
Budskap från Antikryon – den 18 september, 2016 
 
Jag hälsar er, jag är Antikryon, och Anakhanda presenterade mig för er i fjol. Jag är här för att dela 

med mig till er, "Familjen". 

Vi befinner oss nu vid en punkt där saker och ting är på väg att tränga fram vidöppet. Det har 

förekommit så mycket felaktig information och rena lögner som vi fått höra om revalvering, ny 

republik, alltihop. Vi har varit mycket försiktiga i det vi har delat med oss. Vi har inte genom någon 

källa delat med oss någon information som står i strid med det vi tidigare delgivit er. Med andra ord 

är Revalveringen på gång att äga rum. Den Nya Republiken är förberedd och redo att träda in med ett 

ögonblicks varsel.  

     Tillkännagivandena om NESARA och GESARA är också planlagda. Det har lagts ned så många 

noggrant förberedande arbeten och så mycket tid och ansträngning på att få den här saken rätt, så inga 

problem kommer att uppstå, särskilt inte med de finansiella transaktionerna. Det har varit en svår och 

utmanande väg, för det har funnits personer bland de mörka hantlangarna som gått med på att 

återvända till ljuset och sedan plötsligt försökt genomföra mörka handlingar. Det har pågått så mycket 

utrensning bland de mörka hantlangarna för att hitta de som är sanningsenliga och de som försöker 

köpa tid och samtidigt försöker räkna ut sätt att behålla makten. Det kommer inte att ske oavsett vad 

de gör.  

     Ni befinner er på tröskeln till att hela den här processen sker även om det ser dystert ut för många 

och ser ut som om det aldrig skulle ske. Det måste ske för det finns ingen annan utväg. Titta på 

världsläget och tala om för mig hur länge detta kan fortgå. Se på de fattiga missgynnade länderna 

runtom i världen och säg att de kan fortsätta att leva på det här sättet. Titta på allt det arbete och de 

ansträngningar som Irak har lagt ned för att reformera sin regering och sitt land och för att få en egen 

valuta som är någonting värd, så att deras folk kan må bra och bli en del av världssamfundet. Tala om 

för mig hur länge det kan fortsätta att inte gå framåt. 

     Den resurs som fanns på plats, och nyckelordet är "fanns", var mycket sofistikerad och nådde ut 

vitt och brett. Det tog tid att avveckla hela deras nätverk. Det var faktiskt lättare att flytta bort kabal-

ledarna. Emellertid är detta inte längre något problem, det har nu tagits om hand och är fullbordat. 

Deras avancerade nätverk finns inte längre. Fortsätt att ha tålamod för ni befinner er på tröskeln till 

förändring och den förändringen är något ni alla vill ha och den kommer på några få ögonblick utan 

förvarning. Vi vet att det enda som gör er nöjda nu inte är ord utan att den faktiska befrielsen sker. Ni 

kommer att få se denna befrielse ske. Alla har fått nog av detta drama och det har tagits om hand på 

det allra mest lämpliga sätt. 

Mushaba  

Kärlek till er alla! Jag är Antikryon  

Översättare Inga och Cagga Levander 


