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Hälsningar från rymdskeppet Athabantian. Jag heter Bren-ton från Andromeda. Vi är mycket 

glada över att få kommunicera med er. Från vår utsiktspunkt tusentals mil ovanför era 

huvuden observerar vi, att allt på planeten Jorden framskrider mot den stora omvandlingen. 

Även om det kanske inte verkar så för er som står mitt uppe i dessa händelser, så görs det 

framsteg mot den dag då vi kan meddela att "Jorden har omvandlats. Människorna på Jorden 
har stigit till den 5:e dimensionen”. Det är ingen tvekan om att omvandlingen kommer att ske. 

Det är många underbara förändringar som kommer till Jordens människor och till själva 

planeten – förändringar bortom er vildaste fantasi. De här förändringarna kommer att förändra 

allt liv och återställa Jorden till den jungfruliga, orörda planet hon en gång var. De här 

förändringarna kommer med tiden att leda till en ny civilisation för er, människorna på 

Jorden. De här förändringarna kommer så småningom att innesluta allt i den femte 
dimensionen. 

Varje människa på den här planeten går igenom en förändring. Ni upplever det i era fysiska 

kroppar. Har du lagt märke till ett förändrat sömnmönster? Huvudvärk? Glömska? 

Klumpighet? Dessa förändringar påverkar även ditt sinne och dina känslor. Ja, du förändras. 

Alla på planeten håller på att förändras. Varje person väljer hur han reagerar på de här 
förändringarna. 

En orsak till förändringarna är de ljusenergier som kommer till er planet från galaxens 

centrum - energier som transformeras av er stjärna, Solen - energier som fokuseras av 
rymdskepp som t.ex. Athabantian. 

Detta makalösa inflöde av energier från galaxens centrum har effekt på varje människa på er 

planet, oavsett de är medvetna om det eller inte. Närvaron av Kristusenergin jämnar för alla 

vägen in i de högre dimensionerna. Alla känner påverkan av de här energierna i sina kroppar 
och i sina känslor. 

De här energierna är välgörande. Förändringarna inom era kroppar är avsiktliga. 

Förändringarna gör det möjligt för er att gå över i den fjärde dimensionen. Slutgiltigen 

kommer dessa energier, tillsammans med era gemensamma ansträngningar, att flytta er till 

den femte dimensionen. Den här planeten kommer att bli en femdimensionell planet, en 



2 
 

lysande stjärna som alla kan se. En sådan här mänsklig massövergång har aldrig tidigare 
inträffat. Tidigare har det alltid skett med en individ åt gången. 

Resten av universum följer noggrant utvecklingen av de här förändringarna. För det som sker 

på Jorden påverkar alla - det som sker på Jorden bildar ett uppstigningsmönster, ”ascension”, 

för alla i fysisk form. Inte att undra på att så många av era stjärnbröder och systrar samlats på 
och omkring er planet för att övervaka och hjälpa till med de här händelserna? 

För varje människa som stiger upp med Jorden till den femte dimensionen kommer dessa 

förändringar att inleda ett nytt sätt att leva. Jag talar här om förmågan hos varje människa till 

telepatisk kommunikation med andra. Med tiden kommer varje människa att ha förmågan att 

manifestera det han eller hon önskar för sitt uppehälle och sin bekvämlighet. Var och en 
kommer att kunna transportera sig från en plats till en annan. 

För att leva i den här världen av en högre dimension måste du anamma förändringen. Att ta 

till sig själva tanken på förändring kommer att öppna upp dig för alla dessa möjligheter. Så 

snart du tar till dig förändringen kommer du att finna att den rädsla som förknippas med ett 

sådant beslut faller bort, eftersom du upptäcker friheten att vara den du verkligen är. Att ta till 

sig en förändring innebär att stå rakryggad medan händelserna virvlar omkring dig. För dem 

som har valt att anamma förändringen kommer kollapsen av den tredje dimensionen att få 
mindre påverkan. 

Nyckeln till att anamma en förändring är att tänka från sitt hjärta. Ditt rationella sinne skapar 

dualitet, ställer alltid det mörka mot det ljusa. Genom att tänka från hjärtat banar du väg för att 

ta till dig de lättare vibrationerna. Att tänka från hjärtat får dig att kunna se de underverk som 
finns framför oss. Genom att tänka från hjärtat kan du anamma en förändring. 

