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Kära ni, vi ska prata om hopp idag. Inte det hopp som är baserat på tron att ”jag har inte, men 
hoppas jag får”, utan hopp som är fött ur förståelsen ”jag har redan, eftersom Jag redan Är”. Då 
sjunker jag in i en djup känsla av tillit och hopp om att den här medvetenheten manifesteras 
utanför mig som jag börjar leva i, röra på mig i och ha min varelse i. Hopp kan vara, och är ofta, 
ett uttryck för desperation, ett verktyg för att avhålla människan ifrån att tveka om sitt trossystem, 
som är grundat på falska koncept. Religiösa lärare missbrukar ofta ordet ”hopp”; de lär människor 
att hopp till ett okänt Gudskoncept är allt de behöver, eftersom dessa lärare inte har de 
välbehövliga svaren i verkligheten. 
 
Hopp är att vila i medvetenheten om att det finns en plan, och Jag som är Ett med Källan kan 

lita på att allt går framåt enligt denna plan. Jag har skapat denna plan för mig själv för att lära 
mig, och i den andliga sökarens upplevelser är ingenting kaos för sin egen skull. Förståelsen av 
detta hjälper individen att komma i kontakt med sin inre kärna, och låter varje sanning 
manifestera sig, efter att de har realiserats. 
 
Var medvetna om, kära ni, att allting rör sig snabbt i ny riktning. Kanske det inte hände exakt 
som ni tänkte er eller när ni tänkte er, men det betyder inte att det inte håller på att hända. Fler 
vaknar upp varje dag och blir en del av den massiva svallvågen av ljus som nu byggs upp på 
jorden. Många förändringar som ni har förväntat er skulle komma vid ett visst datum kommer att 
ske, fast inte så snabbt som ni har hoppats på. Förändringar sker vid varje ögonblick som 
passerar; med varje själ som vaknar och ser igenom falskheten, och med varje älskad varelses 
utrop för andlig hjälp.  
 
När svallvågen av uppvaknandets ljusenergi byggs upp, kommer du att se att den sköljer bort 
mycket som du betraktat som normalt, t.ex. brister, begränsningar, sjukdomar, krig, och 
dominansen av det maskulina och starka. Bli inte rädd eller panikslagen, vilket dina nyhetskällor 
vill få dig till. När du ser förändringar komma, eller blir medveten om chockerande avslöjanden 
om människor, platser eller idéer som du kanske har haft fullt förtroende för, var medveten om att 
det är ljuset som sköljer bort mörkret, eftersom mörkret helt enkelt är avsaknaden av ljus. 
Mörkret försvinner när man sätter på ljuset. Vart går det? Fråga er själva, kära ni, vart går mörkret 
när ljuset sätts på? Ni vet redan att skuggan inte existerar i verkligheten, det bara ser ut som om 
den finns. 
 
Detta är den tredje dimensionens hemlighet; det mesta som ni har upplevt och uppfattat som 
normalt liv på jorden, är helt enkelt avsaknaden av kännedom, och feltolkning av verkligheten. 
Allt ni ser, hör, smakar, berör eller luktar på är en fasett av den gudomliga verkligheten som 

tolkas genom en tredimensionell medvetenhet. Låt oss ge er ett exempel: en bil är en 
tredimensionell avbildning av en allestädes närvaro, formad av sinnet – en form som ni kan förstå 
och använda i den materiella världen som ni lever i nuförtiden. 
 
När ni börjar se genom manifestationerna av den gudomliga verkligheten bakom allt, kommer ni 
närmare och närmare insikten att allting är Källan och dess manifestationer. Det är ert upplysta 
eller icke upplysta medvetande som bestämmer hur dessa manifestationer tolkas. När ni ser ett 

träd, ser ni den materiella uppfattningen av trädet, inte ljuset, skönheten och perfektionen av 

trädets sanna essens – trädets gudomliga idé. 

 
När ni ser ondska i andra, tyder det på att ert medvetande fortfarande hyser tron på dualitet och 



separation – att några är goda och andra är onda. Ja, det finns många som genom sin 
omedvetenhet om sanningen fortfarande väljer att manifestera onda gärningar.  
 
Vi menar inte att ni ska ignorera detta eller att någonsin bli dörrmatta åt andra; vi säger att innan 

ni lägger skulden för era problem på världen, regeringen, eller någon annan person, tänk på 

att det ni håller i medvetandet som sanning manifesterar sig i er erfarenhet. Det är så på grund 
av er sanna essens. Ni är skaparna – glöm ej detta. Ta alla nödvändiga steg för en bättre värld, 
men gör det i medvetenhet om sanningen. 
 
Allt som finns är gudomligt medvetande, och alla andliga idéer, styrda av gudomligt lag, finns 
förkroppsligade i detta gudomliga medvetande. Skulle det finnas sjukdom i det gudomliga 
medvetandet skulle läkning aldrig ske, eftersom det skulle finnas en lag för att nära och 
upprätthålla sjukdomen. Det var så här Mästaren Jesus helade människor; hans upplysta 

medvetande hyste ingen tro på sjukdom, och de som kom till honom steg in i hans 

medvetandefält och blev ”helade” av manifestationen. 

 
Studera era trossystem, kära ni, eftersom ni är ansvariga för er egen evolution, er egen 
uppvaknandeprocess. All hjälp som ni kan behöva finns tillgänglig, eftersom alla individer har 

guider och lärare på den här sidan, redo att assistera, men valet att utnyttja deras hjälp är ert. 
 
Släpp alla koncept som ni kanske fortfarande hyser om hur den andliga resan ska se ut och 

utvecklas, och förvänta er inte att det som är rätt för er ska vara rätt för någon annan. Det 
finns många böcker och lektioner om andlig utveckling, hur den ser ut och hur den känns, men 
jämför er inte med andra och deras erfarenheter, och känn er inte misslyckade om ni går en annan 
väg. Var och en av er har haft många personliga resor genom livstider med olika äventyr, och 
därför behöver var och en av er individuella lektioner och upplevelser som reflekterar detta. Det 
finns inga sämre eller bättre andliga erfarenheter, för alla kommer att uppleva det som är perfekt i 
sin utveckling vid denna tidpunkt. 
 
Varje ny medvetenhet om sanningen lägger en ny gnista av ljus till energin av en utvecklande 
värld i förändring, och detta är ert hopp. 
 
Vi är Arkturierna 
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