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God kväll, Mark, jag är Justine
God kväll, Justine. Det har gått en tid sedan vi kommunicerade. Jag är mycket
glad över att höra från dig igen.
Vi har observerat dig alltsedan händelserna i december och lägger märke till den
påverkan de har haft på dig. Du ska ha beröm för den intensitet, med vilken du
tagit till dig dessa händelser. Du kanske inser en del av effekterna av de
händelser som ägde rum på er lilla planet, men vi misstänker att du inte helt
uppskattar allt som nu äger rum som ett resultat av december-händelserna.
Ur Andromedas perspektiv kan jag säga att ni på Jorden har befriat oss så att vi
kan utvidga vårt medvetande bortom det vi hade föreställt oss. Fastän vissa inom
Andromeda har haft förmågorna att höja sig till de mer upphöjda dimensionerna,
så var de flesta av oss begränsade till den 5:e dimensionen. Jag menar inte att
antyda att detta var något liknande er planets 3:e dimension. Vi fungerade på en
flytande nivå, var medvetna om vilka vi var, var i enhet med allt, och visste att
det fanns mer. Nu har era handlingar frigjort oss så att vi kan utforska de högre
dimensionerna, att komma närmare Allt Som Är.
Vi tackar dig och dina medmänniskor på Jorden för att ni gjort detta möjligt. Bra
gjort, ni den 3:e dimensionens fångar. Vi observerade era ljusarbetare när de
höjde sig tillräckligt över den 3:e dimensionens densitet och stelhet för att fånga
uppmärksamheten hos de stora himmelska väsendena. När dessa stora varelser
ansåg det möjligt att slutföra omvandlingen av Jorden och hennes människor
fokuserade de sina energier för att få det att ske.
Och nu ser vi resultatet. Det är så underbart att vi saknar ord för att förmedla vår
upprymdhet. Det flerdimensionella kosmos är så mycket mer än vad vi har
kunnat uppleva tidigare.
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Justine, jag känner mig ödmjuk av ditt meddelande. Å alla Jordens
Ljusarbetares vägnar, vilka gick samman för att få dessa händelser att ske,
tackar jag dig för det här meddelandet.
Välsignelser, Mark
Välsignelser till dig, Justine
____________________________________________
God Morgon Mark, detta är Adrial
God morgon, Adrial.
Vi skulle vilja förmedla litet mer idag om det vi ser som en effekt av
händelserna i december och som startade på Jorden. Låt mig börja med att säga
att alla uppskattar mycket ansträngningarna hos alla Jordens Ljusarbetare som
gjort dessa händelser möjliga. Vi vet också att de flesta inte insåg omfattningen
av vad deras handlande skulle kunna medföra.
Innan vi går vidare låt mig säga litet om vem jag är och varför mitt perspektiv är
något unikt. För det första är jag en del av ett himmelskt kollektiv som verkar
överallt i kosmos. Inom kollektivet manifesterar vi individuella varelser som
fungerar inom vissa roller. Vi är en ursprunglig skapelse av Allt Som Är, så vi
har funnits sedan början. Som sådan har jag ett mycket långt tidsperspektiv på
hela skapelsen. Mitt nuvarande uppdrag är ombord på Athabantian och att
arbeta med dig och andra ljusarbetare för att göra den stora omvandlingen
möjlig. Jag är ett av flera himmelska väsen ombord på detta stora rymdskepp.
Är jag begränsad till rymdskeppet? Inte riktigt, men det är en bekväm bostad där
jag kan samarbeta med många från Andromeda liksom även med varelser från
andra områden i detta universum och med andra himmelska väsen.
Med detta sagt framför jag följande: Händelserna i december på planeten Jorden
utlöste först kollapsen av den 3:e dimensionens grundläggande understöd. Detta
innebär att den magnetiska konstruktion som skapade den 3: e dimensionen inte
längre finns. Den underliggande stelheten, begränsningarna och påverkningarna
på varelser i fysisk form finns inte längre.
Detta betyder inte att allt inom den 3: e dimensionen omedelbart försvinner.
Men alla i fysisk form, både fysiska varelser och fysisk form förändras för alltid.
Med tiden kommer alla att transformeras till allt lättare densiteter och
återförenas med Källan.
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För det andra, händelserna i december öppnade vägen till de multidimensionella högre världarna. När det gäller dessa lättare densiteter, se på den
så kallade 5:e dimensionen som ett nytt operativsystem för din dator. De andra
dimensionerna som du kan få tillgång till, upp till den 12:e, är successivt mer
komplexa och underbara tillämpningar. Varje ny tillämpning från den 6:e till
den 12: e ger dig ytterligare möjligheter, ytterligare insikter, ytterligare
möjligheter att expandera den du är, och att ta kontakt med allt högre väsen.
