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God morgon, Adrial 

God morgon, Mark 

Jag är talesman för dem ombord på rymdskeppet Athabantian. Vi är glada över att besöka dig 
denna morgon. Som vi meddelat tidigare, när du har förmågan att hålla en femdimensionell 
vibration är du faktiskt ett med det kollektiv som vi tillhör. På så sätt kan vi kommunicera 
som vänner, inte som en som på något sätt är bättre än den andre. 

Jag förstår vad du säger. 

Vi avser att följande meddelande ska vara en uppmuntran för dem som är villiga att ta nästa 
steg i sin personliga transformation. Läs det i glädje, för ni har ett storslaget äventyr som 
väntar er. 

Många har kommit från alla delar av Kosmos för att delta i Jordens stora omvandling. Mark, 
det var ditt val att komma hit från Andromeda för att inkarnera som människa och tillbringa 
många år med att leva som en vanlig människa i din familj, med din karriär, dina vänner och 
många andra. Den här tidigare verksamheten var nödvändig för dig för att ordentligt kunna 
förena dig med den här planeten och dess folk, för att uppskatta hur livet är på en 
tredimensionell planet. 

För er som läser dessa ord kommer vi idag för att ge er en bättre förståelse för er nuvarande 
situation. Vi kommer som de som kände er från er tid på andra planeter, de som varken är 
bättre eller sämre än ert verkliga jag. Alla inom de högre vibrationerna är jämbördiga – alla 
respekterar varandra inom den enhet som är Allt Som Är. 

Aldrig tidigare har en planet som hamnat i klistret inom den 3:e dimensionen höjt sig för att 
fungera i den femte dimensionen. Jordemänniskornas fysiska kroppar ska ingjutas med den 
5:e dimensionens vibrationer. Under processen kommer alla att transformeras och bli lättare, 
bli ljusare. Det är ett storslaget företag som involverar de mäktigaste Himmelska Väsen. Vi är 
mycket glada över att få vara en del i detta. Dessutom är vi ytterst glada över alla de 
Jordemänniskor som deltar aktivt i detta storslagna åtagande. 

Var medvetna om att det himmelska kollektivet är en vidsträckt värld, mycket större i antal än 
vad ni i fysisk form är. I den himmelska sfären är vi ett äkta kollektiv. Jag vet att det här är 
svårt att fatta, men vi är mycket bekväma med det här sättet. Så snart man verkligen rör sig 
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ovanför frekvensen för fysisk form fungerar alla inom ett kollektiv. Det finns många 
kollektiv, de himmelska är bara ett av dem som är utan fysisk form. Sedan finns det de som 
inte har någon form alls. Detta är en ännu mer vidsträckt arena och en som är omöjlig att 
uttrycka i ord. Det som är viktigt att förstå är att icke-formen skapar det som är form, och det 
som är form skapar det som är i fysisk form. 

Som varelse i fysisk form har du en lätt igenkännbar individualitet. Det är lätt att se och känna 
sina egna gränser. Du kan beröra din kropps gränser. Du kan känna din mentala och 
emotionella kropp. Du kan komma i kontakt med din själ. På så sätt kan du lätt definieras som 
individ. Inom den himmelska sfären är vi inte så lätt avgränsade. Som vi sagt tidigare är vi ett 
kollektiv, och som ett sådant löses vår form upp inom hela kollektivet. När vi vill manifestera 
ett individuellt väsen, så som jag gör just nu, gör vi det från det kollektiva. 

Vi poängterar skarpt den här punkten för när ni flyttar er in i de högre vibrationerna kommer 
även ni att förlora delar av er individualitet. (Begreppet med den "skarpt skurna" individen 
existerar endast i den 3: e dimensionen.) Allteftersom ni lär er att existera i den femte 
dimensionen kommer ni att börja känna närheten av andra i den femte dimensionen. Ni 
kommer att "veta" att Enhet är en känsla, ett vetande – något som inte går att sätta ord på. 

