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Meddelande Till Läsarna ("message to readers" -) 
 
 
Vi, som vår vän (M.N. Hopkins = MNH) har kallat fyra vänner, välkomnar er till dessa sidor. Det är 
vår avsikt att du läser dessa ord själv och får avgöra deras värde. Ty ni har alla fått omdöme, liksom en 
fri vilja i gåva.  
 
Vi önskar också att var och en som finner sin väg till dessa sidor ska ta emot en gåva: inte bara en 
gåva av kunskap, utan också gåvan av förståelse. Det har varit vårt hopp och vår avsikt att dessa ord 
skall uttryckas i en form som kan nå ut till de många som har vacklat på sin väg till återställd tillit och 
tro, men vi ser också behovet av mångas helande till fromma för alla. Vi ser en ljus framtid för 
mänskligheten och vill förmedla dessa ord till alla som söker ett bättre liv i ert fysiska rike.  
 
Vi strävar efter att förmedla en visdom och en verklig förståelse för vad det innebär att samtidigt vara 
både mänsklig och gudalik - i dessa ord finns en gåva av ljus, av förnyad tro, av kärlek till sig själv 
och alla andra.  
 
Vi ber dig lugna ditt sinne och vänta på den gåva som kommer till alla som är uppriktiga i hjärtat och 
längtar efter styrkan och säkerheten i Anden. Ha tro på er själva och i det löfte till mänskligheten som 
ställdes för så många oräkneliga århundraden sedan. Förnya er själva genom trons gåva. För i tron 
kommer kärlek till sig själv och alla andra att blomstra och därur blommar också många andra härliga 
skapelser.  
 
Plantera dina frön, vattna dem med vatten av Anden och invänta de många glada och vackra skapelser 
som visar sig i vad ni har kallar framtiden. Återuppväck andens krafter som kommer att bränna bort 
era gamla känslomässiga, tankar och trosstrukturer, de kommer att ersättas av strukturer som låter 
mänsklig kreativitet blomstra och öppnar många för en framtid där alla kan ta sina rättmätiga platser 
som medskapare av fysisk verklighet. 
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FÖRSTA BUDSKAPET ("The First Release") 
 
 
Bönen är en mäktig kraft och lockar många goda och kärleksfulla hjälpare. Detta är en del av vårt 
budskap till dig och som du kommer att vilja överbringa till andra genom det skrivna och talade ordet. 
 
Du kan och kommer att ha en god inverkan på så många under dina kommande år. Många längtar efter 
dessa ord, men på ett djupare plan längtar de efter en andlig kärlek. 
 
Var och en måste finna sin egen tid för förståelse. Man vill få direkt kunskap, liksom så många andra 
på sin väg till upplysning. Pressa inte på, övertala inte, bara ge denna information fritt och låt andra 
avgöra dess värde. Om det ger hopp till någon enda, har den åstadkommit mycket. För den ende 
kommer att beröra många och hopp och tro kommer att växa. Och de som berörts kommer också att 
beröra, och så fortsätter det till slutet av mänsklig tid.  
 
Var och en är viktig och har sina egna förmågor och gåvor att erbjuda. Alltför mycket vikt läggs på 
olika former av inbillade hierarkier. Alla är av Gud och alla utgör frön av obegränsad potential. Alla 
skjuter skott och börjar blomstra när deras egen tid är mogen. Detta ger jorden en rikedom och skönhet 
den annars inte skulle ha. Så dina frön och sök Andens ljus för att ge dem näring och låta dem 
utvecklas till sköna skapelser i framtiden. 
 
Tillit är språngbrädan för avancemang på den andliga vägen till ens egen återuppbyggnad, förnyelse 
och lyckligare tider. 
 
Framtiden är inte säker, utan kan förändras i takt med att människor förändrar sina energier och 
attityder. Allt är möjligt med Gudomliga ingripanden eller vad vissa kallar, "Guds nåd". Jordens 
förändringar, krig, sjukdom, kan alla uppskjutas eller elimineras genom ”Guds nåd”. 
 
Håll fast vid den tro du har och odla en lite mer optimistisk syn på din framtid. Din framtid ligger i 
dina egna händer. Vi samråder och vägleder men i slutändan beror din framtid på dina handlingar 
varje dag. 
 
Detta kommer att vara vårt budskap till mänskligheten genom dig. Se på stjärnorna, men gå lugnt på 
jorden. Mänskligheten har så stora möjligheter till goda handlingar och kärlek till varandra och 
världen. Nåden kommer till dem som är uppriktiga i hjärtat och föder elden i Anden i sin omgivning. 
Guds hand är utsträckt mot alla män och kvinnor, alla varelser, stora och små. Trons återställande 
kommer till alla som står upp för att se gryningsljuset. Ljuset kommer att avslöja mörkret och Andens 
eld kommer att förtära obegränsade mängder av den tätaste materia. 
 
Hjärtat är den stora Förlåtaren och upphovet till goda gärningar och rätt handling. 
 
Älska, älska och älska och överlåt detaljerna åt Gud! 
 
Allt kommer i sinom tid till den som söker. Kärlek blommar i nuet. Den söta doften framträder. Var 
tålmodig och följ era hjärtans dröm. Hjärtat lyser vägen nu. Sinnet kommer att följa den väg som visas 
av Hjärtats Ljus. 
 
Mitt ljus beror inte av något annat ljus. För mitt ljus är ett liksom alla andra är en del av Det Enda. Så 
ser ni, alla är förbundna, ingen är ensam. Avskildhet från varandra är bara en sinnets illusion. Det 
finns en övermäktig kraft och det är kärlekens kraft. Kärlek styr alla, kärleken enar alla, kärleken låter 
liv existera i din värld. För utan kärlek skulle alla gå in i mörkret. 
 
Naturandar och guider kan bli självdestruktiva när de används på fel sätt. Det är samma sak som med 
ett verktyg eller ett vapen - de kan användas för konstruktiva eller destruktiva syften. Det är inte anden 
eller guiden, utan personen eller svagheten hos en person som förvrider sanningen och använder 
kunskap för egen vinning snarare än för att hjälpa andra. 
 
Ja, du måste kontrollera budbäraren. De mörka och ljusa finns inom varje person. En som är av ljus 
lyser upp ett mörkt rum så att alla kan se klart. En som är av mörker bidrar bara till den rädsla och 
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förvirring som kan hittas inom ett rum av mörker. Så det är inte i rummets fel, utan den person som 
går in i rummet. 
 
Sanningen och ljuset är inte lätt att förstöra. De som talar om denna förstörelse är inte de som har 
makten att skapa och förstöra. Det enda de kan förstöra genom sitt missriktade beteende är sig själva . 
 
Jordens förändringar kommer att bli många. Människan måste lära sig hur känslor, tankar och andlig 
disciplin är anslutna till naturen. Om människan inte ändrar sig från inifrån och ut, då kommer jorden 
att förändra honom utifrån och inåt i, så att han kommer att börja se inåt och finna ut var de största 
förändringarna sker. 
------- 
Kärlek överskrider karma. Det är kärlek som fullbordar cykler och omvandlar allt mörker till ljus. 
 
Tron kommer att återställas igen. Tron på sig själv och tron på andra såväl som tron på den kraft som 
kommer till dem som väljer att läka och älska dem som har glömt sin egen förmåga att skapa ett 
lyckligt liv här i din värld. Be för ljus och ljuset ska komma till alla som är uppriktiga i hjärtat och 
väljer att förändra sina liv och arbeta inte bara till fromma för sig själva, men för allas bästa. För hur 
kan man vara splittrad i sanningen? Alla är förenade i kärlek, de har bara glömt just detta och gått 
vilse på en plats där illusioner och rädsla råder. 
 
Kärlek överskrider alla fel, ondska, missförstånd. Kärleken är den största healern. Kärlek och kärlek 
ensamt kan förändra och rädda mänskligheten från hotande katastrofer. Kärlek sänker en till en 
mänsklig nivå, men höjer en samtidigt till samma nivå som Gud. Ty man måste acceptera och komma 
in i människors värld innan man kan komma in i himmelriket. Det finns inga genvägar eller möjlighet 
att undgå sin mänskliga skyldighet att älska och hjälpa varandra att nå dagens ljus. Så skrid framåt 
med ära och mod, gå vidare med oss, och tro att allt är möjligt med hjälp från ovan. 
 