Alla vägleds mot det här nya sättet att vara, oavsett nuvarande omständigheter, uppfattningar 

eller aktiviteter. Alla är kallade till att anamma förändringen. Alla leds mot den nya Jorden, 
till de nya sätten att vara människa på Jorden. 

Låt mig ge dig exempel på de positiva förändringar som vi observerar: Den vanliga 

människans uppror - faktiskt är de inte alls vanliga, utan underbara unika individer som 

äntligen har hittat sina röster. Dessa uppror, oavsett om de sker i Mellanöstern eller i 

Wisconsin, visar att människor överallt inser att det nu är dags att hävda vilka de verkligen är. 

Du kanske inte ser det lika tydligt som vi, som följer er på avstånd, men deras aktioner 

förebådar dramatiska förändringar inom er civilisation. Många människor håller på att vakna 
och ifrågasätter traditionella tillvägagångssätt. 

Ovilligheten hos era regeringar att fungera på uppdrag av det folk som de representerar och 

den hätskhet med vilken förändringarna bemöts är tecken på att de här systemen vittrar sönder 

för att ge plats åt det nya. Det här är system som är djupt korrumperade av förmögna och 

mäktiga intressen. 

De stora mängder nytryckta pengar som flyter in i era finansiella system förebådar systemens 

kollaps. Tillsammans med de finansiella systemen kommer bolag, regeringar, religioner, 
hälsovård och vetenskapliga och pedagogiska institutioner att fallera. 
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Extremt väder - tornados, översvämningar och stark kyla - har påverkat många områden på er 

planet under de senaste månaderna. Det pågår rekordmånga jordbävningar runt Stilla 

havskusten. Dessa kommer att fortsätta och i en del fall bli mer extrema, eftersom Jorden 

renar sig. Handlandet hos dem som vill behålla makten har förvärrat många av dessa naturliga 
händelser. 

 

Er civilisation har många allvarliga problem som inte uppmärksammas. Era nationella 

media vill få er att fokusera på trivialiteter, medan de större frågorna, såsom de följande, inte 

uppmärksammas. Allt kommer att rättas till när ni kommer in i de lättare och ljusare 
tätheterna. 

• Underlåtenheten att erkänna enhet med alla era jordiska bröder och systrar, vilket leder till 
att många befinner sig i fattigdom och hunger 

• Apatin hos de flesta människor, vilka är villiga att acceptera sina liv som de är. 

• Fortsatt förbränning av fossila bränslen som smutsar ner er atmosfär 

• Föroreningen av era vatten genom att er så kallade "moderna civilisation" blundar 

• De stora mängder skräp som er civilisation genererar 

• Den genetiska modifieringen av grödor och användningen av tillväxthormoner 

• Mörkläggningen av människans sanna historia 

• Religionernas inverkan   

• Förnekandet av era stjärnsystrar och -bröder 

• Utbildningssystem som lär ut anpassning till det befintliga paradigmet 

• Drogmissbruk – det receptbelagda och det olagliga, inklusive alkohol 

• Ja, listan kan göras lång ... 

Vi ser många av de här problemen som resultatet av påverkan från de energier som 

förorsakade att er planet gled bort från ljuset. Samtidigt uppskattar vi hur människorna på 

Jorden har kämpat för att uppnå en medvetandenivå, där den stora transformationen nu kan 
ske. 

Det är inte en av de här händelserna som förebådar dramatiska förändringar, utan 

kombinationen av alla. Er planet går över; enskilda människor går över. Ja, det här är året, då 

storslagna förändringar kommer att påbörjas. Efter kulmen av de här händelserna, kommer det 
att krävas en viss tid för en ny civilisation att till fullo organisera sig på den nya Jorden. 

Ur vårt perspektiv är den enskilt viktigaste saken att inse vem du verkligen är: en magnifik 

ljusvarelse som frivilligt har erbjudit sig att vistas i en fysisk form under en given 
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levnadstid. När denna enkla insikt blir vanlig, kommer Jordemänniskorna att skapa en 
magnifik ny civilisation. 

Alla människor känner motstånd mot förändring, särskilt en förändring som tvingas på dem 

från någon yttre källa. Många människor är så fast i nutida beteendemönster, i sin 

"bekvämlighetszon", att de gör motstånd mot all förändring. Ändå förändras allt. 

