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Vi hälsar er. De på Athabantian som ni har kommunicerat med under de senaste månaderna är 
alla närvarande idag: Justine, Moraine, Bren-Ton, Ro-Tan, Adrial och Taugth. Vi kommer till 
er med budskap om stor glädje för er och för oss. Dagens budskap ersätter en del av det vi har 
meddelat tidigare. 

Ett radikalt nytt sätt att vara växer nu fram. Detta närliggande mål för alla på, inom och 
utanför planeten Jorden håller just nu på att bli aktuellt. Denna omvandling av Jorden och 
hennes mänskliga invånare kommer att leda till en radikal omvandling av allt tredimensionellt 
inom hela skapelsen. Det råder ingen tvekan om att det kommer att ske, och det råder inget 
tvivel om att det kommer att påverka oss ombord på Athabantian. Det är anledningen till att vi 
alla är närvarande för att tala med er idag. 

Var snälla och förstå, er planet och alla dess invånare håller på att omvandlas till högre 
vibrationer. Rigiditeten hos den fysiska form som ni nu upplever håller på att försvinna. Allt 
som förknippas med den rädslobaserade 3:e dimensionen försvinner. (Obs! Vi skiljer mellan 
fysisk form och rädslobaserad tredimensionell samverkan.) I sin nya vibration kommer Jorden 
att vara Skaparens Kristnade (Christed) planet som alla kommer att vilja besöka och/eller bo 
på. I denna nya 5:e dimension kommer ni att vara helt omvandlade till Ljusvarelser med en 
flytande fysisk form. 

Vi kommer nu att tala om de månader som ligger mellan nu och när ni uppnår denna lättare 
form och bor på en Jord med lättare form. Under denna mellanperiod kommer ni att uppleva 
slutet på allt det som skapades i enlighet med den rädslobaserade 3:e dimensionens 
rigiditet. Sådana saker som regeringar, penningsystem, företag, juridiska system, 
medicinska system och religioner kommer att försvinna. Deras upphörande, deras fall, 
kommer att vara den första faktorn som leder till en tid med kaos och osäkerhet och flyttar 
er bort från att fokusera på er egen personliga utveckling. 

Under de mellanliggande månaderna kommer Jordens fysiska form att omvandlas till ett 
lättare, ljusare sätt att vara. Det som omger er idag, och i hög grad även er egen fysiska form, 
kommer inte bara att flyttas över – för det skulle i så fall enbart vara en extrapolering av det 
gamla sättet att vara. Nya sätt att vara kommer att dyka upp, sätt som passar ihop med det 
lättare sättet att vara. Den femte dimensionens högre vibrationer kommer att integreras med 
era nya fysiska former och skapa en ny typ av människa. 
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Under många år har Jordens folk vetat att en stor omvandling skulle komma. De har kunnat 
känna det, men inte känt till detaljerna. I sitt sökande efter att veta mera sökte de i forntida 
skrifter såsom Mayakalendern och i förutsägelser från kloka män och kvinnor. 

Enligt det vedertagna sättet att vara i den 3:e dimensionen såg många personer de värsta 
möjliga scenarierna. En del som fick meddelanden från icke mänskliga väsen målade upp 
förutsägelser om massiva jordförändringar. Alla dessa hade sin grund i den medfödda rädslan 
hos den 3:e dimensionen, en rädsla som de var nersänkta i. Även förutsägelser med goda 
avsikter förutspådde allvarliga ommöbleringar av Jordens fysiska form. Dessa rädslobaserade 
förutsägelser är den andra faktorn som pekar på 2012 som en radikal övergångstid, och som 
gör det svårare för er att fokusera på det som är viktigt. 

Nu när år 2012 nästan är till ända utan några dramatiska Jordförändringar, säger många 
medvetna människor att ingenting håller på att hända, att den förväntade omvandlingen av 
Jorden är ett nytt falsklarm. "Livet går vidare, precis som det alltid har gjort." 

Men ser man djupare, finner man att en förändring är på gång: Förändringar i 
mänsklighetens grundläggande uppsättning. Individuella förändringar hos dem som har 
kommit att uppfattas som ljusarbetare. Förändringar inom relationer. En polarisering mellan 
dem som skulle vilja fortsätta på de gamla sätten kontra dem som söker en ny väg för 
mänskligheten. 

Uppbyggnaden av en omvandling 2012 baserades på en rädslobaserad tolkning av budskap 
och en missuppfattning och feltolkning om närvaron av era rymdbröder och systrar som 
varande frälsare. Mycket av detta styrdes av den mörka energin, så att när ingenting hände 
kunde de återigen hävda sin kontroll över människors sinnen. Som vi sagt tidigare, vi kommer 
inte för att rädda er. Att förvänta sig att detta ska ske är en tredje faktor, som gör att er 
omvandling till en 5:e dimension blir svårare för er. 