Vi upprepar: tro på varje gott och positivt företag och önska allas bästa! Sök vänliga, varmhjärtade 
personer som ger fritt och bidrar till balansen i världen. Sök din egen inre eld och låt den förtära den 
sorg och besvikelse från många livstider. För vad är sorg, annat än ett missförstånd eller en orealistisk 
syn på din värld? Sök inte andra som ska ge dig, men ge åt alla som ber om hjälp. Var inte rädd, för 
ingen skada kommer att drabba dig. För, vi är med dig. Neka ingen hjälp, för alla längtar efter ett 
bättre sätt. Var vänlig och snäll med dina ord. Ha tålamod och vänta på Guds barmhärtighet och nåd. 
För hjärtat är enkelt och verkar för alla parters bästa intresse.. 
 
Öka integriteten i ditt väsen och hos var en som kan erbjuda en bättre väg för alla han kommer i 
kontakt med. Bekymra dig inte om framtiden, utan bygg en hoppfull, optimistisk syn inför de 
kommande dagarna. Hitta det lugn, den balans, som redan bor inom dig. Lev som ett lejon, men var 
ändå som ett lamm inför andra! Var vänlig mot andra, men stark i anden. 
 
Tro förnyar, återställer tro, öppnar dörren till hjärtat och till frihet från fruktan. För där det finns tro, 
där finns kärlek, och där det finns kärlek, kan rädslan inte existera. Gå i tro och du öppnar en port till 
en nytt sätt att leva, ett som många har drömt om under århundraden. 
 
Inse att allt liv i detta rike är baserad på att kärleken övervinner allt. Kärleken varken besegrar eller 
erövrar. Kärlek är en känsla som förenas med universums krafter i att bringa ordning och ge en 
anledning att leva. För utan kärlek skulle livet i ditt rike verkligen vara ett helvete . Alltför många 
drivs av rädsla och irritation och få kan se den glädje som ligger inom allt. Det finns glädje i 
regndroppen liksom glädje i solens strålar. Skogens träd gläds genom ljuden av alla ting, stora och 
små, som bor inom deras rike. För träden förstår att alla är en del av Guds skapelse och alla är heliga i 
sig själva. 
 
Sök din hjälp hos dem som väntar på den gåva som du kommer att tillåtas skänka dem. Många lider i 
smärta och få har sann tro på sig själv eller på Gud. Var som ett ljus över landet och för fartyg säkert 
tillbaka till stranden. Alltför många sjunker i stora hav av förtvivlan. 
 
Sjukdom är en illusion i sinnet. Sinnet kan omskolas och instrueras att se glädjen i att leva och att se 
det ljus som väntar alla som försöker bli helade och leva det liv som människor var tänkta till. 
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För att helandet ska bli varaktigt, krävs ett fast beslut och stor vilja en att bli helad, att ändra livsstil 
och släppa en hel del gamla vanor och rädslor. När dessa släpps, då finns det utrymme för den 
gudomliga helande energin att gå in och fylla den plats där det en gång fanns mörker. 
 
Inse att allt liv är förenat. Om du tänker illa om en annan är det sjukdomen i dig själv som tar 
initiativet till detta. Resultatet är att sjukdomen förstärks både i dig själv och andra. Vänlighet är vägen 
bortom sjukdomen. Var snäll och håll denna person i den kärlek som strålar ut ur hjärtat. Hjärtat har 
bara godhet för dig och för andra. 
 
Många fler kommer att följa exempel på godhet och återfå sitt hopp och sin tro på att såren från igår 
ska läka. Förlåtelse kommer att skänkas av många till många, allt eftersom processen utvecklar sig. 
 
Så som blomman blommar så kommer alla att blomma som mottar gåvan från Anden till Människan. 
Lyssna, ty vi tala, men blott en gång - Hör oss - Gå till morgondagens gryning, se vad som komma 
skall och förhindra det genom utbildning och upplysning. 
 
Alltför många med våra gåvor låter Egot bli sitt centrum i stället för hjärtat. Istället för att använda 
sina gåvor för allas bästa, använder de dem för personlig vinning. Detta är något att vara försiktig 
med. Glöm inte att du är en av många, var och en en länk i en kedja som sträcker sig genom evigheten. 
Alla har fått en unik gåva. Var och en bidrar till helheten med sina egna talanger. Om olika förmågor 
kan kombineras, ökar effekten mångfalt. Ett fåtal kan ha en stor eller god effekt på många. 
 
När en gnista av tro eller kärlek är uppstår i ett hjärta, bränner den bort urgammal rädsla och sorg. 
Detta hjärta blir då en tändare för andra hjärtan, som i sin tur tänder kärlekens låga i andra hjärtan och 
så fortsätter det. När fler hjärtan brinner med kärlekens eld, kommer medvetandet på planeten att 
förändras. Lite i taget och sedan ökar det i takt med att ljuset som kommer in i detta rike ökar. 
 
Oroa dig inte för jordens förändringar. De kommer inte att ske så snabbt som vissa vill tro. Havet 
kommer inte att stiga så fort. Det kommer att finnas tid för befolkningen att flytta. Populationer 
kommer ändå att förändras av krig, svält och sjukdomar. 
 
Allt kan avvärjas om människan bara förstår kraften hos skapandet och Den Gudomliga Nåden. 
Allteftersom människan stabiliserar och integrerar sitt medvetande mer och mer med det Gudomliga 
kommer jorden också att stabiliseras. Så uppstår himmelriket på jorden, kan man säga 
 
Ibland föredrar du gåtor. Sanningen är alldeles för enkel för dem som bor i ditt rike. Ni är här för att 
älska och ta hand om varandra. Inte så komplicerat, egentligen. 
  
Många av de som söker mysterier är mer intresserade av visioner och erfarenheter från tidigare liv att 
roa sig själv och andra med, snarare än att granska sina egna liv och förändra beteenden som behöver 
ändras. De kunde ha varit mycket mer effektiva och inflytelserika om de bara höll sig till den enkla 
sanningen att alla män och kvinnor har förmågan att kommunicera med dem som är i det som i er 
värld kallas änglarnas rike. Tala endast om dessa sanningar: att människan är avsedd för storhet och en 
dag kommer att utvecklas till en kärleksfull, medkännande varelse som tar sin rättmätiga plats som en 
medarbetare tillsammans med sina medmänniskor samt med dem som är i det du kallar den änglariket. 
 
Återigen kommer du med dina förhoppningar och dina många besvikelser. Besvikelser är inget annat 
än icke auktoriserade händelser - händelser som du hoppats eller önskat, men ändå inte valts av ditt 
högre jag eller vad många i er värld vi skulle kalla "själen". Du kan inte se vad som väntar i ditt liv 
som den som kallas MNH. Lita på försynen och tro att alla händelser leder till ett slutligt mål, som din 
själ har förbeställt i ett högre syfte, ett syfte som inte är känt av dina fysiska och känslomässiga 
identiteter. Kom till insikten att allt är i ordning. Du är inte en börda för någon. Alla följer sina egna 
planer eller motiv i denna fysiska verklighet. 
 
Du är varken ensam eller isolerad - många, många har gått med er för att uppnå vad du har kommit hit 
för att uppnå. Sök inte jordiska råd. Lita inte människors ord, utan lita hellre på Guds försyn. Detta år 
kommer att passera mycket snabbt och ett nytt år fyllt av aktivitet kommer att följa. Du är här av en 
anledning, men ditt sinne söker andra orsaker. Läs, vila och meditera över dessa ord: Allt är i sin 
ordning. Alla drömmar kan förverkligas. Lita på försynens händer. 
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MNH har kommit till oss igen i med förväntan att vi skulle lösa hans problem som genom ett trollslag. 
Dina problem är dina egna och din av din egen tillverkning. De är byggstenar, lagda på varandra, där 
var och en ger dig en värdefull lärdom i konsten att leva - var och en ger personlighetsstrukturen en 
styrka den annars skulle sakna om livet var enkelt eller bekvämt. Ty dessa hinder är gåvor från ovan 
för att hjälpa dem som väljer att bygga en styrka och karaktär som är nödvändig om man skall 
utveckla den resning och de talanger som behövs om man skall lära andra ett mer korrekt sätt att leva i 
din värld. 
 