Förändringarna är fundamentala och långtgående. Efter förändringarna kommer inte den 

rädslobaserade tredje dimensionens verklighet att existera längre. För dem i fjärde 

dimensionen kommer förändringarna att välkommet föra med sig en befrielse från detta 
rädslobaserade paradigm. 

Förändringarna är enastående. De har många aspekter. Egenheter hos den tredje dimensionen, 

som tid, våld, dömande, tävlan och konkurrens, ilska, girighet och trygghet, kommer att 

försvinna. Funktioner inom den fjärde dimensionen, som samarbete, tacksamhet, 

uppskattning, acceptans, sanning, balans och frihet, kommer att bli grunden för en ny 

civilisation, baserad inte bara i den fjärde dimensionen utan pekar ut en väg till den femte 
dimensionen. 

De Jordemänniskor som har samlat en stor förmögenhet kommer att känna motstånd mot 

dessa förändringar. De som har skaffat sig stor makt kommer att motsätta sig de här 

förändringarna. De som har uppnått status kommer att göra motstånd mot dessa förändringar. 

Alla som är bekväma i och förtrogna med sina befintliga liv kommer att motsätta sig dessa 

förändringar. De som tror att de har uppnått ett visst medvetande kommer att motsätta sig de 

förändringar som inte stämmer överens med deras synpunkt. Och de som förlitar sig på sitt 

rationella sinne, hellre än sitt hjärta, kommer att motstå de här förändringarna. De som har 

uppnått en högre medvetandenivå, där de verkligen vet vilka de är och anammar denna 

sanning, kommer inte att känna motstånd mot dessa förändringar. 

När mörkret omslöt den här planeten och medvetandet föll, krossades den mänskliga formens 

strukturer. Det mänskliga DNA:t förändrades. Människors sinnen skildes från deras känslor. 

Egot lyftes upp för att härska i trygghetens namn. Den individualiserade själen skildes från sin 

mänskliga kropp. Chakrana förvrängdes så att de blev mycket känsliga för yttre manipulation. 

I processen för att uppnå högre medvetande återförenas kropp, sinne, känslor och själ till 

en komplett människa. En så högt medveten person tar till sig förändringen när han eller hon 
ser nyttan för den större helheten, samtidigt med nyttan för sig själv. 

Det här uppvaknandet hos mänsklighetens massor sker precis i tid. Som vi talat om tidigare 

kommer det extrema förändringar som tvingas på alla - ingen kommer att skonas från en viss 

inverkan av de här förändringana. Nu är det dags att flytta sig till de högre vibrationerna, 

innan förändringsförloppet går upp på högvarv. Förändringar bryter ut överallt omkring er. 
Fokusera på de högre vibrationerna för att stå rakryggad mitt i dessa förändringar. 

Vi som är era stjärnbröder och systrar vill hjälpa er i det här storslagna äventyret. Vi står redo 

att komma till er. Att höja era vibrationer är det första steget. Så snart du väljer att anamma 

det här nya sättet att vara, kommer många möjligheter att presentera sig. Fundera inte alltför 
länge på det gamla sättet, för förändringarna accelererar. 
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Vi som tillhör Starship Athabantian fortsätter nu att öka vårt engagemang. Som Taugth 

avslöjade i sitt senaste meddelande, öppnar vi nya kommunikationskanaler med planetens 

människor. Mark hjälper till i det här arbetet med intervjuer, där vi avgör om en person 

kommer att acceptera och välkomna vår kommunikation och - viktigast av allt - kommer att 

dela med sig till andra av den information han eller hon får. Vi söker dem som kommer att 

anamma förändringen och visa andra vägen att leva med förändringar. Vi är mycket nöjda 

med det antal personer som har uttryckt en önskan att kommunicera direkt med oss. Vi 

kommer att arbeta med var och en för att öka deras förtroende och med att förbättra sina 
kommunikationsförmågor. 

Jag är Bren-ton från Andromeda och kommunicerar med er från Starship Athabantian. 

Tillsammans med de andra ombord är jag här för att tjäna er när ni går över till de ljusare 

vibrationerna och bli universella medborgare. Alla ombord på Athabantian sänder sina 
välsignelser. 

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 
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