i 
så mycket kaos. 

Många av er har gjort ett omfattande arbete på er individuella nivå för att befria er från det som inte 
längre är till nytta för er. Som ett resultat är ni nu mer än kapabla att lägga grunden för er inre frid och 
ha tillit till att allt inte håller på att falla sönder, utan snarare att det håller på att byggas upp igen 
såsom ni har önskat. 

Ni förstår, tillräckligt många av er har fokuserat så intensivt på att släppa allt det som inte längre tjänar 
er att förändringen nu har nått massorna. Det kollektiva yrkar nu på att komma samman som ett, för att 
förändra och förflytta den här världen, som ni gemensamt skapar, till en värld som ni vill leva i. 
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Kom ihåg, ingenting som händer har en etikett som säger antingen bra eller dåligt; Det är du som 
väljer att fokusera på antingen det positiva eller det negativa hos varje situation. 

Det finns de av er som letar efter fördelarna hos dessa kollektiva klargöranden och det finns andra 
som bara kommer att se förstörelse; det är alltid helt och hållet upp till dig. Detta är en av 
anledningarna till att vi har sagt att "perspektiv" kommer att spela en så stor roll i era liv under det 
här året. 

När ni ser er omkring, finns det många över hela världen som bara ser förödelse och kaos; men var 
medvetna om att inget nytt kan växa i en trädgård som kvävs av ogräs. 

Ogräset måste ryckas upp med rötterna; det måste tas bort innan ni kan plantera era frön inför 
skörden. Vi förstår att det kan vara minst sagt förvirrande, men ni har fötts in i det här livet mer än 
redo inför detta. 

Detta är varför du är här, att lysa med ditt ljus och grunda fridfulla energier för dem som har gått 
vilse. 

Det är dags för dig att lysa. Lyssna på din inre vägledning efter en försäkring om att allting utvecklas 
precis som det ska. Var medveten om att allt inte är förlorat. Det flyttas helt enkelt bara bort så att du 
kan ersätta det med någonting mycket bättre. 

Låt dig inte dras tillbaka ner i rädslans och förtvivlans energi. Du har alla de redskap du behöver för 
att växa och frodas i dessa tumultartade tider. Var medveten om att för varje ljusarbetare finns det 
hundratals andra som arbetar på andra sidan om slöjan, precis vid din sida. 

Vi delar det här budskapet med er för att erbjuda våra uppmuntrande ord till dem av er som ser hur 
er värld till synes blir värre, när den i själva verket befinner sig i processen att bli mycket bättre. 

Var medveten om att du inte behöver dra till dig det kaos som verkar bryta ut runtom i er värld in i ditt 
eget individuella liv. Många av er har i stor utsträckning redan arbetat med era inre trosuppfattningar 
och som ett resultat har ni redan klarat er igenom ert eget individuella kaos. 

Vi uppmuntrar er att behålla er frid, för den är det som er värld är i störst behov av. Du har valt att 
vakna upp före massorna, och därför har du nu förmågan att hjälpa till att stabilisera den kollektiva 
energin, medan massorna nu börjar vakna upp inför de förändringar som nu måste äga rum. 

Det finns ett talesätt i er värld som vi känner passar ganska bra i den här situationen, det är: "Vi har 
aldrig sagt att den här processen skulle vara lätt, men vi sa att den skulle vara värt det." Och så är det. 

Där man ser kaos kan man se omvandling. Där man väljer att se förödelse kan man se en ny plattform 
för förändring. Detta är den förändring ni alla har väntat på. 

Var medvetna om att detta upplevda kaos inte är början till "slutet", utan en ny början. Det gamla 
måste tillåtas falla bort så att ni kan skapa den värld som ni har drömt om. 

Händelser håller på att bli alltmer extrema. Men var medvetna om att det inte är för att ni lever i en 
värld som ständigt blir allt värre, utan på grund av att ni har bett om att få leva i en värld som är 
mycket bättre. 

Dessa händelser kan synas skrämmande. Tragedierna som verkar bli mer och mer frekventa, är inte 
ett tecken på att er värld befinner sig i fara. Den tillåter bara det som varit dolt att nu bli helt synligt. 

Så med detta ber vi dig att hålla ditt fokus på den värld som du vill skapa, snarare än hur du tror att 
skapandet ska gå till. 
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Tillåt universum använda minsta motståndets väg. Allt du måste göra är att bestämma dig för vad du 
önskar skapa. 

Nu är det dags att ni beslutar om vilken värld ni ska ha, så välj klokt. 

Var i frid. 

I Kärlek och Ljus, vi är era ÄnglaGuider 

 

Översättare: Inga och Cagga Levander 
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