Ty alltför många bedra och försöker dra fördel av andra. Alla kan blomstra genom samarbete. Alla kan 
dela din världs rikedomar liksom alla har del i den oändliga Andliga rikedomen. Alltför länge har ett 
fåtal övertygat de många att följa en ohållbar väg, en väg utan kärlek och omsorg om varandra. Som 
du tänkte igår: Föräldrar skickar sina oroliga barn till behandling en timme en gång i veckan och 
förväntar sig mirakel, hellre än att de ger barnet kärlek och uppmärksamhet och ett aktivt dagsschema 
för arbete eller motion som så småningom kommer att leda till ett sunt, helt barn i stället för en 
splittrad varelse med motstridiga föreställningar och attityder.  
 
Terapeuten uppmuntrar detta beteende och betraktar barnet som ett föremål eller en inkomstkälla 
snarare än någon som behöver kärlek. Barnet känner detta och reagerar på ett negativt snarare än på ett 
positivt sätt. Så ett system som inte fungerar och aldrig haft för avsikt att verkligen fungera 
permanentas snarare än att ansvaret läggs i hjärtat hos föräldrar, familjemedlemmar, mentorer, eller 
alla medlemmar av samhället som har kontakt med dessa oroliga barn . Denna oförmåga hos det 
mänskliga samhället att ta ansvar för hälsa och allmän välfärd för var och en, är en av de främsta 
orsakerna till många av era sociala missförhållanden. 
 
Människan skapar institutioner och experter där ingen verklig expertis finns. Healing sker inte bara 
inom en enskild person, men inom en gemenskap där ansvaret för den enskildes vård och välfärd delas 
av alla. 
 
Ni deltar alla i dessa lögner för er egen vinst samtidigt som er livskvalitet i samhället fortsätter att 
försämras. Ett pris har satts på alla hjälpmedel som om det kunde finnas ett pris för den vänlighet som 
utgår från det mänskliga hjärtat. Detta är lika naturligt som att solen går upp och ned eller ebb och flod 
växlar..  
 
När människan åter kommer till sina sinnen och ser på andra med omsorg snarare än blicken hos ett 
jägare som spårar sitt byte, då kommer en ny dag att gry på er planet. Solen kommer att stiga i 
människans hjärta och värmen från dessa hjärtan kommer att vara en helande balsam över ert rike. 
Fram till denna dag, kommer din värld att fortsätta att vara den mörka, skräckinjagande plats som alla 
har låtit den förbli.  
 
Ett stort mod och tro behövs nu. Denna styrka och kärlek utgår från den mänskliga anden, som utgår 
från det mänskliga hjärtat, som förenar den ena med den andra i sann oro och omsorg för den andres 
välfärd. Detta är en väg som är fullt möjlig i mänsklighetens värld framöver. Det kommer att ta viss 
tid i den struktur som du kallar tid och kräva en stor och genuin vilja hos många. Vi ber att ni ser på 
varandra med kärleken hos ett barn i kombination med styrkan och visdomen hos en som har 
tillbringat många år i mänsklig form. 
 
Ha tro och gå vidare med integritet. För ni tror att sanningen är en hård väg att resa när det i 
verkligheten är lögnerna från er världs ledare som fört er alla till stor olycka och smärta. Att acceptera 
sanningen i dessa ord är inte lätt, men en än svårare uppgift för mänskligheten är att ändra sina 
beteenden och handlingar och leva på ett sätt där alla respekteras och hedras, ett sätt som ändå är en 
möjlighet i den mänskliga tillvaron. 
 
Tänk på dessa ord och kom till era egna beslut. För Gud har gett fri vilja för alla eller man kan säga att 
vi har gett oss själva en fri vilja, eftersom vi alla på sitt sätt är av Gud. 
 
För dem som är uppriktiga i hjärtat och längtar efter ett bättre sätt, kommer ett bättre sätt uppmuntras. 
Ty vi fungerar som guider eller konsulter - som de som har hittat öppen väg och har räckt ut våra 
händer till alla som vill lyssna och göra ett ärligt försök att förbättra inte bara sina egna liv, utan livet 
för många. Vi är som bröder som återigen har hittat vägen och erbjuder vår kunskap till alla som kan 
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acceptera oss och vårt budskap om hopp. Så var inte rädd och öppna inte bara dina sinnen, utan öppna 
även era hjärtan. För hjärtat är den centralstation som förbinder himmel och jord. Det är endast genom 
hjärtats väg som man kommer till en verklig förståelse av allt i de mänskliga och himmelska 
världarna. Så frön av kärlek och tro i hjärtat. För här ligger den bördiga jorden. Ty allt kommer av 
kärlek eller - kan man säga - börjar i kärlek och slutar i kärlek. 
 
Misströsta inte, utan sök det ljus som bor inom dig själv. Andra är snabba att ge råd eller spela rollen 
av profet, men ingen tar eller kan ta ansvar för någon annans utveckling. Det är en djupt personlig sak 
och en som kräver eftertanke och kontemplation hos den individ som söker upplysning. För att bli 
upplyst är en fråga om att acceptera sin egen gudomlighet och att låta ett ljus som strålar från en 
gudomlig källa att komma in i ens väsen och förvandla ens mänsklighet så att man kan vara både 
människa och Guda-liknande samtidigt. Båda existerar sida vid sida, båda växer, och båda utvecklas 
när man tillåter sig att vara öppen för mer av det ljus som kommer uppifrån. 
 
MNH kan se de svårigheter som man möter i din värld när man bestämmer sig för att leva ärligt och 
sanningsenligt. För människor vägrar att se sanningen och lita på sin egen förmåga att avlyssna ett 
stort lager av kunskap och information som kan och kommer att användas för upplysning och 
påskyndande av utvecklingen hos dem som bebor ert rike. Vi har kommit till så många och så många 
har följt den väg som deras egna rädslor och tvivel angett, och avvisat dessa ord som 
vanföreställningar av en rubbat sinne. Vi försäkrar er att dessa ord är sanna och kommer från hjärtat 
hos ett större hjärta. Vi kan förstå dina misstankar och tvivel. Ty alltför många har i sin svaghet 
förvrängt och missbrukat sanningen i ett försök att upprätthålla egots styre hellre än samarbetet som 
kommer från vår mera upplyst värld. 
 
Egot var ursprungligen en enhet eller ett verktyg som skapades för att hjälpa sådana som du, som ett 
sätt att filtrera och överföra uppgifter som skulle komma från vad man kallar en Själ till det mänskliga 
sinnet. Egot är nu i ett sådant tillstånd av rädsla och förvirring att det har blivit ett hinder snarare än 
den hjälp som var den ursprungliga avsikten. Det är som om du har tillåtit ett barn att regera. Det är 
inte konstigt din värld har de problem som den gör. Era ledare ljuger och förvrider sanningen efter sin 
personliga behov, hellre än att stiga åt sidan och begrunda vilka handlingar som svarar mot behoven 
hos de många. 
 
Nu har vi kommit åter för att säga några uppmuntrande ord. Misströsta inte! För den blekhet du nu 
upplever i ditt liv är inget annat än en sjuk uppfattning. Se den skönhet som finns överallt runt 
omkring dig och inom dig och många andra. Det finns varmhjärtade själar överallt, likväl som det 
finns godhet överallt i ditt rike. Det finns en önskan hos många att bortse från vänlighet och 
koncentrera sig på det omänskliga. Ja, kan man säga omänskliga. De som har bebott denna värld innan 
ens människan fanns finns fortfarande kvar. Krafter är synliga och osynliga. Hörda och ändå inte 
hörda Alla samlas och lever tillsammans så gott det går. För det är ännu inte dags att för dem att 
varseblivas av människor. Mänskligheten har ännu inte mognad eller hövlighet nog att se med klara 
ögon och agera utifrån en tydlighet i hjärtat.  
 
För som alltid, säger vi: det är hjärtat som är initiativtagare till alla goda gärningar och riktiga 
åtgärder. Och det är genom hjärtat mänskligheten kommer att utvecklas till högre nivåer av 
medvetande eller noga räknat, vad ni i er värld kallar högre nivåer. Det finns stora missförstånd och 
stor förvirring inom den mänskliga sfären. Sanning och ljus är som utrotningshotade arter. Stor 
försiktighet måste iakttas för att skydda överlevnaden av sådant inom ditt rike. För vi kan se många 
framtida möjligheter med nya mentala och känslomässiga strukturer mer lämpade för att skydda och 
bevara det inre väsen som kan och kommer att värna om mänskligheten, bortom det mycket, mycket 
begränsade synsätt som nu råder i ert rike. 
 
