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Kära vänner, jag välkomnar er här idag, och jag hälsar er alla från botten av mitt hjärta. Det är min största 
glädje att vara med er. Jag beundrar er för ert mod och er ihärdighet. 

Ni har kommit till Jorden för att bidra med något till denna tid av överföring. Ni bär alla på en mycket 
värdefull gåva inom er: gåvan som är ni. Och ni vill ge den till Jorden, för ni älskar henne. 

Ni har varit på Jorden många gånger och en del av er tillhör henne. Ni är ljusbärare. Ni önskar föra in 
ljus till en verklighet som har blivit översköljd av mörker, där mörker står för rädsla, okunskap och en 
önskan om makt. Och ni själva har också förlorat er i detta mörker, för en del av ert uppdrag är för er att 
bli bekanta med mörkret så att ni må finna styrkan inom er att övervinna det. 

Ni har dränkt in er själva i mörker för att uppleva hur ljuset ser ut, och hur det känns att återupptäcka er 
själva på Jorden som en ljusets ängel. Den ursprungliga upptäckten skedde ganska naturligt, för då ni är i 
en atmosfär av ljus, kärlek, och trygghet, så finns det nästan inga gränser mellan er och helheten. Men 
vad ni nu har gjort, vad ert uppdrag var och är, är att detta ljus – denna känsla av enhet och full trygghet – 
förs till Jorden så att det må inkarnera i denna jordiska atmosfär. 

När ni gör detta så sviktar ni lätt för ni tvivlar ibland på att ni verkligen kan lägga en grund för denna 
energi på Jorden. Det finns tvivel och rädsla, och jag vill hjälpa er att komma ihåg vilka ni verkligen är. 
Jag vill föra er tillbaka till en atmosfär av ljus och kärlek varifrån ni kom genom att be er visualisera att 
ni nu är där. På detta sätt så förankrar vi en del av denna atmosfär här och nu på Jorden. Denna 
atmosfär skulle man kunna säga är Paradisets atmosfär, eller vad ni kanske tänker er som Paradiset. 

Låt alla bilder som fullbordar er uppfattning om Paradiset komma fram. Djupt gömd i era hjärtan finns en 
plats där det finns nostalgi för denna plats, för denna kärlek och detta ljus. Tänk er något konkret. Kanske 
att ni ser ett vackert landskap framför er, där allt blommar och växer i överflöd. Se er själva vandra 
igenom det och finn ett hem åt er själva. Skapa ett landskap, en plats, där ni känner att ni mår bra, där ni 
är förbundna med naturen och landet runt omkring er. Vila där, och var bara på denna plats och lyssna 
på naturens ljud. 

Se ljuset runt omkring er, och blommorna och träden som blommar. Känn överflödet i er själva, för detta 
är ni. Denna miljö uttrycker vilka ni verkligen är. Ta in de helande energierna från naturen i er. Känn 
magin i vilka ni i sanning är, vilket är en ängel på djupet av er varelse. Gudomlig skaparkraft tillhör 
naturen. Ni är källan till all skapelse; ni kan manifestera vad än ni vill och attrahera vad än ni behöver. 
Om ni är på denna plats, i er del av Paradiset, är det lätt och ni kommer att inse att detta sätt att vara är 
naturligt för er. Känn friden från denna plats djupt i alla era kroppsceller. Och känn hur ni från denna 
plats har rest många gånger till Jorden, likaväl som till andra riken, kanske mindre täta och 
materialistiska än Jorden, eller kanske andra planeter. Det viktiga här är att ni har gjort många resor; ni, 
själen, denna kärna, denna gudomliga gnista, som vilar djupt inom er. 

Tänk er ett ögonblick att ni är en sol och består av varmt härligt ljus som fyller upp er, och från centrum 
av denna sol skickar ni ut strålar av alla sorter till olika verkligheter. En av dessa strålar är nu inkarnerad 
på Jorden, och det är ni. Ni är här för att leta efter möjligheter och sätt att etablera ert ljus på Jorden; sätt 
att stråla er solkraft så mycket som möjligt att den kan skina på Jorden. Men ibland kan det hända att ni 



tappar bort er, att ni känner er fast i en återvändsgränd och verkligen inte kan uppleva ert eget ljus. Jag ber 
er släppa denna tanke; att saker inte är möjliga, att ni sitter fast, att ni är maktlösa. Försök att släppa denna 
sammandragande känsla ett ögonblick. 

Tänk er bara att ni i själva verket tar er ut ur denna återvändsgränd, och genom att använda denna solstråle 
som ni är, för ni er tillbaka till centrum av solen. Släpp för ett ögonblick allt i era liv som ni strävar efter så 
mycket, som ni oroar er så mycket för, och vad än ert sinne vilar på. Släpp allt och, genom att använda den 
ljusstråle som ni är, segla med denna stråle till centrum av solen, i kärnan av er varelse. Finn er själva 
tillbaka på denna plats i naturen, i Paradiset, där ni känner att allt är möjligt; där ni är bundna av tiden och 
materiella begränsningar. Tänk er sedan att ni på denna plats finner en kreativ aktivitet som verkligen 
passar er. Ni tänker er att ni lever och arbetar där och att allt ni behöver finns tillgängligt. Det finns också 
vänner som stöder och stimulerar er, och med vilka ni är förbundna på ett kärleksfullt sätt. Tänk er att leva 
i denna del av Paradiset i en kommun där ni hör hemma, och se vad ni skulle älska att göra där. 