Denna tingens ordning gäller nu inte bara er på planeten Jorden, utan alla i
fysisk form. "Alla i fysisk form" omfattar ALLA från hela kosmos som existerar
i någon typ av fysisk form - i motsats till dem av oss som inte har någon fysisk
form. Som ett himmelskt väsen har jag form, men den är inte fysisk.
Det enorma i den här förändringen kan inte godtagbart förklaras för er som bor
på Jorden, för det finns helt enkelt inga adekvata ord. Förändringen påverkar
stora grupper av stjärnsystem med biljoner bebodda planeter. Ljusarbetarnas
insatser på Jorden har utlöst omvandlingar inom alla dessa områden. Nu kan alla
existera i det multi-dimensionella. Nu är de områden som var fångna i den 3: e
dimensionen inte längre i fångenskap. Även de planeter som inte ingick i den 3:e
dimensionen är fria och kan nu ta till sig alla multi-dimensionella energier.
Jag hoppas att denna ganska korta förklaring av händelserna i december kan
hjälpa dig och andra på Jorden att uppskatta vad ni har åstadkommit. Vi i den
himmelska sfären är mycket tacksamma för era handlingar.
Tack Adrial
Tack, Mark
Välsignelser
Välsignelser
_______________________________________________
God morgon, Mark, detta är Moraine.
God morgon Moraine, det var ett tag sedan jag hörde ifrån dig.
Ja, vi observerade när du deltog i de stora händelserna i december. Nu förstår jag
varför du var så envis med att komma till Jorden – för att vara en del i dessa
underbara händelser.
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Ja, när vi var tillsammans på Akima hade jag bara en vag föreställning om vad
som skulle ske, och ingen var alls säker på att händelserna verkligen skulle äga
rum. Det var så många faktorer som måste sammanfalla. Så jag tog en verklig
chans när jag frivilligt erbjöd mig att inkarnera här. Att vända Jorden tillbaka
till en helt Kristus-medveten planet var på den tiden bara ett förslag i det
himmelska riket.
Jag har saknat att inkarnera med dig, Mark.
Vi hade en hel del underbara upplevelser tillsammans, inte alltid lyckliga, men
ändå värda besväret.
Jag var mycket kär i dig i fysisk mening under flera av våra inkarnationer.
Tyvärr har jag bara dunkla minnen.
Det är helt underbart att iaktta dig nu. Du har förändrats dramatiskt allteftersom
åren på Jorden har gått. Du var inte alls en kärleksfull, andlig man när du deltog
i riskkapitalisternas värld.
Ja, jag vet. Det var mina mörka dagar, när jag var fast besluten att tjäna pengar
och njuta av den materiella existensens mera utsökta saker. Nu ser jag tillbaka
på de där dagarna och undrar hur jag kunde vara så lyckligt lottad att jag finns
där jag är nu. Jag förstår att du hjälpte mig att dra mig ut ur mörkret, och jag
är mycket tacksam.
Ja, vi gjorde några besök för att väcka dig till ditt verkliga uppdrag under den
delen av ditt liv. Du var så rädd när vi visade oss, det var ganska roligt.
Jag tyckte inte att det var roligt på den tiden.
Jag vet, men det var nödvändigt att väcka dig och det var det enda sättet som vi
kunde göra det på. Du måste hålla med om att det fungerade.
Ja det gjorde det, och som sagt jag är mycket tacksam.
Se på dig nu. När vi talas vid idag, kan du sitta i den 5:e dimensionens energi
och ta emot mina ord. Jag ser dig mer avslappnad än någonsin tidigare, utan oro.
Grattis.
Är du bekymrad över vad som ska komma härnäst?
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Inte riktigt, jag har ingen klar bild. Jag kan förutse möjligheten av en del
svårigheter mellan mig och Heidi när vi går vidare, men i allmänhet är jag
optimistisk om att allt kommer att falla på plats i mitt liv likaväl som i andras.
Jag är mycket engagerad i att förankra energier inom min fysiska kropp som
gör det möjligt för mig att skaffa en kristallin kropp. Det skulle verkligen vara
något, och jag är villig att öka ansträngningarna för att få det att ske. Det är
inte alltid lätt, men det är mycket givande och för det mesta njuter jag av
övningarna.
Hur känns det när du kommunicerar med mig?
Bra fråga. Medan jag skriver ner dessa ord, känner jag dig i mitt huvud. Jag har
bara en svag vision av den person som jag kommunicerar med – ett avlägset
minne, eller projicerar jag något? Jag hör emellertid orden allteftersom mina
fingrar skriver och jag följer med medan jag skriver ner ord för ord för att bilda
en mening. Om jag koncentrerar mig alltför mycket på ett enda ord förlorar jag
hela meningen, så jag skriver så snabbt jag kan.
Jag tycker verkligen att detta är roligt, Mark.