Alla planer är illa förstådda och än mer dåligt genomförda i er värld. Det råder alltid tävlan om makten 
och om jordens resurser i form av mark eller territorium eller mat eller vatten eller mineraler. Aldrig 
fattas beslut till gagn för de många och till gagn för kommande generationer. Nu tvingas 
mänskligheten av händelserna att möta sina egna begränsningar och brister för att komma till konkreta 
beslut om hur man skall gå på ett mer rättvist sätt. Ett fåtal rika länder gör sitt bästa för att manipulera 
och styra mindre, fattigare nationer och ja, också större, men fattigare nationer. Det talas mycket om 
frihet och mänskliga rättigheter, men i verkligheten gäller bara önskan att upprätthålla nuvarande 
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strukturer av status och makt, medan man söker övertyga sig själva om riktigheten i sin misslyckade 
ekonomi och sitt statsskick. 
 
Nu vill du att vi ska tala om lösningar. Du har redan svaren på alla dina världsliga dilemman. Leta i 
era egna hjärtan efter svaren som ni behöver för framtidens överlevnad och bortom människans 
överlevnad, för mänsklig upplysning och evolution som art. Som ni har hört och läst så många gånger 
- du kan hitta dessa svar i ert inre. Se i era egna hjärtan. Se på världen med ögonen hos en förälder 
som ser på gåvan av ett barn med ett hjärta fullt av hopp och kärlek till det barnet. Se med ett barns 
ögon, fulla av förundran, fulla av upptäckter och livsglädje. Se och se vad du har blivit, vad du kan, 
och vad du i sinom tid kommer att bli, i takt med Guds nåd och kärlek till Självet. 
 
Det är dags att läka såren från det förflutna och förlåta er själva, så som ni kommer att förlåta andra. 
 
Det är en tid att öppna hjärtan till nya möjligheter. Det öppna hjärtat fylls med Guds kärlek eller 
gudomliga ljuset eller Guds nåde - kalla det vad du vill. 
 
Det finns ingen kraft eller energi eller enhet i er värld som kan skada en som har öppnat sitt hjärta för 
kärlek. Detta är en myt och ett bedrägeri. Det är det stängda eller mörkare hjärtat som kommer att 
utsätta en för fara eller göra en sårbar för de krafter eller personer i ditt rike som bedrar för egen 
personlig vinning eller fördel på bekostnad av alla andra. Det öppna hjärtat är mycket klokare eller 
rättvisare. Öppna nu era hjärtan och erfar styrkan och klarheten i tanke och känsla! Dörren har öppnats 
för dig och kommer bara att hållas öppen en kort stund. Var modig och tro att idag börjar ett nytt 
äventyr. Acceptera denna gåva, känn er välsignade och bli välsignade. 
 
Kom ihåg detta ögonblick och vet att många sådana ögonblick är möjliga genom bön och tyst 
kontemplation. Varje sådant begränsas endast av brist på önskan eller brist på vilja att acceptera denna 
gåva. Vi dömer inte vem som förtjänar, det är individen själv som avgör sin egen förtjänst. Nu, lev väl 
och dröm om en dag då alla kommer att leva från dimensionen hos ett öppet och kärleksfullt hjärta. 
För det är i drömmar framtida verkligheter först tar form. 
 
Så vi återkommer för att säga er att tro på en ljus och lysande framtid och att tro bara på det goda och 
positiva. Låt inte mörka tankar om mänskligheten att dra dig ner i inskränkt tänkande och en icke-
användning av din gudagivna gåva att läka och att inspirera tro på en positiv framtida händelser. Se 
med ögon av ljus och hör röster av änglar som sjunger glada sånger. Låt dig besökas av dem som ser, 
så är en ny morgondag är fullt möjlig i ditt jordiska rike. Vet att detta stämmer! Människan utvecklas 
långsamt, men utvecklas fortfarande på er planet. Acceptera våra visdomsord och se med ett barns 
ögon igen. Hoppas på många angenäma och inspirerande omständigheter i vad ni kallar framtiden och 
vad vi kallar det eviga nuet. Var inte förfärad! 
 
Njut av dina återstående dagar som MNH och var åter ett ljus över landet. Glöm inte din skyldighet 
inför framtiden. - din skyldighet att bidra till att ge ledning för dem som ännu inte kommit. Fortsätt att 
skriva de ord och dricka det vatten som har evigt liv. Drick djupt och låt dig åter fyllas med den tro 
som gör allt möjligt. För det är i tron som det som människan har betecknat som det mirakulösa, 
inträffar. Erbjud dessa ord till dem som söker en bättre väg. Var inte blyg, utan var djärv och ta 
initiativ! Sök utlopp för dessa ord så de blir hörda. Vet att lugnet i Anden kommer att infinna sig dig 
och överföras till alla som sitter vid din sida. Gå i frid och gå i kärlek till alla levande varelser! 
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ANDRA BUDSKAPET ("The Second Release") 
 
 
Var inte rädd för att tala fritt, för hur kan man lära andra om inte genom ord? 
 
Du måste fortsätta att växa inom dig själv och utveckla en större förmåga att älska. Ty kärleken är den 
stora healern, den stora uppenbarelsen. Vägen till en frälsning och frälsning för alla i denna värld. 
 
Ty ingenting är skrivet i sten och allt kan lösas genom Guds nåd. Ha tro och lev i kärlek och frid! 
 
Det är kärlek som läker: allt annat är smarta anordningar som används för att lura hjärnan och kroppen 
till läkning. Det är ljuset från det gudomliga som läker. 
 
Allt du måste göra är att väcka denna kärlek inom de sjuka cellerna i kroppen och omvandlingen 
kommer att ske. Kärlek ersätter de gamla rädslorna. Den helande solen skingrar mörkret och en plats 
skapas där nya friska strukturer kan växa och utvecklas. 
 
För att helandet ska vara riktigt och kraftfullt räcker det inte att behandla kroppen. Man måste också 
hjälpa personen att göra en förändring i sina känslor och i sitt tänkande. När detta är gjort kommer 
beteenden att förändras. För omvärlden är inget annat än en återspegling av vad som ligger djupt inom 
varje persons kropp. För, om det är mycket mörker i kroppens vävnader, kommer det att finnas mycket 
mörker i yttre manifestationer av en persons liv - många problem, sjukdomar, mycket känslomässig 
smärta, etc. Som healer är det ditt jobb att rensa ut dessa gamla härbärgen för gamla känslor och göra 
en ren och öppen plats där nya emotionella och mentala strukturer kan byggas. Strukturer som hjälper 
en att utveckla och underhålla ett lyckligare och friskare tillvaro. 
 
Vi ber er att ta ansvar och leva ert liv på ett sätt som inspirerar andra att leva sina liv i en mer 
kärleksfullt och vänligt sätt. 
 
Nej, vi är inte utomjordingar eller varelser från yttre rymden. De är bara olika arter eller uttryck i livet 
inom den fysiska världen. Vi kommer från en plats med stor kärlek och ljus eller vad man skulle kalla, 
lycka eller glädje. Vi är som ni kan och kommer att vara och har från tid till tid varit. 
 
Ha tro i ditt liv och tro på dig själv. Det finns inget att frukta. En väg kommer att öppnas för dig, men 
först måste du göra ett tydligt beslut och agera utifrån det. För tro är inte tillräckligt. Tron måste följas 
av aktivitet. Det räcker inte att känna till något, man måste vidta åtgärder för att hjälpa de inre 
drömmar som ska manifesteras att ta form i fysisk verklighet. 
 
Inom oss alla ligger fröna till vår undergång, men i varje hjärta även finns frön till en återuppbyggnad 
som människa, från en som drivs av rädsla till en driven av kärlek. Det är varje persons ansvar att leva 
på ett sätt som ger näring och stödjer det goda inuti. Det krävs ansträngning för att rensa en trädgård, 
så växterna växer sig friska och starka. Det finns inga metoder eller anordningar eller system som kan 
leda en till ens befrielse från mänskligt lidande. Detta har varit ett missförstånd i många tusen år. 
Endast genom rätt handling kommer man att utvecklas till en verklig människa. Förändra sitt beteende 
genom att leva på ett sätt som berikar och stödjer en frisk kropp, själ och ande. 
 
Var ansvarsfull och en del av den mänskliga gemenskapen och ha inga bekymmer för alla de falska 
som sprider rädsla och brist på intresse för sina medmänniskor. Lev som gott exempel. Ge din kärlek 
fritt. För i frihet odlas ett kärleksfullt och gott hjärta. 
 
