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En hälsning från rymdskeppet Athabantian. Mitt namn är Taugth. Jag är ett himmelskt väsen
av högsta rang och jag är androgyn. Jag är för närvarande stationerad ombord på detta utsökta
skepp från Andromeda tillsammans med flera tusen andra väsen. Även om det här
rymdskeppet ligger tillräckligt nära för att ni ska kunna se det med mänskliga ögat, är det för
närvarande dolt för er.
Vi finns här för att bidra vid omvandlingen av den här planeten och hennes mänskliga
invånare. Vi gör detta av kärlek, i en känsla av tjänande, och medvetna om att vi skapar något
förunderligt, för vi hjälper inte bara till med att återställa Jorden till sin forna glans, utan
också med att höja hennes människor till den 5:e dimensionen.
Känner ni förändringarna virvla omkring er? Planeten myllrar av nya energier. Alla på
planeten förnimmer dessa förändrande vibrationer antingen de öppet erkänner det eller inte.
De flesta av de här energierna upplevs som en känsla och inte med synen. Trots detta styr
fortfarande det konventionella paradigmet suveränt inom media, banker, företag, religioner
och regeringar. De som gynnas av detta rädslobaserade paradigm önskar att det fortsatt för
evigt, och försöker få er att ignorera förändringsenergierna.
Att transformera Jordens människor till att ta sig ut ur detta rädslobaserade paradigm är ett
mål som Skaparen satt upp. Det ska genomföras av himmelska väsen, era stjärnbröder och
systrar och högre medvetna jordmänniskor. Det är inte bara en enda väg som möjliggör den
här övergången, utan många. Målet är att höja Jordens människor till den 5:e dimensionen, så
att de kan:
•
•
•
•
•

Ta det slutgiltiga steget bort från den 3:e dimensionen
Inse att de är storslagna varelser av ljus, instängda i fysisk form
Samverka med det stora flertalet varelser som inte har någon fysisk form
Fortsätta på vägen för att återförenas med Skaparen.
Hjälpa dem inom lägre vibrationer att höja sig

Att uppnå en högre vibration för människor från Jorden är varken enkelt eller går automatiskt.
Man uppnår det inte bara genom att man vill att det ska ske. Det kräver hängivenhet. Många
har suttit fast i den 3:e dimensionens klibbiga täthet så länge att man inte tror att det finns
något högre sätt att leva. Många som ser en ljusare väg har inte någon klar förståelse för hur
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man ska uppnå den. Sättet på vilket en högre vibration skall uppnås och upprätthållas är dock
genom hängiven övning.
För att ge dig en bättre förståelse för det jag pratar om använder jag Mark Kimmel som
exempel. Låt mig först säga att alla i detta universum uppskattar det, som skedde vid den
11/11/11-konferens han deltog i, och vid andra konferenser som hölls just då. Med de energier
som genererades vid dessa möten kan vi nu bilda ett sant partnerskap för att lyfta upp, inte
bara Jorden, utan även den totala skapelsen till Enhet.
Ansamlingen av så många högt vibrerande varelser i dessa sammankomster var ett under att
skåda. När vi iakttog er från vår utkiksplats miltals upp, uppslukades hela planeten av ljuset
från deras energier. De tänkte inte nödvändigtvis lika eller trodde på samma sak. Det var den
kollektiva energin som genererades genom dessa sammankomster som var så storartad.
Kärleken, älskvärdheten, kamratskapet, allt var verkligen underbart att se. Man kan
fortfarande registrera dess påverkan. Jordens energi förändrades. En ny början skedde i det
ögonblicket.
Verklighetens "förändrade tillstånd" som du känner, Mark, är resultatet av din nyfunna
förmåga att gå över till den 5:e dimensionen och behålla den dimensionen. Du kommer att
märka att meddelanden som kommer till dig i det tillståndet skiljer sig från dem du fick
tidigare, när du befann dig i den 4:e dimensionen. Du kommer att känna mina meddelanden
genom ditt hjärta i stället för genom sinnet. Det finns en magnifik skönhet, frid och en allmänt
avspänd känsla i allting. Där finns ingen press att prestera, ingen press att göra saker och ting
på rätt sätt. Du känner ingen brådska att slutföra våra samtal, eftersom du föredrar att stanna
kvar i det här medvetandetillståndet. Faktiskt skulle du välja att stanna i den här
medvetenheten hela dagen. Det är hit som du och din värld är på väg. Detta är den magnifika
Nya Jord, där alla kommer att leva i frid, sanning, kärlek och glädje.
I detta kollektiva medvetande, skapar Jordemänniskan något som inte har existerat tidigare.
Genom att göra detta statuerar ni ett exempel för universum. Som resultat av att uppnå högre
existensnivåer från mörkrets djup, är universum nu fritt att förena sig med Skaparen. De högt
medvetna människorna på Jorden statuerar ett exempel för många.