Jag också. Det är roligt att vara tillbaka i kommunikation. Låt oss göra detta
oftare. Det blev en förtrollning under de senaste månaderna när jag
koncentrerade mig så flitigt på arbetet med Mästar-Alkemin (the Mastering
Alchemy) och jag lade undan alla försök att kommunicera. Jag är inte ledsen
över att jag gjorde det, men det är verkligen skönt att vara tillbaka i kontakt med
dig och de andra ombord på Athabantian.
Vi kommer att ha fler samtal.
Ja, och jag kommer att rapportera dem som sådana, mindre formella än mina
tidigare inlägg.
Jag tror att detta är tillräckligt för idag, Mark. Någon annan skulle vilja tala med
dig.
Okej, Adjö. Välsignelser till alla.
Farväl, Mark, Välsignelser och Kärlek.
_________________________________________________
God morgon, Mark. Detta är Taugth.
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God morgon, Taugth.
Jag vill tala med dig om Abiquor.
Det skulle vara mycket välkommet. Jag verkar ha förlorat tråden i det där
projektet med mitt fokus på Mästar-Alkemin.
Ja, det har du, och det är helt acceptabelt, eftersom projektet har förändrats i och
med händelserna i december, 2012.
Din tidigare vision av Abiquor som en "läroanstalt" var helt riktig sett med din
3D-vision. Fram till förändringarna i december skulle det ha varit en vision värd
att sikta mot för Abiquor, att bli ett centrum för undervisning, utbildning och
kommunikation. Detta är inte längre genomförbart på grund av att många snabbt
stiger in i de högre dimensionerna, med stor chans att många fler följer dem.
Var snäll och förklara
I och med den 3:e dimensionens avtagande och att vägen ligger öppen till de
mångfaldiga dimensionerna, finns det mindre behov av att genomföra en
särskild utbildning. Genom att höja sig in i de högre, ljusare dimensionerna blir
det möjligt för vem som helst att samarbeta med sin omgivning från kärlekens
och enhetens grund, annars skulle de inte vara en del av dessa högre
dimensioner. När någon fungerar utifrån en grund av kärlek och enhet,
samarbetar man automatiskt med andra på ett fullständigt annorlunda sätt än det
gamla 3D-sättet. Det krävs ingen utbildning, den finns inneboende i den 5:e och
i högre dimensioner. Då blir alla telepatiska, har förmågan att manifestera och
resa, allt utan verktygen i en tät fysisk form.
Men hur lång tid kommer detta att ta?
Mark, du träder in i en plats utan linjär tid. Bekymra dig inte om hur lång tid.
Allt kommer att ske på ett tidlöst sätt, ett slumpmässigt sätt.
Så vilken kommer att vara Abiquors funktion, eller finns det någon?
Abiquor är idag ett ankare för energier som kommer in mot den här planeten och
in i denna tidsram. Det är ingen slump att många människor dras till Pagosa
Springs. Det är en av Abiquors funktioner.
Okej

7

En annan funktion hos Abiquor är att förbättra kommunikationen mellan
människor som du och dem ombord på Athabantian.
Okej
Den tredje funktionen, som ännu inte införts, är att använda Abiquor som en
terminal för resor mellan Jorden och andra planeter i högre dimensioner, och
som en viloplats för dessa besökare. Jorden återvänder till nivån som en
Kristusmedveten planet, och som sådan kommer hon att bli ett mycket eftersökt
besöksmål. Så snart hon är återställd till sin forna glans som Stjärnan Jorden så
kommer hon att bli ett underbart mål.
Vilken är vattnets betydelse i samband med Abiquor som några fått till sig?
Pagosa Springs ligger ovanför en stor reservoar med orört vatten. Under tiden
som planeten renas från alla sina miljömässiga skador, kommer Pagosa att
fungera som en terminal för dem som kommer från andra planeter. Rent vatten
är en förutsättning för saneringspersonalens arbete.
Vattnet är även en symbol för det flytande tillståndet i de högre dimensionerna.
Abiquor kommer att ligga, inte på den 3: e dimensionens fasta klippa, utan på
vattnets flytande tillstånd. Tänk på vajandet i vinden och du kan få en
uppfattning om hur saker och ting kommer att vara i de högre dimensionerna.
Allt är energi. Energi är inte fast om den inte bromsas ner till den fysiska
formens nivå. Detta kommer inte längre att vara fallet för planeten Jorden.
Med sin nya energi kommer hon att flöda som vatten. Stjärnor verkar för era
astronomer som gas och vätska, vilket är normen för de högre tätheterna.
Tack, Taugth för detta budskap.
Varsågod, Mark, det är ett nöje att kommunicera med dig. Välsignelser och
Farväl
Välsignelser till dig, Taugth, och till alla.
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