Misströsta inte för dig själv eller andra. Du kommer att ha precis vad du behöver, just när du behöver 
det. Alla framtida händelser kan inte och kommer inte att avslöjas i förväg. Det är bäst att bara 
acceptera vad livet har att erbjuda dig och gå med Skaparen att skapa en värld som är bättre lämpad 
för godhjärtade, kärleksfulla människor. För så länge som oärliga och hatiska regerar kommer livet i 
denna värld alltid fyllas med sorg och besvikelse. 
 
Den största gåvan du kan ge, är en gåva av öppet hjärta. 
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Inspirera och lär ut hur livet kan vara när man lever i tro och kärlek. För genom att göra så kommer 
dina välsignelser öka tusenfalt. Värdera Andens gåvor framför alla av människor framställda skatter. 
Var ett ljus i mörkret. Ett ljus som leder andra förlorade tillbaka till värmen och tryggheten för deras 
själar. Visa vägen - lev vägen - var vägen, så att många kan leva och älska igen. 
 
Du måste tro starkt att alla händelser kommer att leda dig till din själs avsikt. Då kommer så att ske 
genom den makt som finns i tron på sig själv. 
 
Balansen måste återställas om mänskligheten ska kunna fortleva på denna plats som kallas Jorden. 
Orden måste sägas och ljus spridas till många från många om ett stort uppvaknande ska ske. Var inte 
rädd för att säga sanningen. För hur ska andra kunna känna till dessa ord om de lämnas osagda? 
 
Tiden är inne för att inleda detta arbete för kommande generationer. Några kommer att höra och 
acceptera orden idag, men i kommande generationer kommer många att förstå . Grunden måste läggas 
idag för dem som ännu inte kommit. 
 
Låt inte rädslan vara din guide eller bosätta sig i ditt hem. Varför dessa ord? För att få mer ljus i din 
värld. Ord som syftar till att skapa balans och skapa en mer harmonisk miljö att leva i. 
 
Nu har vi stor potential för krig och svält. Grupper strider nu överallt för mer makt . En känsla av fara 
är utbredd i er värld. Många obalanserade reagerar hastigt och dåraktigt nu. De svaga regerar överallt 
och har tystat rösterna från dem med styrka och tålamod. Be om nåd! Bara genom Guds nåd kan dessa 
händelser undvikas. Frukta inte och gräm dig inte, för du bara bidrar till de negativa känslor som nu 
råder. Ta mer ljus genom bön och rätt handling och väck elden i andra, så de kan hjälpa till att skapa 
denna positiva kraft. 
 
Det finns inga enkla svar eller snabba lösningar, bara en process av att leva och lära de läxor vi var 
och en kommer till denna värld för att lära. Vissa har stora planer, vissa lever ett enkelt liv, och vissa 
väljer att inte komma in i denna värld, utan stanna där de kan ströva fritt och ostört av mänskliga 
känslor och smärta. Vi har valt många att arbeta med utvecklingen av din värld. Vissa blomstrar och 
några vacklar, men alla deltar i det stora experiment du kallar livet på jorden. 
 
Oroa dig inte för andra. Alla har sitt eget sätt och eget sätt att verka. Det är för mycket intolerans i din 
värld och saknas system för att möjliggöra att fritt uttrycka sina individuella talanger. Detta är en av 
dina möjligheter - sträck ut dina vingar och flyg till högre nivåer av uttryck. Ni ska lära andra att inte 
frukta sina egna naturliga talanger utan att våga leva på ett sätt som upplyfter och läker inte bara dem 
själva, utan alla som de berör med sitt ljus. Var inte rädd för ljuset. Kom och lev mer fritt i ljuset från 
vårt rike! 
 
Var vänlig, älska dig själv och allt liv. Lev som en som kan se mörkret, se och känna smärta, men inte 
påverkas eller förgiftas därav. Du kommer att förbli fri och samtidigt kunna tränga igenom mörkret 
som omger många själar och hjärtan. Det finns så många som lever sina liv i mörker. 
 
Nu är en tid av stora uppenbarelse och stor omvandling. Var som en klippa och som en fjäder! Gå och 
lär ut kärlekens väg och den helande kraften i ljuset. Många kan nu förstå mer. Mycket mer ljus 
kommer in i världen nu. Många ansluter sig i detta arbete. Vissa tvekar, men alla kommer att gå 
samman för att få det helande ljuset till vår värld. 
 
Säg inget elakt om dem som har gjort dig skada, deras eget beteende och dåliga känslor kommer att 
vara tillräckligt straff. De kommer att bedömas av en högre makt än dig själv. Älska alla, även dem 
som försöker göra dig skada. Lev som ett lysande exempel för alla som vill läka sig själva och sina 
egna liv. 
 
Älska och bli älskad. Var vänlig och acceptera vänlighet av andra. Läk och bli helade. För världen 
väntar på kärlekens gåva. Så få kan älska. Lär rätt sätt, det korrekta sättet att läka. Var ett ljus i 
mörkret i det mänskliga hjärtat! Belys och reflektera allt som är bra i den mänskliga anden! Ta Gud till 
människans hjärta, så att hjärtan kan förvandlas. Guds kärlek och människors kärlek kombineras i 
samma hjärta.  
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VÄGEN FÖR KOMMANDE GENERATIONER.  
 
Vägen till ett återupplivande av Guds kärlek i den mänskliga gemenskapen. Gå och återspegla denna 
kärlek till alla som du kommer i kontakt med. 
 
Bakom ditt mörker ligger Himmelriket. Man måste vara modig och ta ett stort steg av tro. Att se en 
rädsla i ögonen är aldrig lätt men nödvändigt om man ska avancera i Andens värld. 
 
Kämpa för rättvisa, kämpa för sanning, men först måste du kämpa för dig själv. Det börjar långsamt, 
men blir allt starkare med tiden. Kom ihåg, några med Guds ljus kan övervinna en tusenhövdad armé 
av mörker. 
 
Tiden av rädsla för att regera är över. Mänskligheten vägrar att ta ansvar för sina handlingar, så att vi 
kan säga Gud har olika sätt att visa dem på deras misstag.. Om en kropp missbrukas, lider personen 
onödig smärta. Om planeten missbrukas kommer den att rätta till situationen. På något sätt kommer 
den att försäkra sig om att hälsan återställs. Ni kan föreställa er Moderns smärta över beteendet hos så 
många av hennes barn. Huset är fullt av oroliga själar, så hjälp måste sökas från andra dimensioner av 
tid och rum. Människan kan inte längre fortsätta som i det förflutna. Många varningar har givits, de 
har hörsammats av få. Nu har tiden för handling kommit. 
 
Detta är inte tomma ord av människan, utan orden från Anden. Lita på dina egna talanger och förmåga 
att erövra dina egna rädslor och tvivel och återställa tron på dig själv, så att du en dag kan återställa 
tron hos andra. För Modern gråter och Fadern är ensam medan barnen har gått vilse. Skapelsen är ett 
samarbete. Alla behövs. Alla måste återvända en dag. Låt inte Egot stå i vägen. Alltför många har 
blivit lurade av sitt ego och gått vilse. Gläds över att du och andra kan stå till tjänst. Tiden för de 
mångas stora omvandling är nära.. 
 
Ja, ljuset mattas överallt i din värld, men kommer att öka allteftersom tron och kärleken till varandra 
ökar individ för individ. Människorna måste förenas med Änglarna nu som budbärare, samlare och 
transportörer av ljuset från himlen. Människa och Ängel kommer att förenas mer och mer under 
kommande år. Ty endast genom ljuset kommer människornas hjärtan förvandlas från mörker till ljus. 
Det som gör ont i mångas personlighetsstrukturer kan lindras när de inser att så kan ske. 
 
Ikväll talar vi om tradition och om behovet av att förena tradition med nybildning av direkt kunskap i 
framtiden. Tradition är ett användbart verktyg för många och måste hedras. För det är på det gamla 
som den nya byggs. Var varsam med människors idéer och föreställningar, trots att du själv har 
lösgjort ditt sinne från dessa distraktioner. Vägen för framtiden kommer att vara direkt kunskap eller 
intuitivt härledd information som passar detaljerna i problemet. 
 
