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NYHET! 

Den 21 december, 2012 tog omvandlingen av människorna på Jorden ett oöverträffat och 
storslaget steg framåt. Vägen till en mångdimensionell existens öppnades så att alla i fysisk 
form i kosmos kan ta del av den. Något liknande har aldrig skett tidigare. 

Den 12-12-12 avlägsnades grunderna för den tredje dimensionens kontroll över den här 
planeten. Detta gjordes i samarbete med de högsta himmelska väsendena, de som 
ursprungligen hade skapat den tredje dimensionen. 

Detta banade väg för Jordens skifte över till den 5:e dimensionen och till högre vibrationer. 
Eftersom dessa extraordinära händelser påverkar skapelsen i sin helhet, är Jorden och dess 
människor fokuspunkten för uppmärksamheten från Himmelska Väsen och från våra bröder 
och systrar från hela detta och alla andra universum. 

Genom dessa åtgärder kommer alla planeter, alla galaxer och alla universum nu att återvända 
till Skaparens Ljus. Ni är inbjudna att följa med oss på nästa etapp av denna fantastiska resa. 

Övergången till en femdimensionell verklighet kommer att vara mer omfattande än någonting 
som någonsin har skett, och mer dramatisk än man kan föreställa sig. Skiftet har redan börjat 
med en uppåtgående acceleration av de inre vibrationerna hos miljarder av Jordens 
människor. De i sin tur håller på att manifestera nya attityder och beteenden medan de vandrar 
i resterna av den 3:e dimensionen utan att vara en del av den. Genom att välja att avsiktligt 
öka vår frekvens för vi upp våra fysiska kroppar in i denna högre vibrationsexistens, och blir 
således skaparna av alla våra livsaspekter. Stängningen av den 3:e dimensionen och 
öppnandet av vägen till den 5: e dimensionen och högre underlättar och påskyndar den här 
processen. 

Rädsla, krig, svek, våld, självcentrering och miljöförstöring är oförenliga med Jordens ljusare 
densitet. Tredimensionella strukturer och begränsningar som förslavar mänskligheten håller 
på att falla sönder. Vi upplever redan kaoset medan dessa ger vika för en 5:e dimension för 
Jorden och hennes mänskliga invånare. Individer väljer nu att ta till sig ett högre sätt att leva, 
eller håller fast vid de gamla sätten. I båda fallen kommer alla snart att befinna sig bland 
likasinnade, bland dem med liknande vibration, på Jorden eller någon annanstans. 

Under Skaparens ledning riktar nu en kader av änglar in mänsklighetens omvandling från en 
lägre densitet mot en högre. Detta är en underbar utveckling som gör att jordens människor 
kan föra in en ljusare densitet i sin fysiska form – att rida på omvandlingens våg, att 
upprätthålla en högre vibration så att man kan stå rakryggad mitt i det omgivande kaoset. 
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Om du vill veta mera om detta gå till: http://www.cosmicparadigm.com/Athabantian/ och 
http://www.cosmicparadigm.com/marks-corner/ 

Kontakten med våra stjärnsystrar och bröder, med himmelska väsen, och med kunskap om 
den större verkligheten är bara utgångspunkterna för att förstå detta avgörande skede i 
mänsklighetens historia. Vår inre resa för att upptäcka vem vi verkligen är, är ännu mer 
spännande och givande. Vi har framför oss möjligheten att uppnå det som ingen tidigare har 
åstadkommit: Att upptäcka vår sanna potential som stora ljusvarelser och att använda den 
här kunskapen för att skapa en ny civilisation på Jorden baserad på den femte dimensionens 
sanning, kärlek och glädje. 

Följande levererades av Taugth, ett himmelskt väsen i detta universum. Originalet finns på 
Athabantian: "Att transformera Jordemänniskor ut ur deras rädslo-baserade paradigm är ett 
mål som fastställts av Skaparen. Det ska genomföras av himmelska väsen, era stjärnbröder 
och systrar, och av högre medvetna Jordemänniskor. Det är inte bara en enda väg som gör det 
möjligt för alla att göra den här övergången, utan det finns många tillgängliga. Målet är att 
höja Jordens människor till den 5:e dimensionen, så att de kan: 

• Äntligen lämna den 3:e dimensionen. 

• Inse att vi är stora ljusvarelser i fysisk form. 

• Manifestera våra högre vibrationer i denna fysiska form. 

• Samverka med den stora majoriteten varelser som inte har någon fysisk form. 

• Fortsätta vägen för att återförenas med Skaparen. 

• Hjälpa dem i lägre vibrationer att höja sig. 

Nätverket för det Kosmiska Paradigmet har förbundit sig att följa dessa principer. För att gå 
med, sök på: http://www.cosmicparadigm.com/join-cosmic-paradigm-network/ 

Abiquor är det nästa steget i vår utveckling för att bli den Nya Jordens Caretakers 
(omhändertagande personer). För mer information besök: 
http://www.cosmicparadigm.com/abiquor/ 

 

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 


