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Hälsningar från Federationen: 

Vi återkommer för att fylla i luckorna i informationen som ni har fått på senare tid. Det tycks 
som om mer och mer sker i er värld och att de saker som ni har förberett er för accelererar i 
snabb takt. Detta följer helt planeringen. Ni befinner er nu i början på de förändringar som 
diskuterats under så lång tid. Om allt verkar tumultartat, så är det för att så ska det vara. 

Under en tid har Illuminaterna försökt avgöra vad vi håller på med och vilka våra planer för 
mänsklighetens framtid är. De har på alla tänkbara sätt försökt fastställa vad det handlar om. 
De har försökt övervaka dem vi har kontaktat under åren. De har försökt skjuta ner vår 
farkost, inte bara för teknologins skull, utan också för chansen att få tillgång till en medlem av 
Federationen i hopp om att "framtvinga" information från den personen. De har använt sig av 
krigare med psykiska förmågor för att på telepatisk väg "lyssna in" vår verksamhet, när vi har 
jobbat i bana runt er värld och i våra olika baser. I det här sammanhanget räknade de inte 
med, att vår teknologi kunde upptäcka sådan "fjärrskådning" och blockera den efter behag. De 
har försökt på alla sätt och misslyckats. 

Årsdagen för det "datum" som vi gav er för tre år sedan har just passerat. Detta datum gavs av 
flera anledningar. Även om vi hade för avsikt att hedra denna dag, visste vi också att den 
skulle övervakas mycket noga av Illuminaterna och på det sättet kunde vi observera vad de 
hittade på som svar och varför de gjorde det. Mer detaljer om detta kan inte ges för 
närvarande. Vi har ändå hela tiden kunnat förutse alla de drag som varit och är möjliga med 
tanke på den begränsade kapacitet att agera som Illuminaterna har. 

Överallt väntar Ljusarbetare otåligt på några yttre tecken på att planerna går framåt. Vi säger, 
bara se er omkring, för allt som ni ser är en del av den här planen och utgör påtagliga tecken. 
Förstörelsen av de underjordiska baserna, de stora mängder människor som förenas i protest 
mot orättvisor runtom i världen, medias spegling av dessa händelser, reaktionen hos eliten och 
en mängd andra fakta finns där ute för ert övervägande. Håll ett positivt och beslutsamt fokus 
på Disclosure (Avslöjandet) och det kommer att inträffa. 

Inom kort kommer en ny "korrigering" i Gaias energiflöde som möjliggör att ytterligare 
energi kan omdirigeras till hennes fördel. Ni kommer inte att kunna ignorera dess följder, men 
”korrigeringen” är inte av den konstgjorda sorten och det finns ingen anledning till rädsla eller 
panik. Håll också ett vakande öga på händelserna i era media när det gäller behandlingen av 
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den stora mängd ”sightings” (rymdskepp) som sker över hela er värld. Det finns en subtil 
förändring i hur dessa nyheter presenteras. Detta kommer att påverka hur större frågor 
diskuteras inom en nära framtid och fungerar i slutändan som en ledstjärna för förändring 
inom dessa frågor. 

Vi tänker alltid på er under dessa sista stunder som leder till de här stora förändringarna i er 
värld. Vi är stolta över att vara era bröder och systrar och sänder er vår kärlek. 

Var i frid. 

Channeler: Wanderer of the Skies 

Översättare: Inga och Cagga Levander 