Så ser vi en tid då alla människor kommer att förenas för det gemensamma bästa. I denna tid kommer 
människor att aktivt besluta om kursen för människosläktet. Visionen börjar idag och växer fram till 
den dag då människorna inser att de är herrar över sin värld och tar ansvar för allt som sker i den 
mänskliga gemenskapen. Vi ser en dag av verklig omsorg om jorden och om hälsa och allmän välfärd 
för alla invånare i er jordiska rike. När du ser detta, då kommer visionen att börja ta fysisk form. Vi 
ber att du ärligt söker ett sätt att göra denna vision till verklighet vid vad ni har kallar senare tillfälle. 
Var modig och dröm höga drömmar om en dag när mänskligheten kommer att bete sig på ett moget 
och ansvarsfullt sätt, med en strävan efter att de som ännu inte har det ska få en hälsosam miljö i 
vilken de kan uttrycka sin mänsklighet! Var klok och sök stöd av ditt högre Jag, som är en del av det 
största Jag som många i din värld kallar Gud. Välsigna varje dag och välsigna varandra och be om 
himmelsk vägledning som kan göra vägen för mänskligheten lite lättare. Sök upp dem med ljus och 
visdom och bygg en värld av friska önskningar. Dröm dina drömmar om morgondagen. En morgon 
som är lugn och som vårdar allt av det bästa inom den mänskliga anden. 
 
För Gud väljer inte människan när det kommer till frågor om människosläktets evolution. Mörkret är 
bara ett övergångstillstånd som leder till mer ljus. För hur kan man vara verkligt medkännande utan 
kunskap om smärta? Man måste gå igenom den farliga resan för att komma fram till en verkligt säker 
plats. Säkerhet kommer av att man följer sin högre vilja, viljan från ovan som många i er värld 
betecknar detta. Misströsta inte, utan var medveten om och vet att hjälp anländer i många former och 
inte alltid på ett sätt som man kan föreställa sig i förväg. För vi arbetar på ett sätt som med säkerhet 
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leder en som dig till din destination. Ditt hjärta kommer att läka i tid så som alla hjärtan kommer att 
läka. Du och andra kommer att visa vägen ut ur mörkret som nu skymmer det ljus som alla i din värld 
har som arvedel. Ty ljuset är det inte nödvändigtvis förtjänat eller ens medvetet önskat av dem i din 
värld, utan ett arv, fört vidare från dem som har kommit före och fått den sanna kunskapen, varats 
sanna rikedom. För ljuset är mycket omtalat, men få har denna gåva som kan ta bort de största hindren 
för människans evolution. Och det är en gåva, som ges fritt till alla som har en uppriktig önskan att 
göra en positiv förändring och utveckling inom sig, vilken även kommer att leda till en förändring hos 
alla de kommer i kontakt med. 
 
Kom ihåg att du är en av många. Sök dem av ljus och förståelse som dina guider och rådgivare. Låt 
dig inte luras av dem som låtsas att arbeta för ditt bästa, men ständigt sviker ditt förtroende. Sök 
varmhjärtade själar som förstår behovet av stilla kontemplation och andliga framsteg. Lita på dina 
egna talanger och förmågor att finna en bättre väg, inte bara för dig själv, men för många andra som 
lever i en mänsklig form. Var på din vakt mot en överdriven ego-känsla! Var klok och ha förtroende 
för ditt eget jags ledning. Njut av gåvorna från Anden och var tacksam att du kommer att kunna göra 
en skillnad i livet för många. Var vänlig och generös ur Anden! 
 
Vet att allt går bra och är ordnat för en ljusare, mer balanserad framtid. Förena dig med himlens vilja 
och glöm inte att tacka Modern till alla för de många välsignelser hon ger. Sök alltid den skönhet och 
godhet som ligger precis bakom slöjan som skymmer människans sinne från att se möjligheten att leva 
ett liv i klarhet som leder mänskligheten till en mer glädjefylld morgon. Sök finna ett synsätt som 
betonar allt det bästa i den mänskliga anden. Ha tålamod och vet att ett bättre sätt att leva är möjligt 
och kommer så småningom att bli verklighet när mänskligheten så vill. Ge dina medresenärer förslag, 
så att de kan se möjligheten i tid. Människan kan och kommer att öppna sina sinnen i tid. Viktigare än 
att öppna människors sinnen, är att öppna deras hjärtan för gåvor från hjärtat till hjärtan. När detta har 
förverkligats, då kommer mänskligheten att utvecklas och upplysa människornas värld. Låt inte 
smärtan av det förflutna få för mycket inflytande på verkligheten idag, vilken är språngbrädan till i 
morgon. Inse att dagens drömmar är bränsle för mänsklighetens visioner av morgondagen. Så, dröm 
om lyckliga dagar som komma skall och vänta tålmodigt på deras ankomst till den fysiska 
verkligheten. 
 
Man kan vistas i luften länge, men till slut måste man landa och plantera sina fötter på jorden. 
Kunskapen kommer från en himmelsk källa, men skall ändå användas på ett mänskligt sätt, bland 
människor. Det finns många utvalda, men få kommer bära facklan hela vägen hem. Kom och bli en av 
oss och avslöja dessa sanningar för ert släkte! ALLA ÄR AV GUDS LJUS, ALLT ETT FRAGMENT 
AV EN STÖRRE PLAN. ALLA EN DEL AV DET HELA .. 
 
Det finns de som i sin barnslighet önskar bli viktiga, och snedvrider dessa sanningar för att passa in i 
deras egen begränsade planering. Var inte som dessa lagbrytare, utan håll fast vid sanningen. Ge fritt 
och ge på ett klokt sätt. Sök dem av samma sinne och sök en större kraft. Sök linjerna från ditt eget 
ljus, och samla in kunskap tillsammans. Var och en lägger till en pusselbit, var och en kommer genom 
sitt eget självförverkligande, att fylla en del av helheten och därmed leda till att detta ljus breddas som 
till ekrarna i ett hjul, där vart och ett leder till det centrum som kör fordonet genom tillvaron . 
 
Sök inte hjälp av dem som bedrar och manipulerar för egen vinning utan omsorg om andra eller deras 
framtid. Sök dem med öppenhet i hjärtat och där eller här kommer du att finna den makt som är 
nödvändig för att anpassa verkligheten för alla. För kraften i hjärtat är mycket större än sinnets. Ty 
hjärtat är den tron från vilken en välvillig härskare regerar. Hjärtat är den största healern. Alla kan bli 
botade genom hjärtats väg. Det är mötesplatsen för himmel och jord och samlar all inspiration, råd, 
visdom, oavsett om den kommer från jorden eller från den himmelska sfären. 
 
------ 
 
De av tro tror att allt är möjligt, men kan ändå inte manifestera sina drömmar. Problemet ligger inte i 
drömmen, men i drömmaren. För kulturer eller rättare sagt sociala strukturer förbjuder 
manifestationen av sådana drömmar, drömmar om frihet. För i frihet, kan dessa ålderdomliga 
strukturer inte längre vara till hjälp för dem som bor i ert rike. För som vi har sagt så många gånger: 
Alla era regeringar, institutioner och sociala strukturer infördes för att förhindra och avskräcka från 
kreativ tanke och handling. 
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Man belönas för att behålla status quo, inte för att utveckla nya sociala eller ekonomiska system som 
kan ersätta gamla otidsenliga former som inte längre ha någon plats . Endast genom förnyelse och 
manifestation av nya system kan människan fortsätta att utvecklas i ditt rike. 
 
Den industriella epoken är destruktiv för alla levande former, men fortsätter ändå med oförminskad 
styrka. Fossila bränslen förorenar och ansvarar för så många fysiska och känslomässiga 
missförhållanden i er värld, men de som har makten fortsätter att bränna dessa icke-förnyelsebara 
energikällor, hellre än att öka effektiviteten i ny förnyelsebar teknik som kommer att upphäva 
människans beroende av system och teknik som fortsätter att förorena och göra alla invånare sjuka i 
ert jordiska hem. 
 
Vi kan bara be och hoppas att människan en dag kommer att agera på ett mer ansvarsfullt och 
kärleksfullt sätt med omsorg om allt liv. Valet är människans. För endast människan kan bestämma 
och vidta lämpliga åtgärder som kommer att lindra och så småningom få ett slut på hans 
självdestruktiva beteenden. 
 
