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En hälsning från rymdskeppet Athabantian. Jag kommer till er i dag och representerar alla
ombord på detta stora skepp. Vi finns här till er tjänst, våra systrar och bröder på Jorden.
För varje dag förs ni nu närmare tidpunkten för den stora omvandlingen. Gör era sista
förberedelser, av vilka den viktigaste är er attityd och ert andliga centrum. Finn en lugn stund
för att upptäcka vem du egentligen är. Kom i kontakt med ditt innersta väsen, ett stort
ljusväsen som gör sin erfarenhet i fysisk form. Var medveten om att du frivilligt erbjöd dig att
komma vid den här tiden och till den här platsen, oavsett om du är nöjd med ditt liv här eller
inte.
Var tacksam för den kropp som rymmer din individualiserade själ under den här
inkarnationen. Uppskatta dess fysiska utseende liksom dess egenheter, för den lär dig det som
du kom hit för att uppleva. Om du har någon sjukdom eller skada uppskatta den som en del av
din erfarenhet. Uppskatta din personliga situation som en lärorik erfarenhet, oavsett hur
motbjudande den än kan vara. Älska din kropp medan du går igenom omvandlingen, inte bara
omvandlingen av din fysiska form, utan av allt på den här planeten. Många andra skulle vilja
ha en erfarenhet i det fysiska, men du blev utvald för den här tiden och platsen.
Allt förändras. Tiden kollapsar. Mycket av det som varit allmänt accepterat som sanning
avslöjas som falskt. Fångenskapen i er civilisations paradigm visar sig som det rädslobaserade mörker det är. Ljusenergier översvämmar er planet och er, dess mänskliga invånare.
De ska övervinna mörkret hos alla som väljer det. För oss som väntar på vår möjlighet att
komma till er hjälp, är det en stor ära att få observera den här magnifika omvandlingen.
Mark, din resa från mörkret kan tjäna som en illustration för andra som fortfarande håller fast
vid den 3:e dimensionen. Vi såg på, när du tog dina första trevande steg ut ur detta stickiga.
Du gjorde flera försök att ta dig in på den högre vägen, bara för att falla tillbaka i mörkrets
klor, när rädslan för att få tillräckligt med pengar och över att vara annorlunda överväldigade
din intuition om ett mer fridfullt liv. Slutligen tog vi direktkontakt för att övertala dig att
vakna upp inför det uppdrag du hade samtyckt till före den här inkarnationen.
Till en början avfärdade du det här uppvaknandet, men andra såg det hos dig. Allteftersom
månaderna gick såg fler och fler att du hade förlorat din förkärlek för att konkurrera. Slutligen
gjorde de som önskade framgång i den 3: e dimensionen myteri mot ditt ledarskap och du
kastades in i otryggheten. Inom några månader föll du än en gång för näringslivets tjusning
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och för att tjäna pengar. Det var inte förrän en av dina affärsöverenskommelser helt föll i bitar
som du äntligen bestämde dig för att överge affärsvärlden och söka ett nytt sätt att leva.
Du höll på att studera till en masterexamen i psykologi, när vi återigen tog upp ämnet
"institut." Du sa att allt redan hade gjorts inom det området och utmanade oss att komma med
något annat. Din första bok, Trillion sattes igång som ett svar på den utmaningen och du
beslöt att du skulle ägna dig åt rollen som författare hellre än att betjäna andra som psykolog.
Det var först efter att du sett några av våra rymdskepp, som du äntligen insåg att du skrev
någonting annat än science fiction eller följde idéer som frammanats av ditt sinne. Den där
veckan i öknen med Dr Steven Greer utlöste en nytt forskningssätt och en känsla av att veta.
Publiceringen av din första bok krävde att du offentligt uttalade ordet "utomjording", vilket du
fram till dess hade undvikit.
Strax efter detta började du i radiointervjuer och andra offentliga sammanhang att tala ut om
våra besök på er planet och blev bekväm med att prata om olika aspekter hos den större
bilden, inklusive den andliga världen. Du skaffade dig en supporterskara som ville veta det
senaste om observationer, om elitens aktiviteter, om nya aspekter hos den större bilden, och
om det icke-fysiska. Under den perioden lärde du dig resa utanför-kroppen, walk-in, och
samarbetade med människor i många samhällen och länder.
När du flyttade till din nuvarande plats förändrades allting återigen. Det var då vi bad dig
publicera de meddelanden som vi skickade till dig. Till en början gjorde du motstånd. "Tror ni
att jag är galen?" var ditt svar på vår begäran. Men efter en tid mjuknade du och började lägga
ut Marks Hörna, och, sedan ett år tillbaka, Athabantian.
