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Som jag informerade er i de tidigare två inläggen i detta ämne, har jag blivit ombedd att 
återigen publicera tidigare meddelanden om Caretakers. Följande budskap från Bren-Ton har 
tidigare publicerats den 18 juni, 2009. 

 

Jag är glad över att åter vara i kontakt med er och dela med mig av vår syn på den 
organisation vi hoppas kunna genomföra på er planet. Intuitionen bör förfinas och övas upp 
både hos ledaren och deltagarna inom teamet. Dess värde inom beslutsfattande och agerande 
bör erkännas. En uppfattning från antingen ledaren eller någon deltagare som är baserad på 
intuition bör hedras. Det handlar om att känna sig bekväm med det här sättet att fatta beslut i 
motsats till att analysera. 

Att meditera är en viktig del i det nya sättet att leda och delta. Meditationen tjänar till att 
ansluta alla till ett högre sätt att vara. När alla medlemmar i ett team mediterar kan de lättare 
enas om rätt beslut och handling. Inget speciellt sätt att meditera föreskrivs. 

Meditation leder till en direkt förbindelse med Gud. Först när denna är fast etablerad kommer 
den verkliga innebörden av Enheten inom teamet att bli tydlig. Att fungera från en plats där 
allting befinner sig i Enhet skapar organisationer som inget annat. Att se ett projekt i Enhet 
gör inte bara dess utförande lättare, utan skapar det högsta goda för alla inblandade. Att 
utbilda alla medlemmar i ett team i dessa metoder kommer att bära riklig frukt. 

När man väl har åstadkommit detta kommer förmågan att kommunicera telepatiskt att helt 
naturligt följa efter. Om ens medvetna sinne kan tystas ner genom meditation, då öppnas 
dörren för telepatisk kommunikation. När en ledare och hans team-medlemmar förenas i detta 
nära samarbete finns det inte rum för privata agendor, inte heller utrymme för bedrägeri eller 
manipulation och inte rum för styrning eller spel. 

Eftersom ni alla lärt er konkurrera med varandra och se varandra som olika och sökt efter ert 
eget bästa, kommer den här arbetsmetoden att bli en helt ny erfarenhet. Sök upp de personer 
som önska ansluta sig med dig i den här typen av organisation. Låt den naturlige ledaren träda 
fram. Inom kort framträder den situation där alla kommunicerar öppet, alla erkänner 
varandras styrkor och där det flödar ett fritt utbyte av idéer. 
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Det finns många andra aspekter av ledarskap och organisation, såsom etik och 
ledarskapsutbildning för barn, vilka vi kommer att dela med oss till er. Mark, vi kommer att 
berätta om dessa, allteftersom du bygger upp det ledarskapsinstitut som vi har bett dig om. 
Genom detta meddelande rekryterar vi dem som önskar förena sig med Mark för att bygga 
upp ett sådant utbildningsinstitut för Ledarskap i Enhet. Vi ser en sådan insats som avgörande 
för att skapa en ny civilisation för Jorden, och vi har lovat att hjälpa till med dess framgång. 

 

Svensk översättning: Inga och Cagga Levander. 

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

Där finner du också iakttagelser och observationer av Mark Kimmel, 

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 

 