Många ropar på frihet, men deras röster förblir ohörda. För de som har makten är snabba att tysta 
deras röster. De möts bakom stängda dörrar och gör i själva verket allt som är möjligt för att 
upprätthålla den föråldrade synen på rikedom och makt. De talar på ett sätt i det offentliga men agerar 
helt annorlunda vid sina möten. Så länge detta fortsätter kommer mänskligheten att fortsätta att lida i 
onödan. För helt ny ekonomiska och sociala system kan utvecklas och genomföras när människans 
vilja är i linje med himlens vilja. För Gud vill att människan ska blomstra och utvecklas på ett 
ansvarsfullt och kärleksfullt sätt, det är människan som vägrar. Bättre att några gör stora vinster vilket 
många drabbas av, än att utveckla ett mer rättvist system för resursfördelning 
 
Jordiska omsorger är nödvändiga om man ska leva i den värld du kallar jorden. Det finns alltid 
Mirakel i överflöd i din vardag. I lugn och kärlek kan du vara öppen för tecknen runt om kring dig. 
För livet välsignar alla i din värld, men ändå väljer så få att ta emot de gåvor som erbjuds. Var stilla 
och öppen och lyssna till Livets röst! Känn Livets puls i allt levande! Gå till berget i morgon och njut 
av gåvorna på denna plats! Känn kärlek till Modern och acceptera de livets mirakel som kommer att 
uppstå. Älska och lev i fred. Tänk inte på resultat, men njut av att handla! Var mild och ett gott 
exempel på ärligt liv inför dem omkring dig. Se skönheten i allt och alla. En gåva väntar. Tveka inte! 
Acceptera det helhjärtat och oroa dig inte om framtida händelser. 
 
Var klok och lugn och acceptera de gåvor som vi kommer att skänka dig! Använd dem klokt och lev 
på ett sätt som visar hur livet skulle kunna vara om det mänskliga samhället skulle välja en ny väg! 
 
Som utlovat kommer ljuset när det behövs av dem som med uppriktigt hjärta tänker leva på ett mer 
kärleksfullt, ansvarsfullt sätt. Kaos och anarki växer, eftersom ingen ger ungdomarna en bättre väg. 
Allt är manipulation för pengar. Det är få som bryr sig om eller ser på framtiden med förtröstan. Sök 
de få som är av ljus och erbjud ett bättre sätt att leva! För människan måste göra valet. Allt du kan 
göra är att erbjuda orden och hoppas att andra kommer att höra och förstå innebörden. Sök ljuset eller 
glädjen i hjärtat. För i glädje föds många underbara händelser. 
 
Sök inte berömmelse, men sök sanningen i alla frågor. Håll ditt liv i kärleksfulla händer och var ett 
instrument för goda handlingar och goda gärningar. Gör orden till liv! Detta är det bästa sättet att visa 
en bättre väg. 
 
Alltför många söker falska drömmar, tomma drömmar om makt och berömmelse eller förmögenhet i 
den fysiska världen. Dessa kommer inte att betyda något. Människan har behov som måste uppfyllas, 
men i din värld, har girigheten hos ett fåtal har blivit viktigare än behoven hos de många. En stor 
obalans uppstår när girigheten är den drivande kraften i varje civilisation. Stora uppror, missnöje och 
allmän olycka utvecklas i samhällen som låter några att manipulera och lura dem med mindre 
intelligens eller kunskap för att behålla ekonomisk eller politisk makt. Resurser kastas bort, inte bara 
fysiska resurser, utan mänskliga resurser. Det är inte bara jorden som förgiftas och blir ofruktbar utan 
även människornas sinne och känslor. Det finns inte längre ett system som respekterar och strävar 
efter att vårda alla livsformer, utan ett som blint går mot sin egen undergång. Resultaten av sådana 
avvikande beteenden kan ses runt om i mänskliga samhällen. Människor saknar ledning och förenas 
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inte längre i kärlek. Förgiftade och sjuka. Förgiftade för vinst och lurade att följa stigar som leder till 
gemenskapens totala sammanbrott. . 
 
Lösningar: du begär lösningar? Varningar har givits gång efter gång, av många av stor visdom och 
kunskap, men ledarna vägrar ändå att leda genom handling. 
 
Vi ser en tid då människorna återigen kommer vakna och återkoppla till Jaget och vakna upp ur 
dagens mardröm. Vi ser en tid då människorna återigen kommer att arbeta tillsammans för att uppnå 
och upprätthålla det gemensamma bästa. En tid av himmelriket på jorden. En tid av mognad och delat 
ansvar. Tjuvarna och lögnarna kommer inte längre kontrollera den mänskliga gemenskapen. För ska 
människorna överleva de mörka tider som ligger framför dem, måste ledare med styrka och sann 
omsorg om hälsa och välbefinnande för alla medborgare i samhället hittas och ges huvudansvaret för 
att ta hand om och vårda de unga och lära dem att återansluta till Anden och få mer ljus i er gamla 
värld av mörker. De äldste i samfundet kommer återigen att respekteras och ansvara för utbildning och 
upplysning av barnen. 
 
Ett av de största brotten i ditt nuvarande samhällen är den missriktade betoningen av ungdomlighet. 
Ungdom är inget annat än ett skede av tillväxt mot en mogen vuxen ålder, som ytterligare kommer att 
leda till en klok och kunnig befolkning av äldste. Man skulle kunna se ungdom som en låg nivå av 
evolutionen. Så man kan säga att den höga värderingen av ungdomligheten är ett försök att stoppa 
människans evolution. Det är som om början av resan presenteras som dess destination. 
 
Sök resans mål och, njut av allt som du upplever under resan. Se dina miljöer och din civilisation med 
tydliga och ärliga ögon. När du gjort det kommer behovet uppstå i människans hjärta att söka upp dem 
av visdom och ljus, som kan leda vägen från dagens förstörda värld till den hälsobringande och 
varsamma världen i morgon. När allt fler öppnar sina sinnen och hjärtan för denna nya möjlighet 
kommer mer hjälp till mänskligheten i form av gudomlig inspiration eller vad vissa skulle kalla hjälp 
från ovan. 
 
Börja idag och börja att återknyta till dig själv eller din själ, som automatiskt kommer att länka dig till 
Gud. När anslutningen är gjord, kommer många trevliga och oväntade händelser att inträffa i din 
värld. 
 
När fler ansluter och drömmer om en glad och vacker morgon, kommer i sinom tid en glad och vacker 
värld ta form i den fysiska verkligheten. Vägen kan tyckas lång, men detta är bara en illusion i det 
mänskliga sinnet. När fler tar kontroll över sina sinnens kreativa förmåga, kommer fler att inse och 
acceptera att en värld av jämlikhet och delat ansvar är en möjlighet och säkert kommer att realiseras i 
mänsklig tid. 
 
Kom till den plats där du kan veta att allt du söker, allt du önskar, allt du önskar för dig själv och 
andra, redan har förverkligats. Ja, alla och allt som finns, är alltid med dig. Oroa dig inte. Var klok och 
medkännande, men glöm aldrig att se det vackra i alla ting, stora och små. Livet är en fest av glädje. 
Ögonen har så många underverk att skåda. 
 
Älska hela skapelsen, även när dina mänskliga sinnen ser inte meningen med detta. Var medveten om 
den kärlek som omger och omsluter dig. Fortsätt att vara ett ljus över landet och led de förlorade hem 
igen. Hem till sig själva eller man kan säga, hem till Självet. Var lugn och uttryck den glädje och det 
lugn som redan är bosatt inom din själ. Kom alltid ihåg att du är en och en del av Det Enda. Lev i fred, 
älska dig själv och alla andra. Dansa skapelsens dans! Gå bort från det gamla när du går mot det nya. 
 
Sök bara det som helgar ditt väsen. Sök Andens belöningar. Kom ihåg vem och vad du redan har 
blivit. Följ hjärtats väg och njut av dessa dagar som MNH. Ha ingen rädsla och se bortom skenet. Lita 
på att ingen skada drabbar dig eller dem du älskar. Var nöjd i vetskap om att alla drömmar redan har 
förverkligats. Hjälp andra att se en bättre väg som ett exempel på ett bra liv. För handling väger så 
mycket tyngre än människors ord. Många trevliga stunder väntar. Ha tålamod och invänta Andens 
gåvor! 
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TREDJE BUDSKAPET ("The Third Release") 
 
 
Då och då kommer någon som ber oss om att välsignas med visdom och övernaturlig kunskap. Vi 
kommer att försäkra alla som vill höra våra ord att i dem finns välsignelser av ljus som ges fritt i hopp 
om att de kommer att användas till nytta inte bara för dem själva, utan för fortsatt förbättring av den 
mänskliga gemenskapen. Människan kan åter leva på ett ärligt och respektfullt sätt i er mänskliga 
värld. För vi har inget behov av lögner eller oärlighet i vårt rike. Ty här saknar vi den rädsla som 
färgar och styr alla aspekter av den mänskliga gemenskapen. Vi lever i vad man skulle kunna kalla det 
en frihet från fruktan, som vi skulle beskriva som kärlek. För vi lever i en värld av kärlek till sig själv, 
kärlek till andra, och kärlek till Essensen av Allt, som de i din fysiska världen, kallar Gud. I kärleken 
är man naturligt intresserad av välfärd för alla, eftersom man inser att alla är förbundna, ingen är 
isolerad, eftersom alla är av Gud. 
 