Under den här processen började du förstå den verkliga omfattningen av den större bilden,
fick självförtroende och skaffade dig det andliga centrum som kommer att ta dig igenom den
här tiden med stora förändringar. Utöver detta har du upptäckt ett sätt att tjäna dina
medmänniskor. Men ditt uppvaknande stannade inte vid detta. På vår uppmaning genomgick
du utbildningen Bemästra Alkemin (Mastering Alchemy). I det här läget fattade du äntligen
den fulla betydelsen av vem du egentligen är, och praktiserar livet i den 5: e dimensionen.
Mark, du befinner dig nu i en helt ny vibration jämfört med var du var för ett par år sedan.
Faktiskt befinner du dig i en annan vibration än för bara två månader sedan. Du har anammat
de lättare densiteterna, och frågar dig hur det kommer att vara att ständigt uppehålla sig där.
Rädslan är inte längre en del i ditt liv och du erkänner din sanna natur såsom en stor varelse
av ljus i fysisk form, ändå omges du av många som inte har upplevt de lättare densiteternas
underverk. Vi ber att du delar med dig till dem av din resa, om avslöjandet och utvecklingen,
så att även de kan välja att leva på den nya Jorden.
Livet i mänsklig form på Jorden är ett stort experiment. Det har varit ett experiment ända
sedan livet först infördes. Såsom andra har förmedlat, inser mycket få varelser i kosmos att
det finns fysiska tätheter som Jorden, och ändå färre har upplevt ett sådant liv. Kunskapen om
detta sprids nu och de som inkarnerar på Jorden är mycket beundrade för att de tar på sig en
livstid i fysisk form.
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Ert uppdrag, liksom andras vilka nyligen uppnått ett liv i 5:e dimensionen, är att visa andra
jordemänniskor de lättare densiteternas underverk - inte nödvändigtvis att instruera dem om
hur man uppnår dessa tätheter. Lämna det till oss som permanent bor i de lättare densiteterna.
Om ni förbereder enligt våra anvisningar, kommer vi och arbetar med dem som är
intresserade.
Som en del av er omvandling ställs ni inför förändringar – av vilka de mest betydelsefulla är i
det icke-fysiska. Dessa historiska förändringar är redan på gång trots vad som rapporteras i
era media. Dessa förändringar har fyra komponenter:
1. Kollapsen av era ekonomier, regeringar och religioner.
2. Jordförändringar av tillräcklig omfattning för att göra alla medvetna om Jordens
övergång till en lättare densitet.
3. Ankomsten av ett stort antal av era bröder och systrar från avlägsna stjärnsystem på
många platser runt er planet.
4. Ett ökat inflöde av elektromagnetisk energi för att ”fösa på” mänskligheten mot ett
lättare sätt att leva.
Dessa händelser kommer inte nödvändigtvis att ske samtidigt eller efter varandra, men de
kommer att ske inom den alltmer komprimerade tidsperioden hos er tid. Dessutom kommer
dessa händelser att ske i samarbete med enskilda människor som vibrerar i den 5: e
dimensionen och som hjälper andra. De kosmiska energier som kommer till Jordens
människor kommer att göra det lättare för alla att lämna den 3: e dimensionen - om de väljer
att göra det.
De jordemänniskor som klamrar sig fast vid den 3: e dimensionens rädslobaserade vibrationer
och som inte kan anpassa sig till lättare energier, kommer att ta sig ut ur jordens storslagna
drama allteftersom hennes vibrationer stiger. Som vi för närvarande ser det kommer det att
finnas många som väljer den här vägen. Detta kommer att orsaka en del sorg när individer
inom högre vibrationer ser nära och kära ge sig iväg.
Å andra sidan kommer det att finnas många som väljer att höja sig tillsammans med Jorden.
De kommer att använda ljusenergier för att göra detta så att de kan upprätthålla en
vibrationsnivå som är i överensstämmelse med den nya Jorden, först i den fjärde dimensionen,
sedan i den femte. Deras fysiska kroppar kommer att vara kvar i sin fysiska form samtidigt
som de lägger sig till med ljusare känslomässiga och mentala vibrationer. I första hand
kommer de att tänka från sina hjärtan snarare än från sina rationella sinnen. Den här processen
är varken automatisk eller lätt. Den kräver fokus och praktik.
Institutet kommer att vara till hjälp i det här avseendet. Många kommer att finna vägen till
dess dörr. Var beredd, vi kommer och hjälper till. Kom samtidigt ihåg att vi på Starship
Athabantian bara ligger några steg före er i universell uppstigning, så det är högst intressant
för oss alla att iaktta hur händelser och övergångar utvecklas.
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Jag är Taugth, och representerar dem som tjänar mänskligheten, både dem som vandrar bland
er och dem ombord på det här rymdskeppet. Vi väntar ivrigt på den dag då vi kan samverka
med er i de lättare dimensionerna.
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