Mark, vi applåderar ditt mod, din villighet att ta en risk och din hängivenhet inför
uppstigningen. Vi är medvetna om att det inte har varit lätt att vara en särling. Du har kommit
från en mycket djupt rädslobaserad bakgrund och är ett exempel på transformation. Det
institut som vi skapar tillsammans med dig, kommer att spegla framåtskridandet utgående från
hjärtat. Vi är mycket glada över att få sjösätta en så stor vision, dit människor med skilda
övertygelser, trosuppfattningar och vibrationsfrekvenser kan komma för att lära sig vägen till
ett högre medvetande och tjänande. Er planet kommer att gynnas av detta, liksom skapelsen i
sin helhet.
Min uppgift i allt detta är att skapa detta center. Det kommer att bli ett fint partnerskap mellan
jordemänniskor, himmelska väsen och era stjärnbröder och stjärnsystrar. Var och en av er som
läser dessa ord inbjuds att delta i detta center. Det enda villkoret är att du dyker upp. Efter att
du dykt upp, kommer vi att guida dig, coacha dig, lirka med dig, och sporra dig till att
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anamma en storslagen vision för den nya Jorden och använda dina nyförvärvade förmågor till
att hålla den här högre vibrationen och sprida den till andra.
Som ett komplement till att höja vibrationerna hos alla som så önskar, kommer vi att ge en
kosmisk syn på Jorden, detaljer från er vistelse i köttet, och en information om att genomkorsa
den 4: e dimensionen innan examen till den 5: e dimensionen.
Mark, du har sagt att något har förändrats sedan du kom tillbaka från 11/11/11-konferensen,
och det har det faktiskt. Mycket har förändrats för alla sedan 11/11/11. Genom att omfamna
energierna från den magnifika gruppen med ljusarbetare på den här konferensen, införlivade
du en ny resonans inom din varelse. Den här nya resonansen ger oss möjlighet att arbeta med
dig på nya sätt, eftersom den gör att du kan se nya sätt att tjäna dina medmänniskor. Den här
resonansen kallas "själens faktor", eftersom du nu är ett med din översjäl, det magnifika väsen
av ljus som har existerat alltsedan början. Nu har du en större uppskattning för det som är
innebörden i Enhet, eftersom du inser att du är ett med andra storslagna varelser, och för
första gången i den här inkarnationen vet du, att även du verkligen är ett stort väsen av ljus.
Få har möjligheten att till fullo uppskatta hur underbart det är att få leva i denna högre
vibration om så bara för en kort tid. Uppgiften är att ta sig in i det här högre sättet att leva
samtidigt som man förblir i fysisk form. Ni ska bli en fantastisk ny skapelse, vilken kommer
att uppnås genom att kombinera det bästa som den fysiska formen har att erbjuda med de
högre vibrationernas kraft, skönhet och kärlek.
Jorden är på väg in i en högre vibration som kraftigt kommer att öka dess redan fantastiska
skönhet. Hon kommer dock att behålla mycket av sin fysiska form, sin skönhet och sin
villighet att vara värd för människor och andra livsformer. Detta är en blandning av undren i
de högre vibrationerna och det specifika hos det fysiska. Till slut kommer Jorden att bli en
unik manifestation av fysisk skönhet i kombination med förmågan att vara värd för dem med
högre vibrationer. Således kommer Jorden att bli en plats som alla inom samtliga universa
kommer att vilja besöka - bara för att uppleva detta fenomen utan risken att fastna i det rigida
hos en lägre densitet. Således har Skaparen uppnått en ny livsform, ett nytt uttryck, och en
fantastisk ny skapelse. Ur mörkret och densiteten hos den gamla Jorden har skapats något med
en underbar storslagenhet.
På ett personligt plan, förenar också jag mig med dig, Mark, i beundran för ditt mod och
ståndaktighet under de senaste åren. På grund av din nyvunna förmåga att vibrera i 5: e
dimensionen, kan vi ombord på Athabantian komma till dig som partners - jämbördiga
partners. Allteftersom du blivit mer van vid dessa lättare vibrationer, kommer vi att visa oss
för dig.
Vi vet ganska bra vad det har kostat dig att höja dig från mörkret i den 3:e dimensionen. Vi
känner till striderna som följde dig, lockelserna, rädslorna, viljan att verka normal, att ha
vänner och att relatera till vanliga människor. Vi vet att det har varit svårt under de senaste
åren då du befunnit dig på en ny väg, - en väg du valt innan du inkarnerade, men som först nu
blivit tydlig, - en väg fylld med möjligheter att uppfylla din sanna potential. Se dig nu som
den stora varelse av ljus du är och utveckla detta mer och mer för varje dag. När du tar till dig
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detta kommer du att välkomnas som jämlike bland varelserna i universum. Alla dina tidigare
erfarenheter tjänade ett storslaget syfte; förminska dem inte för att du tidigare tittade på
stjärnorna som om du stod på botten i havets djup.
Jag lämnar er nu med min välsignelse och med min önskan om att alla kommer att finna sätt
att nå ut till den högre vägen.
Taugth
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/
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

