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Hälsningar från Federationen: 

Vi är tillbaka för att tala med er om ytterligare en aspekt av den framväxande 
Avslöjandeprocessen (Disclosure process). Ni är fördjupade i de förändringar som just nu 
pågår runt om på planeten. Det pågår en stor skifte inom det ekonomiska och affärsmässiga 
området som har skapat en förändring som inte går att stoppa, och som för oss närmare 
Avslöjandet och våra möjligheter att lära er vad vi vet om er Uppstigningsprocess (Ascension 
process) på den korta tid som återstår innan även den inträffar. 

Er värld kommer att förändras drastiskt efter Avslöjandet. I stora drag kommer den att 
förändras eftersom även de minst välbärgade av er kommer att ha tillgång till fri energi och 
andra tekniska underverk som ni nu bara kan drömma om, men som redan finns i er värld. 
Dessa omfattar teleportationsapparater, maskiner som gör att du i holografisk form kan titta 
på tidigare händelser, kommunikationsenheter som gör att du kan nå vem som helst, var som 
helst och när som helst. Länderna i tredje världen, vilka drabbats extra hårt av Illuminaternas 
girighet och maktspel, blir nu jämställda med alla andra nationer. Föreställ dig vilken 
outnyttjad rikedom av kunskap, innovationskraft och talang som öppnas upp för hela 
mänskligheten när dessa länder kommer i paritet med alla andra och deras folk får sin röst 
hörd. Utbildning sker globalt och interaktivt, inte bara en lokal lyx. Med hjälp av teleportering 
kan ett helt klassrum, en hel klass flytta till historiska platser för att själva se och uppleva, 
förutom att de kan använda holografisk teknik för att se historien på det sätt som den 
utvecklades. Er sanna historia kommer att läras ut och inget ämne kommer att undanhållas er. 
Alla områden kommer att vara öppna för ert utforskande och experimenterande, med det 
uttalade syftet att alla upptäckter är till nytta för hela mänskligheten, inte bara för ett fåtal. 

Många av dessa scenarier är bara ”luftslott” för er och en trevlig dröm och inget annat. Men 
det är så långt från sanningen som man kan komma. Tänk dig människan (the human spirit) i  
absoluta frihet med hjälp av den här utrustningen. Nu förstår du varför denna teknik, denna 
kunskap, denna historia, hållits gömd för er så länge. Ingen kan stå över någon annan när ni 
inser att ni alla är ett. 

Dessa saker och många fler kommer till er. Redan är en stor rörelse på gång som leder till en 
omfördelning av era olika förmögenheter, era rättssystem och sättet på vilket ni gör affärer. 
De nödvändiga protokollen för Avslöjandet sätts nu på plats. Vi kommer allt närmare det 
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oundvikliga och är mer exalterade än någonsin över att vi äntligen kan föras samman i en 
öppen och kärleksfull kontakt. 

Allteftersom framstegen görs i allt mer ökande fart, kommer ni att bli överväldigade över den 
hastighet med vilken denna process utvecklas. Vi finns där, vid varje sväng, för att övervaka 
att allt går planenligt. Var era hjärtas Ljus under kommande dagar. Vi kommer att glädjas 
tillsammans vid vårt möte. 
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