Vi skulle vilja påminna alla som läser dessa ord om orsaken till att ni inkarnerade på Jorden. 
Efter att ni fått förmågan att ta till er de högre vibrationerna och lärt er att hålla er kvar i dem 
kan ni verkligen uppskatta er anledning till att inkarnera. Det är ganska enkelt: Du äger en 
fysisk kropp. Nu måste du bli skicklig i att förflytta dig in i den 5: e dimensionen. I det 
tillståndet kommer du att hjälpa andra att göra detsamma. 

Genom att fokusera på detta enda mål, kommer du att bli en uppstigen person. Ditt ljus 
kommer att lysa inför alla som du kommer i kontakt med. Din energi kommer att stråla ut till 
alla omkring dig. Genom att göra detta kommer du att ha en betydande inverkan på den här 
planeten och faktiskt på alla andra i fysisk form över hela kosmos. De av oss som inte har 
någon fysisk form har inte förmågan att åstadkomma detta. Det finns många Jordemänniskor 
som inte har förmågan (än så länge) att vistas i de högre vibrationerna medan de är i fysisk 
form. Det är därför var och en av er frivilligt kom till Jorden. 

Det finns nu tillräckligt med ljusarbetare på Jorden som kan hålla högre vibrationer så att 
Jordens transformering kan garanteras. Som vi talat om tidigare togs de magnetiska 
konstruktionerna hos den 3:e dimensionen bort under december, 2012. Detta gör vägen till 
de högre dimensionerna mycket lättare, men ingalunda automatisk. Individuella fysiska 
former måste fortfarande vidta åtgärder för att träna sig till att existera inom dessa högre 
vibrationer. Det går inte automatiskt. Det är en daglig disciplin. För att hålla dig kvar i den 5:e 
dimensionen måste du lära dig att styra dina tankar och känslor. Du har upplevt hur du faller 
från en ljusare vibration när en lägre vibration mött dig. Du har också sett dig själv behålla 
den ljusare vibrationen när lägre vibrationer ber om din uppmärksamhet. Du känner till 
skillnaden i dina reaktioner. Öva på den här värdefulla läxan. 

Titta i spegeln och fråga dig: "Vad är viktigt i mitt liv? Vad gör jag som jag skulle vilja 
fortsätta att göra, göra mer av? Vad klarar jag mig utan? Vad är jag fäst vid? Vad tjänar mig? 
Vad tjänar upprätthållandet av den 3:e dimensionen?” Bestäm sedan hur du ska leva. 
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Inse att du inte behöver någon yttre bekräftelse. Den bästa användningen av din tid och energi 
är att själv upptäcka exakt vem du är, varför du valde att inkarnera vid den här tiden och 
platsen, och vad du kan göra för att gynna detta. Glöm bort om att samverka med eller få 
bekräftelse om era rymdbröder och systrar. Du vet redan i ditt hjärta att andra i fysisk form 
existerar på andra planeter. Slösa inte bort din tid med att försöka se deras skepp eller att 
lyssna till andras vittnesbörd – att veta att de är era bröder och systrar är tillräckligt. Som vi 
har berättat för er, de vandrar bland er. 

Ni behöver inte att någon högre auktoritet som er regering eller religion talar om för er att 
icke-jordiska mänskliga livsformer existerar. Detta är att (återigen) ge bort din kraft till en 
myndighet som du utnämnt till att ta ansvar för ditt liv. Glöm ET-(utomjordiska) iakttagelser. 
Behöver du verkligen se ett utomjordiskt skepp på himlen gång på gång för att inse att andra 
existerar i universum? Se inom dig själv. Var medveten om att många från andra planeter 
vandrar bland er. Var medvetna om att många från andra planeter har inkarnerat för att vara 
tillsammans med er just nu. 

