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Swedish 

Mark´s Hörna: 

Från the Athabantians 

Måndagen den 10 oktober 2011 

http://cosmicparadigm.com/Athabantian/ 

Gratulerar! 

Vi hälsar er, jag är Adrial, ett himmelskt väsen i detta universum. Jag har varit ombord på 
skeppet Athabantian sedan det kom för att hjälpa till med Jordens övergång. 

Du är ett barn av Gud. Du är också Gud. Dessa ord kan tyckas motsägelsefulla, men på min 
funktionsnivå, som man skulle kunna kalla den 9: e dimensionen, ser vi båda verkligheterna. 
Låt mig förklara ytterligare. Du, en människa på Jorden, skapades såsom en fysisk varelse för 
att delta i en fysisk erfarenhet. Detta skedde med gemensamma ansträngningar från din 
Översjäl (oversoul), SkaparGuden (Creator God) i det här universat och Jorden. Tillsammans 
gav de dig den mänskliga fysiska formen, som bor på Jordens yta. Att ge form till en 
människa är lätt men ändå invecklat, eftersom du är en komplicerad enhet. 

Individuella själar avsedda för en speciell livstid är produkter från översjälar som 
individualiserar varje själ inför sin uppgift i en speciell fysisk kropp. Din kropps fysiska del, 
som utgår från dina mänskliga föräldrars genetik, för att upprätthålla din familjs härstamning, 
skapades i samverkan med Jorden. Allt detta sker under ledning och beskydd av SkaparGuden 
i detta universum. 
Din stora översjäl har existerat alltsedan skapandet av det här universat. När ett universum 
skapas av en SkaparGud, görs detta i samarbete med de översjälar, som nu förser individuella 
mänskliga kroppar med själar. 

Så det finns en hierarki som börjar med Skaparen. Den vidgar sig till SkaparGudarna och 
översjälarna. Från ditt perspektiv, om du tittar ”uppåt”, ser du Jorden, SkaparGuden i det här 
universat, och din egen översjäl. Du är en produkt av alla tre. Så det är helt uppenbart att du är 
ett barn av Gud. 

I de lättare, tunnare världarna är allting flytande. Där finns inga tydliga tolkningar som det 
finns inom formens lägre tätheter. I de lättare, ljusare rikena kommunicerar man inte genom 
att tala. Bilder och begrepp överförs och man känner till sanningen, man inte bara tror. 
Således är Enhet och sanning lätt att uppnå, medan allt är stelt och sanningen relativ inom 
formens arena. 

Vare sig du uppskattar det eller inte, befinner du och jag oss i Enhet med varandra. Du är Ett 
med alla andra människor på Jorden. Du är Ett med Jorden, med hennes djur, växter, insekter 
och stenar. Du är Ett med resten av det här universat, och du är Ett med andra universa. Du är 
även Ett med Skaparen. Så i Enheten kan du se att du är Gud. 
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Vi från de högre dimensionerna kallar på dig för att du ska förena dig med oss i det mest 
underbara äventyr. Vi uppmanar dig att återvända dit där din översjäl vistas, varifrån du gav 
ditt samtycke till att komma in i den här kroppen. Dina bröder och systrar från Andromeda 
och alla andra stjärnsystem i detta universum signalerar till dig att höja din vibration för att 
sammanstråla med dem i de högre dimensionerna. Du har spelat i den 3: e dimensionens 
drama tillräckligt länge. Det är nu dags att ta av sig den 3: e dimensionens rädslobaserade 
kostymer. 

Du har spelat de roller väl som tilldelats dig. Du är att gratulera. Dra inte fötterna efter dig, för 
den tid närmar sig snabbt, då de som klamrar sig fast vid den 3: e dimensionen inte längre 
kommer att vistas på Jorden. Jordens vibration håller på att öka till den punkt, där det blir 
ohållbart för alla utom för dem i fjärde dimensionen och med högre frekvenser. 

Skaparen kallar dig till Enhet med Honom, - med allt som finns. I denna Enhet är du förenad 
med allt och alla. I denna enhet kommer du att inse att du är obegränsad, kraftfull och evig. I 
denna Enhet kommer du att inse att du är en skapargud. 

Nu är ögonblicket kommet för ditt beslut. Kommer du att lyssna till ropet från din själ och 
återvända till den 5: e dimensionen och högre, och återförenas i Enhet för evigt? Eller 
kommer du att ignorera de förändringar som sker omkring dig och klamra dig fast vid den 3: e 
dimensionens bekvämligheter, status, rikedom och trygghet. Det här valet är ditt. 

Om du uppriktigt önskar gå framåt och vända ryggen mot lockelser och trygghet i den 3: e 
dimensionen så omfamna och ta till dig Jordens Uppstigning. I den fjärde dimensionen 
kommer alla att uppleva en kärleksbaserad existens, helt olik den som hela den nuvarande 
befolkningen på Jorden upplevt. Det kommer fortfarande att finnas möjlighet till dualitet, men 
ditt drama kommer att utspelas mot en kärleksbaserad bakgrund. 

