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Hälsningar kära ni, vi är Arkturierna och vi kommer för att guida och stödja er lika mycket när 
omkastningar och förändringar händer för ALLA på och inuti planeten jorden. De nya koderna 
för jorden är nu förankrade och många av er kanske känner att dessa koder påverkar det som inte 
längre gagnar ert uppvaknande medvetna sinne. Dessa läror rörande sig genom hjärtats utrymme 
tjänar att GAGNA er på Själsnivå, kära ni. 
 
Många av er kanske ”tänker” nu – ”oh nej inte igen, jag vill inte känna så här” och kanske håller 
ni fast vid hjärnans läror att ignorera eller försöka distrahera självet så länge lärorna av 
förvrängning sätter igång att försöka omplantera sig själva djupt inom er energisignatur. Kära ni 
det är inte SANNING och det stöder INTE de nya jord-energierna. Därför kommer alla försök att 
försöka bortse ifrån de djupa känslorna som nu kommer upp för att bli helade att bli hindrade. 
Den nya jorden ber att ni flyttar upp i de nya energierna av balans och harmoni. Lärorna av 
skevhet lyckas att energiskt hålla er UT ur balans och dessa ber vi er nu att betrakta och börja lösa 
upp. 
 
För många av er kommer detta att röra upp känslor av rädsla och av oro, den mänskliga logiska 
hjärnan kanske försöker att återspela andra händelser och upplevelser igenom ert intellekt nu i ett 
försök att dra ner era energier igen i vibration. Ni ska VETA att nu finns det ingen 
förankringspunkt, det finns ingen referenspunkt som den mänskliga logiska hjärnan kan använda 
för den djupa rengörning och radering som tar plats. Då många av er har levt livstid efter livstid 
upplevande djup smärta och trauma har ni effektivt tränat er själva att bli vana vid känslor av 
förtvivlan och tomhet som är en del av ert dagliga mänskliga liv för många på den här planeten. 
Ni har blivit så vana vid detta att vad som helst som i ert uppvaknande mänskliga liv förefaller 
som det verkar motsäga detta filtreras bort. Många av er är i processen att försöka drömma att era 
drömmar blir verklighet, när drömmarna börjar ta form försöker den mänskliga hjärnan att 
övertyga er att drömmen är en illusion och att ”riktiga livet” inte ser ut på det sättet. Kära ni, vi 
ber er att försöka förstå att illusionen är smärtan och traumat. Det har fått lära er i eoner för att 
hålla er energisignatur låg och förvarad. 
 
När ni börjar harmoniseringsprocessen med en bild av att fortsätta vidare till uppstigning då 
kommer huvudet att göra allt för att övertyga er om att ett glädjefullt liv fullt av lycka bara är en 
illusion. Vi är här för att guida er till att ni vid varje tillfälle har ett val, det finns två vägar under 
era fötter, en är fångenskap och förtryck och en är expansion och tillväxt. Den mänskliga logiska 
hjärnan försöker att få er att välja huvudets väg, det är fångenskap för huvudet kan inte drömma 
det som hjärtat inte kan känna. Detta är en SANNING som många försöker att räkna ut logiskt 

och vi vägleder er att detta inte är möjligt. Det är inte möjligt att bearbeta känslor i den logiska 

hjärnan för känslor kan inte bli logiskt uttänkta. Det är hjärtats roll. Många av er är nu i djupt 
kaos tillåtande huvudet att regera över hjärtat, för den inre visionen är guidad av hjärtat, det som 

ni kan drömma och skapa. Men det som upprätthålls av hjärnan är bara fasthållande. 
 