Var allt det du kan vara. Sträva efter att höja din egen energi. Öva dagligen. Fokusera din 
uppmärksamhet på denna unika uppgift. Samla ihop dig själv, fladdra inte från ett budskap till 
ett annat. Utöva självdisciplin. Utöva urskiljning. Upptäck ditt energifält. Se sedan allt som 
inte är en del av dig som enbart underhållning på scenen för ditt livs drama. Fokusera på att 
vara "Den" som spelar huvudrollen på din scen. Ingenting annat betyder något för din 
utveckling. Ingenting kommer att ske genom att önska att det ska vara sant. Du måste göra 
det själv, ingen annan kan göra det åt dig. Var medveten om att du är skaparen av allting i 
din livsupplevelse – skapa väl. 

För att hålla dig kvar i de högre vibrationerna måste du lägga allt åt sidan som drar dig 
tillbaka till den 3:e dimensionen. Lägg undan ilska, dömande, rikedom och makt över andra. 
Lägg undan attraktionen för den tredje dimensionens materiella bekvämligheter. Var i 
världen, men inte av den. Inse vem du verkligen är: Ett individualiserat uttryck från Källan, 
ett stort ljusväsen. Lägg undan tidigare beteenden och nuvarande vanor som inte bidrar till 
manifestationen av ditt högre jag i din kropp. Låt dig inte dras in i den tredje dimensionen 
medan du vacklar i ditt åtagande för att vara i den 5:e dimensionen. Öva självdisciplin, men 
glöm inte att leva i skapelsens glädje. 

Var medveten om att den 3:e dimensionen håller på att försvinna. Var medveten om att er 
planet, tillsammans med alla andra i tredimensionell täthet, håller på att renas från det mörka. 
Limmet hos den 3:e dimensionen har tagits bort. Den energi-uppbyggnad som höll allting 
kvar i 3: e dimensionens styvhet finns inte längre. Den frihetskänsla som ni kanske känner 
beror på den här kollapsen, på grund av er brist på fokusering på de gamla sätten. 

Du har en möjlighet att bli en av de första att bli en stor fysisk ljusvarelse, en kraftfull 
människa som kan visa vägen för andra. För att göra detta krävs självdisciplin. 
Självdisciplinen att kasta fördömandet, våldet, ilskan och den tredje dimensionens 
vrångbilder. Du har möjligheten att bli en flerdimensionell varelse, som deltar inom alla 
nivåer upp till den 12:e dimensionen. Alla har den här möjligheten men den kommer sakta för 
en del. Det kommer att krävas 50 till 100 år för att alla ska vara i den 5:e dimensionen. 



4 
 

Många som släpar efter kommer inte leva för att se denna härliga händelse. Å andra sidan kan 
du leva för att se alltihop – du kan uppleva allt. 

Tiden håller på att kollapsa. Kommer detta att göra det lättare för dem som är lata att uppnå 
den femte dimensionen? Kanske en smula, men samma regler gäller, självdisciplin, 
hängivenhet och glädje krävs. Var uppmärksam på din egen utveckling, och ha roligt medan 
du gör detta – för det är det mest storslagna av äventyr. 

Var medvetna om att era bröder och systrar från hela universum vandrar på den här planeten. 
Se in i dig själv och var medveten om vem du är. Ge inte bort din kraft till andra genom att be 
dem definiera dig. Se på dig själv inuti. Allting finns där. Du kan upptäcka vem du är och 
njuta av den insikten. Se inom dig och var tacksam. Ditt hjärta kommer att berätta för dig vem 
du är. Följ ditt hjärta - låt ditt ljus och din lycka lysa fram för alla att se. Då kommer du att 
veta vem du är och andra kommer att känna igen den du är. 

Den nya Jorden kommer att bli en underbar plats, ett femdimensionellt paradis som många 
från hela universum kommer att vilja besöka. Den håller långsamt på att bli en planet som har 
uppstått ur den 3:e dimensionens mörker. Du erbjuds en roll för att hjälpa till att göra detta 
möjligt. Ja, – du. 

Jag är Adrial, ett himmelskt väsen från kosmos. Det har varit ett nöje att kommunicera dessa 
begrepp genom Mark Kimmel. 

 

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 


