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Hälsningar från Federationen:  

Eftersom saker och ting nu utvecklas snabbare än till och med vi hade hoppats på, kände vi att 
det var nödvändigt för er att få nästa uppdatering nu. Två viktiga frågor har nått sin höjdpunkt 
i era samhällen. Den första är att bankkoncernerna har gjort de nödvändiga bytena för att 
flytta över penningsystemet till den nya ordningen. En grupp länder har i det här avseendet 
utmanat Illuminaterna och tvingat fram ett medgivande tidigare än vi hade räknat med. För 
det andra, verkar de militära hårdföra fraktionerna i flera av era länder vara eniga med de 
senaste överenskommelserna, vilket banar väg för ett mer säkert försök till Disclosure 
(Avslöjande) än vad vi sett under den senaste tiden. 

Vi vill understryka, att det funnits många gånger i det förflutna när omständigheterna 
förändrats precis när vi trott allt var klart för att sätta igång, och då ytterligare försenat det 
oundvikliga. Vi kan inte med säkerhet säga om den här nya utvecklingen kommer att 
garantera den Disclosure vi väntat oss. Vi kan bara säga att ytterligare ett gyllene tillfälle att ta 
tillvara och föra den här processen framåt presenterar sig för era ledare.  

Fastän det finns många som fortfarande är bedrövligt förberedda för vad som skall komma, 
tror vi att ni har tillräckligt med kunskap och beslutsamhet för att hjälpa de här individerna 
genom det svåraste under de här omvälvningarna. Med detta menar vi omvälvningar inom 
tanken, psyket och den mentala/emotionella hälsan, när ni tar itu med den "nya" kunskapen 
om er större Galaktiska Familj. 

Lita på att saker och ting utvecklas helt som planerat från vår sida med hjälp av stora andliga 
väsen, vilka har er välfärd som sin främsta uppgift. Spela inte med i rädslan hos dem som då 
skulle distrahera er från era mål. Var och en av er har en speciell roll att spela, och fastän du 
kanske inte i detalj, eller över huvud taget, vet vad det är, låt inte detta avskräcka dig. De 
känslor du alltid haft, att något "stort" skulle inträffa under din livstid och att du skulle bli en 
del av detta, är äkta känslor som inte kan avfärdas. Acceptera inte ens det vi säger om detta. 
Titta bara inåt och inse den här sanningen för er själva. Låt detta bli din vägledning även om 
du inte kan "sätta fingret på" den exakta plan som du ska vara en del av. 

Era ansträngningar hittills har så enormt hjälpt hela den här processen framåt, mer än ni 
någonsin kan ana. Er hängivenhet för Sanningen och Ljuset är en underbar inspiration för oss 
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här, när vi arbetar för att föra oss närmare vår oundvikliga förening (union). Kärleken är 
nyckeln. Det är dags att öppna dörren. 

Var i frid. 

 

Channeler: Wanderer of the Skies 

Svensk översättning: Inga och Cagga Levander 

 