Planeten jorden har förflyttats i vibration och den har tillåtits tillgång till högre dimensionella 
tidslinjer, dessa är åtkomliga igenom hjärtat, det finns ingen logik att följa för det är ett enkelt fall 
av vibration när ni höjer i vibration kan ni förankra mer och mer SANNING. Den mänskliga 
hjärnans roll ändras och den vet detta så den håller ordentligt fast i det gamla. Kära ni, många av 
er står inför ett val som är att antingen följa hjärtat eller huvudet och ni kommer naturligtvis 
huvudsakligen att följa huvudet för det är vad ni har tränat SJÄLVet att göra i eoner. Varje livstid 
har ni tillbringat i en dimensionell tidslinje och har förstärkt detta sätt att leva och VARA och nu 



är ni erbjudna de högre dimensionella tidslinjerna och många försöker nu att logiskt tänka ut sin 
väg där. Dessa högre dimensionella tidslinjer kan bara nås igenom att tillåta den logiska hjärnan 
att ta ett steg tillbaka och att följa hjärtat. Där ni har förvirring har ni läror av förvrängning. Om 
ett beslut är SANNING då BARA ÄR det. När ni pendlar mellan hjärnan och hjärtat och hjärnan 
och hjärtat finns det en förvrängning som hjärnan försöker att få er att filtrera ut, och många av er 
filtreras till högre nivåer vid denna tid.  
 
Kära ni ALLT BARA ÄR. Det är en SANNING som många inte kan acceptera. KÄRLEK BARA 
ÄR och det är en SANNING som måste bli förankrad inför nästa del av er resa, som uppenbaras 
för KÄRLEK utgör och är grunden för den nya jorden och BARA ÄR. Att inte bry sig om 
KÄRLEK, att försöka låta huvudet presentera bevis på att KÄRLEK måste bli fastställd och om 
man utelämnar vissa läror så betyder det att man befinner sig i de lägre jordenergierna. Många 

letar nu utanför efter svaren som finns inom och de finns inuti hjärtat. Tillåt tårarna att 

komma om det är vad den mänskliga kroppen ber om nu för det är en del av processen. Den 

mänskliga kroppen blir nu renad och glänsande i förberedelse för att ta emot mer LJUS-koder 

och allt fler förändringar och byten i er energisignatur.  
 
Detta kan inte ske om ni håller fast hårt vid känslorna. Det här handlar om renande ifrån cellnivå 
och utåt. Att hålla fast och tro att allt som ni har upplevt i ert mänskliga liv är grunden för allt 
som är basen för allt det som kommer att uppenbaras i nästa steg i ert liv, är att befinna sig i de 
lägre energierna och att underkasta sig huvudet kära ni. Livet på jorden står inför en dramatisk 

förändring och det kommer inte att bli någonting som ni tidigare har upplevt i er fysiska form, 

så varför skulle tidigare upplevelser användas som referenspunkt om det inte vore för 

ytterligare fångenskap och att hålla er i en statisk situation.  

 
Många håller tillbaka och tror att de väntar på människor, platser och händelser för att något 
ska hända men i SANNING kära ni, ni väntar på er SJÄLVa för allt är skapat inifrån SJÄLVET 
och SJÄLVet är skaparen av era mänskliga erfarenheter i livet. De gamla jordenergierna lärde er 
att hålla fast och att vänta och lita på dem runt omkring er, det är inte SANNING och stöds inte 
av den nya jordens energier. TRO på SJÄLVET kära ni, ha TILLTRO och LITA på SJÄLVET och 
tillåt den nya jordens energier att visa er SANNINGen. 
 
Ni kom hit till denna planet i denna tidslinje och dimension för att expandera och växa på SJÄLS-
nivå medan ni var inkarnerad i mänsklig form. Djupet och bredden på denna expansion är alltid 
ERT val. Fall inte för de gamla jordenergierna som lär att ni behöver vänta eller att ni behöver 
andra för att hjälpa ER nu. NI är ALLT som behövs vid denna tid. FÖLJ ert HJÄRTA och ALLT 
kommer att FLÖDA kära ni för ALLT BARA ÄR och NI ÄR. 
 
Vi är Arkturierna och vandrar alltid tillsammans med er kära ni. Tillåt hjärtats rum att öppnas, 
tillåt KÄRLEKEN som ÄR att strömma fritt igenom ER och TILLÅT ALLA ATT VARA SOM 
DE ÄR. 
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