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6 Akbal. 6 Kank'in, 13 Caban   

Selamat Jalwa! De få avslutande uppgifterna är nästan genomförda. I takt med att leveranserna går 

framåt utförs kontroll på varje nivå, och med stor tillfredsställelse fortsätter leveranserna till nästa 

säkerhetspunkt. Denna noggranna operation kommer att fortsätta tills alla de som förtjänar det har fått 

sina utbetalningar. När man ser på de här händelserna, inser man snabbt hur de för oss allt närmare en 

ny regering, nya friheter och ett överväldigande välstånd. Det låter också det mörka att få agera som 

den huvudsakliga skiljedomaren i denna verklighet fylld av rädsla under ytterligare några sista dagar. 

   Ljuset välkomnar glatt de mörka hantlangarnas kommande död. För länge sedan, när Anunnaki 

först tog över kontrollen, tycktes det mörkas förändringar avlägsna. Mitt i denna mörka mellanakt, 

började Himlen långsamt plantera fröna för en ny värld. Trots detta kunde de kvarvarande tretton 

årtusendena allvarligt påverka er. De lämnade er med en stickande känsla av att allt inte stod rätt till 

och att någonting underbart krävdes för att återställa balansen. En sådan sak är nu i färd att ske. 

   En stor koalition från Ljuset har brutit igenom och en helt ny verklighet håller för närvarande på att 

bildas omkring er. Den här nya världen kommer att förvisa det mörka och dess onda förehavanden. 

Den gamla miljön kommer att omvandlas och era inre passioner kommer till sist att bli en gemensam 

verklighet. Vi ber om ert fortsatta tålamod. Tiden för Himmelsk glädje håller nu på att iordningställas 

för att bli er mest underbara uppsättning glädjeämnen! Nyckeln är att behålla ert fokus och inom er 

veta att underverk verkligen är på gång. Hosianna! Hosianna! 

   Vi kom hit för nästan två decennier sedan, i vetskap om att det här uppdraget skulle bli en mycket 

svår uppgift. Det har visat sig bli så, men var säkra på att Himlens förändringar för den här världen 

verkligen ligger för handen. Låt inte det pågående kaoset besvära er. Det är i själva verket den 

turbulens som dessa stora omvandlingar ibland kan kräva. Var övertygade om och vet på det inre 

planet att triumfens tid är nära. Dessutom är vi alla här för att hjälpa er att uppnå er predestinerade 

framgång. De här tiderna är verkligen förändringens tider! 
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   Namaste! Vi är era Uppstigna Mästare! Era storslagna visioner hjälper oss att föra in en ny värld 

som kommer att fyllas med fred, välstånd och Kärlek. Det här landet kommer att tillåta er att släppa 

loss de fantastiska passioner som ligger till grund för era kollektiva visioner. Var redo för det som 

ligger mycket nära att uppenbaras. Som tidigare nämnts, tillät Himlen det mörka att tro att det snabbt 

kunde skapa en betungande katastrof. Så är naturligtvis inte fallet. Välsignade omständigheter har lett 

till deras undergång, och en underbar värld manifesterar sig runt omkring er. 

   Tillsammans måste vi hålla den här underbara visionen av en ny, välmående och suverän värld. Vi 

vet precis hur frustrerande den här komplicerade operationen har varit. Inte desto mindre är den 

något, som ni alla så fantastiskt har bidragit till. Vi berömmer er för det som ni har hjälpt oss att 

skapa. Detta är verkligen en gemensam händelse som ni och de i Himlen har skapat. Vi välsignar er 

för denna länge försenade framgång. Ni har verkligen gjort att hela Himlen och Jorden rodnar över 

det fantastiska sätt som ni har genomfört era åtaganden. Ett jättelikt Halleluja för era fantastiska 

insatser! 

   Det som är redo att inträffa är den sista uppsättningen rättfärdiga tillslag som hedrande kan 

tillskrivas de av Ljuset som modigt gjorde allt detta gudomligt möjligt. Vi vill tacka dem som 

avslutade alla de här sakerna som inom kort kommer att göra NESARA-republiken möjlig med allt 

som den innebär för mänskligheten och denna ärorika Glob, Gaia, och hennes himmelska Andliga 

Hierarki. Låt oss avsluta med ett erkännande och mycket tack till alla för era goda gärningar! 

   Idag fortsatte vi med en förkortad version. Vi har för avsikt att fortsätta tills allt ligger tillrätta och ni 

fritt kan sola er i Kärlek och Ljus vilket ni gudomligen förtjänar. Många välförtjänta händelser ligger 

nära. Var redo att acceptera allt som är på gång att manifesteras! Ni Kära, var medvetna om att 

Himlens outtömliga Förråd och eviga Överflöd verkligen är Era! Så Må Det Bli! Selamat Gajun! 

Selamat Ja! (Var Ett och Var i Glädje! på Sirius´ språk.) 

Översättare: Inga och Cagga Levander 

 