Vilka kreativa uppgifter skulle ni lätt kunna tänka er? Begränsa inte er själva i fantasin. Vad tycker ni om 
att göra? Tycker ni om att arbeta i naturen? Tycker ni om att bygga eller göra saker? Tycker ni om att 
laga mat? Skapar ni konstverk? Gör ni något med musik eller dans? Eller hjälper ni andra människor på 
något sätt? Och kom ihåg, det finns inga begränsningar – det finns överflöd. Ert bidrag är uppskattat. Se 
efter vad ni naturligt känner er dragna till, och tänk er sedan att ni gör denna aktivitet. Och se i vilken 
rytm – hur mycket och hur ofta – som ni skulle vilja vara involverad med att göra denna aktivitet. Vad 
känns rätt för er? Vad gör er lyckliga; vad gör er nöjda? Leta efter detta ögonblick i vilket ni känner er 
helt förbundna med världen runt er och i vilken ni känner: “Detta är jag; detta är de sätt som jag 
uttrycker mig på”. 

Känn det varma accepterandet från folket runt omkring er och hur naturen tackar er för ert bidrag och 
uppskattar er. Ni kommer att bidra till det hela, för ni är Ett med alla andra, men ändå så ger ni ett unikt 
bidrag till det hela. Ni känner hur lätt detta sker; hur ni kan dra nytta från många inkarnationer i vilka ni 
samlade erfarenhet med denna aktivitet, denna talang. Denna kreativa aktivitet sker av sig självt, naturligt, 
för ni känner redan till så mycket om det. 

Tänk er sedan att ni tar in denna kreativa aktivitet från Paradiset i ljusstrålen av er nuvarande inkarnation, 
och låter energin från ert inre solsjälv sakta komma in i er kropp – precis där, just nu. Håll fast vid denna 
bild: lättheten, kärleken, värmen med vilken detta förkroppsligande sker. Lita på att dessa talanger lätt 
kommer att manifesteras och låt dem komma in i ert fysiska hjärta här nu på en gång. Känn igen magin i 
vem ni är. Låt ljuset flöda genom er ryggrad, hela vägen ned till svansbenet. Se hur detta gyllene ljus sakta 
flödar ned igenom ert svansben, era ben och fötter, och slår rot i Jorden. Och känn hur entusiastiskt Jorden 
säger “ja” till detta gyllene flöde som ni är, för Jorden vill hjälpa er att manifestera. 

Från denna gyllene stråle av ljus, se inom er på er rädsla och ert tvivel, den del av er som känner sig 
maktlös och oförmögen att förändra era externa förhållanden. Tänk er en återvändsgränd där en del av er 
alltid knuffas upp mot väggen. Tänk er sedan hur det gyllene ljuset från ert Solsjälv, detta ljus fullt av 
kärlek och medkänsla, flödar in denna gränd på ett helt accepterande sätt och bjuder er att komma ut 
genom att släppa kampen. Det finns tillfällen och möjligheter som väntar på er. Saker och ting är inte 
alltid såsom de förefaller, och i bland kommer nya möjligheter från en oväntad källa, som ni inte kan 
förvänta er med er rationella hjärna. Svep nu om er denna gyllene energi helt och hållet. Vet att tryggheten 
och kärleken i denna atmosfär av ljus, varifrån ni kom, också är tillgänglig nu om ni låter den vara. Ni 
behöver bara säga “ja” och sedan ha tillit. 

Ni kämpar ofta mot er själva. Det finns en vetskap i er, en önskan, en hemlängtan att sätta ned detta 



gyllene ljus på Jorden och bada er själva i det, men samtidigt famlar ni för ni fastnar i rädsla och tvivel. 
Jag vädjar till er beslutsamhet och till er tro att ni håller er kvar, för ni har alla gjort en mycket lång resa 
igenom många liv och många århundraden av tid. Ni har kommit med en vacker blomma i er hand, en 
blomma som ni vill plantera här på Jorden. Och vet att ni hjälps och stöds av energier från bortom Jorden 
– andliga energier. 

Lita på att hur sakta detta än sker så kommer ni närmare er egen kärna. Och genom att göra det så gör ni 
vad ni hade för avsikt att göra och det är att införa Paradiset på Jorden. Det är ert uppdrag och det är 
tillkomsten av den nya tidsåldern. Den nya Jorden är här då ni inför Paradiset på Jorden. Ni för in en del 
av ert inre ljus och er kärlek, och känslan av trygghet associerad med de himmelska världarna, till Jorden. 
Det är tillkomsten av den nya tidsåldern. 

Jag hälsar er från mitt hjärta och skickar er energier av uppmuntran och självsäkerhet. Ni gör något stort 
och jag vill inget annat än att uppmuntra och stöda er på vägen. 
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