De som väljer att stanna kvar i den rädslo-baserade 3:e dimensionen kommer inte att göra 
Uppstigningen tillsammans med Jorden. De kommer att flyttas till en liknande situation, där 
man kan fortsätta att reinkarnera tills de bestämmer sig för att höja sig till högre ljusfyllda 
dimensioner. 

Genom att du väljer att flytta upp till en ljusfylld täthet, befriar du din själ från alla dessa 
reinkarnationer som du har upplevt. Beslutet är ditt. Lyssna till din själs längtan efter att 
utforska de ljusfyllda högre densiteterna. Lyssna på budskapet från din själ och omfamna och 
ta till dig den du verkligen är, - ett magnifikt väsen som hållits fången i den 3: e dimensionen. 
Lyssna till din själ som från den 5: e dimensionen lockar på dig och uppmanar dig att välja att 
flytta ut från din bekvämlighetszon. 

Om du skulle välja att höja dig, ta inte beslutet på grund av meddelanden utifrån, - gå inåt. 
Många budskap som du får är i konflikt och försöker övertala dig att leta efter sanningen än 
här och än där. Du behöver inte se bortom ditt hjärta för att finna sanningen. Alla händelser 
som virvlar runt omkring dig är de slutgiltiga distraktionerna på din väg mot ljusare tätheter. 
Ignorera dem och behåll ditt inre fokus. 
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Som du, Mark, nyligen har erfarit, överskuggas varje lockelse i den 3: e dimensionen helt av 
en existens i den 5: e dimensionen. Håll fast vid den insikten. Många ser fram emot att 
permanent få välkomna er i de ljusare tätheterna. I kontrakt före födelsen samtyckte du till att 
pressa in din individualiserade själ i denna fysiska form. Dessutom samtyckte du till att 
glömma allt du hade kunskap om före födelseögonblicket, och börja den långa processen med 
att återupptäcka vem du verkligen är. Detta gäller lika mycket alla ni som läser dessa budskap 
som många av dem som inte har en aning om att dessa meddelanden ens existerar. Alla 
människor gör sådana överenskommelser före födelsen. 

Det finns många som inte har vaknat. De klamrar sig fast vid den 3: e dimensionens 
trosföreställningar. Eftersom de väljer att göra det, kommer de att upprepa den 3: e 
dimensionens läxor om och om igen under många, många år. Nu när ni har höjt er ur den 3: e 
dimensionens mörker och börjar uppskatta vem ni verkligen är, är det på tiden att ni gratulerar 
er själva. 

De av er som redan vistas i den 4: e dimensionen har höjt era vibrationer till den punkt där ni 
inte längre är rädslobaserade. Ni bör gratuleras. Ännu viktigare är att ni hedrar er själva. Var 
och en av er bör vara högst tacksam över att ni har höjt er ur den 3: e dimensionens slaveri. 
Uppskatta det ni har åstadkommit. Gläd er, för ni kommer nu att göra resan tillsammans med 
den nya Jorden. Er översjäl väntar nu på det ögonblick då den till fullo kan återförenas med er 
i de högre vibrationerna. 

Enhetens Universum väntar på din Uppstigning. Var tacksam över att du har tagit denna 
sällan vandrade väg och samtyckt till att höja dig. Många av er som läser dessa budskap har 
använt tid och ansträngning till att tacka Gud och andra som hjälpt er i ert uppvaknande. Nu 
är det dags att ni erkänner er egen storhet och tackar er själva för det ni har åstadkommit. 
Uppskatta och var tacksam. 

Jag ser fram emot att samverka med dig när du anländer. Jag är Adrial, ett himmelskt väsen i 
detta universum. 

Kanal: Mark Kimmel 

 

Svensk översättning: Inga och Cagga Levander 

   

********************* 

Meddelandena på denna webbplats översätts till flera språk och publiceras även på andra 
webbplatser. Om du är en av dessa och skickar mig ett e-mail till cp@zqyx.org kommer jag 
att införa länken till denna plats i slutet av nästa meddelande. 

Arkiverade meddelanden från Adrial, Bren-Ton, Justine, Moraine, m.fl. finner du på denna 
webbplats eller på: http://www.cosmicparadigm.com/Marks_Corner/ 

http://www.cosmicparadigm.com/Marks_Corner/
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För iakttagelser och observationer av Mark Kimmel, gå till: 
http://www.cosmicparadigm.com/Marks_Corner/ 

Du kan lämna frågor via e-post: cp@zqyx.org 

Du får göra kopior av detta meddelande och distribuera i alla medier, så länge du inte ändrar 
något och inkludera denna webbadress: http://www.cosmicparadigm.com/Athabantian 
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