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Via Elisabeth Trutwin 

Vi går igenom vågor av avslöjanden när vi upplöser det gamla. För att se det ur en annan vinkel – så 
lyser mer ljus på Sanningen, och de som brukade motarbeta ljuset är inte längre här. Vi kommer att se 
massiva omvandlingar runt omkring oss med mer och mer fokus på att göra oss av med den illusoriska 
världen. 

Vi är i huvudsak i Sat Yuga, och bara de som förstår hur de ska omfatta den, arbetar med de nya 
energierna. Sat Yuga är Sanningens Era. Den är inramningen för den Gyllene Tidsåldern på Jorden. 
Sat Yuga är här. Individer som är fråntagna sina förmågor att förstå Sat Yuga, kan ännu inte förstå hur 
de ska navigera de nya energierna. ISON och de andra rymdskeppen, som arbetar med de kosmiska 
fyrverkerierna och solsystemets energier, har tekniken för att hjälpa individer, nationer och världen. 
Det kan bli en stor symbol för förändring. Detta är den Gyllene Tidsålderns energi. Jorden kommer att 
bli en stor gyllene glob igen. 

Det här är mysteriet med tiden. Sat Yuga är här men vi kan ändå inte greppa den, vi kan inte känna 
den. Det är den största förbannelsen med tiden. Vi kan skapa kraftstationer, eftersom var och en av oss 
är en ljusfyr. Vi är inte bundna av några begränsade ideal. Vi rättar oss inte efter något samhällsideal. 
Vi är oändliga, gränslösa, och fria. Vi är totalt anslutna till kosmisk och universell energi. 

Det finns ett världsomspännande nätverk av människor som tonar in sig till de nya energierna. 
Resolut beslutsamhet, självförtroende, mod och attityden att ”jag kan göra det” är inriktningen för 
Sat Yuga. Var redo med mod, styrka och oräddhet, så kommer saker att manifestera sig. Var också 
redo att tona in till de nya energierna. 

De som är tillsammans, förenade i Sat Yugas livsström, skapar en parallell värld ovanför den 
illusoriska världen. De för fram sitt nya uppdrag som stöder det kollektiva medvetandet att leva sitt 
Gudomliga Uppdrag nu. Allt är möjligt. Allt. Projekten föds nu, de kan inte vänta. Det finns ingen 
anledning att känna sig maktlös eller avstängd. Repa mod! 

Många fler själar har vaknat tack vare solståndets energier. När vi talade om Händelsen (the Event) 
och spred det vidare, höjdes det kollektiva medvetandet. Fler och fler har börjat förstå Sanningen om 
den här världen, och vänt sig bort från falska rapporter och från rädsla. Att utveckla oräddhet är det 
bränsle som behövs för att gå framåt vid den här tiden. 

Vi ska nu titta på hur vi gör för att rätta till och rensa ut den gamla programmeringen. Genom att göra 
det blir vi mer medvetna om vad som återstår att arbeta med. Vi kan fortsätta att arbeta med att helt 
upplösa vårt ego. Det sägs att känslor utsöndras från körtlarna och inte från hjärnan. Upprepning av 
heliga mantras påverkar det endokrina systemet och det gör Hatha yoga och diet också. 

Hormoner som utsöndras från sköldkörteln, binjurarna och hypofysen får oss att känna ilska, rädsla 
och hat. Negativa tankar och känslor, stress och trauman kan utarma binjurarna. Genom hängivenhet 
för högre ideal kan man genom självdisciplin omvandla girighet, avundsjuka och fientlighet, så att 
dessa gifter inte längre utsöndras från dessa körtlar. Att delta i negativa, stressiga och även fientliga 
aktiviteter minskar självkännedomen. 

Det ger en kemisk obalans i kroppen som gör det svårt att slappna av och meditera, och det blir 
mycket svårt att återskapa den balansen. Beroende och kronisk smärta tillskrivs detta och det är svårt 
för sjukdomar att läka. Man hålls kvar i en ond cirkel av lägre medvetande. När vi fokuserar på vad 
som kan göras, förstår vi att dessa körtlar kan inspirera oss att lära och utvecklas. Vårt inre kan 



faktiskt bli genomsyrat av glädje och lycka som sträcker sig in i varje cell. Det är i detta 
medvetandetillstånd man lär sig att leva inom Sat Yuga. 

Upplysningen eller Uppstigningen är inte möjlig om inte ett tillstånd av hälsa är uppnått. Det är av 
den anledningen som helande tekniker kommer att vara gratis för alla och det blir den första 
åtgärden efter Händelsen (the Event). Hur kan man genomföra ett Uppdrag med ett oupplyst 
medvetandetillstånd? Det går inte! Missbruk av cigaretter, alkohol, socker och kött, liksom övervikt, 
cancer och kroniska sjukdomar måste alla bli helade innan Uppstigningen i det fysiska kan äga 
rum. Bli guidade inifrån om vad ni behöver för att balansera er hälsa. 

Kalla på era Guider, lyssna och lyd. Ni kanske blir förvånade över hur snabbt ni kommer att uppnå 
önskat resultat. Själens hälsa, som ett resultat av sinnets dolda avsikter, kan förstöra den fysiska 
kroppen. Vägen till Uppstigningen rensar ut saker och tar fram skuggor som också kan förstöra 
kroppen. Det krävs mod för att uthärda den här perioden av resan. När vi går genom 
reningsprocessen kommer kroppen att brytas ner för att upptäcka klenoderna. Sedan kommer kroppen 
att byggas upp igen, vackrare än någonsin. Detta är föryngringsprocessen i ett glatt hjärta. 

Målet med att lämna illusionen bakom sig är att aldrig känna hjälplöshet eller hopplöshet. Den 
mörka kabalen bjuder in er varje dag för att ni ska känna er som den lägsta av de lägsta. När vi 
börjar det nya året i de nya energierna fokuserar vi på våra Högsta Mål. Det kollektiva medvetandet 
ska arbeta tillsammans och göra det omöjliga möjligt. Fri energi, fred, och inga kärnvapen. Miljontals 
av elektriska spänningar i Kosmos som tillsammans kan nyttja Gudomlig Energi. Det blir stora 
förändringar. 

Vi kan säga: ”Det här är annorlunda.” Det överensstämmer inte längre med det gamla programmet. Vi 
bröt oss loss! Ingen kommer att lämnas ensam! Föreställ er ett kraftfält av Kärlek omkring er. Använd 
detta kraftfält som ett filter. Filtrera varje ny tanke, varje ny utmaning som kommer upp, genom ert 
nya Kärleksfält. 

Be era Guider att föreslå lösningar ni själva inte har tänkt på. Meditera. Tänk innan ni handlar. Se 
enkla lösningar på gamla problem. När ni möter utmaningar som känns överväldigande, dela upp det 
i små steg. Be om ledning. Fira varje gång det löser sig. Bli extatisk över Livet och Kärleken. Om mer 
pengar ger lösning på problemen, manifestera då mer pengar. Det finns inget ni inte kan göra med 
hjälp av den Högste Guden. Bli den Gudomligt Uppstigna Mästaren på Jorden! 

Er Fader har allt under kontroll. Vi är här. Det är dags att vi stöttar varandra i de nya energierna. 
Namaste! 
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