Verkligheten är att de fysiska förändringarna kommer att ske mer gradvis och resultaten 
kanske inte alls blir lik de prognoser som baserades på extrapolering från den 3:e 
dimensionen. Detta bör inte komma som en överraskning eftersom nästan alla som 
kanaliserar, trots sina bästa avsikter, är omedvetet nedsänkta i den 3:e dimensionen. I 
verkligheten kommer inte mycket av det som handlar om er att förbli som det är, eftersom det 
har varit så starkt påverkat av det mänskliga kollektivets energier i den 3:e dimensionen. 

Andra kanaliseringar var direkt påverkade av den mörka energin. Detta gäller både tidigare 
meddelanden liksom mera aktuella. Det förklarar betoningen av den förutspådda dramatiska 
karaktären hos förändringarna under 2012 och de magiska lösningar som presenterats. 
Allteftersom ljuset ökat på er planet, har även det mörkas insatser gjort det. Det är förgäves, 
men det förminskar inte deras påverkan. 

Vi är mycket glada över att du, Mark, nu drar in den 5:e dimensionen i din fysiska kropp. Vi 
uppskattar mycket din hängivelse i denna strävan och är mycket glada över att få kalla dig 
"broder." Det är av den här anledningen som vi rekommenderade att du är den som genomför 
utbildningen Mastering Alchemy, och resultatet har till och med blivit bättre än vi hade 
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hoppats. Kom ihåg när ni ägnade er åt Matrix Energetics och ni fick veta att det ni gjorde, 
gjorde ni för allt på planeten. Vi vill utvidga detta och informera dig om att det ni nu gör är 
för hela skapelsen i fysisk form. 

Något av det viktigaste under den här tiden är att undvika onödig påverkan av saker som 
hör ihop med den 3:e dimensionen. Filmen du nyligen såg var ett bra exempel på den 3:e 
dimensionens påträngande energier. Nästan hela agerandet och intrigen var från den 3:e 
dimensionen. Ingenting löstes utan våld. Undvik sådana situationer. Å andra sidan gjorde du 
något bra när du åter fördjupade dig i den 5:e dimensionen, och suddade ut minnena från 
filmen. 

Låt oss nu gå vidare och diskutera andra sätt på vilka den 3:e dimensionen inkräktar på er. 
Inse att ni är totalt nedsänkta i den 3:e dimensionens soppa. Inse att de flesta människor 
omkring er fungerar utifrån den rädslobaserade 3:e dimensionen. Inse att alla era mänskliga 
strukturer – ekonomi, regering osv. – fungerar inom ramarna för den 3:e dimensionen. Det är 
bra att diskutera och analysera saker från den 3:e dimensionen med andra som är upplysta. 
Det tjänar er dock inte att vältra sig i denna typ av samtal. Minimera användningen av ditt 
rationella sinne. Ge ditt hjärta energi. Var kräsen med vad du tillåter komma in i ditt 
medvetande. 

Inse också att alla ljusarbetare är nedsänkta i den 3:e dimensionen. Alla förlitar sig i viss 
utsträckning på strukturerna i den 3:e dimensionen. Alla påverkas omedvetet av sina 
erfarenheter inom religion, karriär, barndom och omgivning. Detta orsakar oundvikligen en 
del störningar i de meddelanden de får från dem i en högre vibration. En del kanaler har 
attackerats av det mörkas agenter och de inser inte att deras budskap har blivit förvanskat. 

Finn en plats i ditt hjärta där du är i resonans med det som är sant för dig. Lugna ditt 
rationella sinne och lyssna med ditt hjärta. Hitta de budskap som talar till ditt djupaste 
vetande. Om delar av budskapet inte tilltalar dig låt då det som gör det komma in i ditt 
medvetande. Lägg åt sidan det som inte stöder din utveckling mot de högre vibrationerna och 
som inte får dig att behålla dessa högre vibrationer. 

Detta senare är mycket viktigt under dessa omvandlingens tider. Fokusera dina energier på det 
som höjer ditt medvetande. Gå undan från allt som inte stöder din strävan att bli kvar på 
högsta möjliga vibration. Rota inte omkring i saker med lägre vibrationer på grund av vana 
eller för att du är nyfiken. Behåll ditt centrum. Underhåll din fysiska hälsa. Finn andra 
människor som ger dig stöd i denna strävan. Hitta en anknytning till oss i de högre 
vibrationerna. 

Var medveten om att alla ombord på Athabantian ärar det du gör. Du gör verkligen en 
skillnad. Vandra i Kristusmedvetandet. Anta en ny hållning så att alla vet att du har antagit ett 
nytt sätt att vara. Lev (walk and talk) från ditt nya centrum, ditt nya vetande och din nya 
energi. 
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Vi uppmuntrar alla som läser dessa ord att bli de ljusvarelser som ni samtyckte till att bli när 
ni inkarnerade vid denna tid och plats. Må välsignelser från alla ombord på Athabantian gå ut 
till var och en av er. 

Svensk översättning: Inga och Cagga Levander 3 nov. 2012 

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 