Här har vi inte brutit vår förbindelse med Hjärtat hos alla levande hjärtan, så vi lever i vad som skulle 
betraktas som glädje eller en del människor har kallat, extas. Rädsla kan inte existera i vårt kungarike. 
Rädsla är av den fysiska världen. Den är en överlevnadsmekanism inbyggd i naturen för att skydda 
och säkra överlevnaden hos de fysiska livsformer som lever i det jordiska riket. Vi har inget behov av 
att överleva, för vi trivs i en värld av Anden. Vi har ingen rädsla för döden, eftersom döden inte 
existerar här. Vi förstår ditt system av mänsklig sårbarhet, eftersom vi en gång var som du är nu. Vi 
försäkrar er att mänskligheten kommer att överleva och en dag frodas, eftersom vi är här i vår tid att 
tala med en i er tid. Ja, era barnbarns barnbarn - en dag kommer barnen förstå och utveckla en respekt 
för allt liv på din jorden. 
 
Börja träna kontakt med dina högre änglar och påskynda mänsklighetens utveckling och upplysning! 
När fler åter kan ansluta till sina själar, kommer de att omvandlas till mer mogna, mer ansvarsfulla och 
mer kärleksfulla varelser som verkligen förstår och en dag praktiserar lärdomarna från Anden. För vi 
har gjort detta för oräkneliga tidsåldrar och vill nu anknyta till vårt eget förflutna och hjälpa alla som 
är villiga att dricka av det Gudomliga vattnet och fyllas av det lugn och den säkerhet som kommer när 
man öppnar sitt hjärta för himmelens ljus. Vi inbjuder alla som är uppriktiga i hjärtat att acceptera vårt 
erbjudande om ljus och att vakna till ett liv som kan uppfatta den potential som finns i alla, för alla. 
 
Vi ber dig åter att vara modig, ta ett stort steg i tron och inte frukta, för rädslans tid närmar sig sitt slut 
när man betraktar hela människans resa tillbaka till källan för allt liv. 
 
Och, vad är denna källa? Kärlek, förstås. När den avtäckts och godkänts i människans hjärta, kommer 
ett stort uppvaknande att inträffa och många kommer återfå den livsglädje, som när den tillåts, 
utstrålar och genomtränger allt liv och accepteras som det naturliga tillståndet i människans tillvaro. 
 
Öppna bara snabbt era hjärtan inför denna möjlighet och känn hur det skulle kunna vara om bara 
mänskligheten gjorde ett medvetet beslut att ändra de nuvarande systemen och började agera på ett 
vänligt och kärleksfullt sätt gentemot alla andra. Eftersträva att åter ansluta er till oss, som ni kallar 
änglar. Vi ser oss själva som vad ni kommer att bli i sinom tid. Be och bemöda er om att förbättra inte 
bara din individuella existens, utan tillvaron för alla andra som du delar den mänskliga gemenskapen 
med! Vi kommer att hjälpa som guider och rådgivare av olika slag, men det är människors ansvar att 
utveckla sina egna förmågor och talanger för att omvandla de gamla till morgondagens nya skapelser. 
 
Var klok och vet att alla dina drömmar har uppfyllts när man blickar ut från vår utsiktspunkt på vägen 
till morgondagens värld. Ha härliga drömmar och tro att de alla kommer att ta form när allt fler deltar i 
denna dröm om skapandet av en värld där Gud och människa går samman och utför vad som i tiden 
kallades mirakel och som vi själva helt enkelt kallar skapande. 
 
Ha tålamod och var nöjd i vetskap om att detta är en möjlighet i din tid och en realitet i vår tid. Se på 
framtiden med hopp, med tro, men viktigast, med kärlek till Jaget, vilket leder dig till att älska andra. 
 
Så, här ligger ett annat mysterium att avslöja. Att allt liv är sammanlänkat och den minsta tanke eller 
känsla riktad mot en annan upplevs av andra. Kontroll av ens tankar och ens känslor är en mycket 
viktig förutsättning om man ska komma framåt på Andens väg. Dessa negativa tankar och känslor 
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attackerar ständigt det mänskliga psyket. Det är inte konstigt än att det är så svårt att koncentrera sig 
på att göra gott. 
 
Vi kan se en tid då mänskligheten kommer att ha lärt denna värdefulla läxa i självkontroll och andlig 
disciplin. För, om mänskligheten bara ägnat några timmar om dagen åt tyst bön och meditation, skulle 
vi ha sett ett helt annorlunda landskap och mänsklig gemenskap. I framtidens samhälle kommer detta 
behov av andlig disciplin att förstås och uppmuntras bland människor, även om det dröjer många, 
många århundraden av vad du refererar till som mänsklig tid innan detta sker, men det kommer att ske. 
Ty detta är vägen för människans utveckling och upplysning. 
 
Vi kan se vägen framför oss, och kan därför tala med en viss auktoritet. Vi ser en ljus och härlig 
framtid för hela mänskligheten. Det kommer dock att dröja många år innan mänskligheten åter litar på 
sin egen förmåga att skapa verkligheten och anpassar sina viljor efter Himlens vilja. 
 
Behåll lugnet och säkerheten så kommer mörka prognoser av mänskligheten inte att ha en sådan effekt 
på din vardag. Fortsätt bada i det himmelska ljuset och frukta inte för framtiden åren. Var kloka och 
sök skönheten i allt! 
 
Så ser vi hur denna värld begränsar era drömmar. Krafter är alltid på plats för att lägga sordin på dem 
som gör goda gärningar och rätt handlingar. Några få av mörker projicerar sin egen svaghet vida 
omkring och belönar dem som förhånar eller rättare sagt, förråder sina likar. Om någon verkar vara 
stark eller klok, blir han misskrediterad och idiotiserad. Varje spärr läggs i vägen för en som försöker 
göra goda handlingar i din värld, sedan framställs deras misslyckande som en följd av deras egna 
svagheter eller oförmåga. Ändå finner vi samtidigt ledare inom näringsliv, industri och regering utan 
kunskaper eller färdigheter i ledarskap, men de framställs som kvalificerade, medan deras enda sanna 
kvalitet är deras svaghet, sårbarhet och tendens att låta sig korrumperas. På så sätt garanteras 
kontrollen. 
 
Nackdelen med detta system är att verkligt ledarskap och styrka utplånas och världen lider av denna 
onda cirkel av passivitet när det gäller lösningar på problem som mänskligheten nu står inför i din 
värld. För sanningen ses som ett hot och alla som försöker sprida sanningen hotas av korruption. Nu 
kan du se tydligt hur det som benämns som Ondska i din värld verkar genom dem med föga intelligens 
eller visdom och ännu svagare viljor. 
 
Det är vilseledande ord som matar bränderna i ditt eget släktes undergång. Lösningar? Lösningar finns 
redan i dig och andra. Sök enkla lösningar! För sanningen är inget annat än förmågan att se problemets 
verklighet och vidta åtgärder som kommer att rätta till det eller förändra händelser eller 
omständigheter för att ge ett fungerande resultat. 
 
------- 
 
Nu ser vi att du vill veta om framtida händelser. Mänskligheten kommer att möta sina egna brister och 
besluta om hur framtiden ska utvecklas. För alla har en fri vilja och alla måste välja kurs. Vi ber att 
mänskligheten ser ärligt på vad de har blivit och avgör vad de ska bli, så att kommande generationer 
får en fungerande plan för hur man bygger morgondagen. Annars fortsätter livet på jorden att utgöras 
av reaktioner på katastrofer vilka beror på oviljan att ta ansvar och att medvetet skapa en morgondag 
som innehåller utsäde för människans utveckling som en medveten, dedikerad varelse som aktivt 
söker en balans inom sig själv, för att på så sätt hantera erfarenheterna av den fysiska världen. 
 
Så, dröm om en värld där alla deltar i beslutsprocessen med hjälp av information som är ärligt och 
rättvist fördelad bland era likar. Sök visioner om en glad morgondag och en glad morgondag kommer 
att ta form. Förkasta de gamla och skapa nya system för regering, handel och vardagligt liv, som 
möjliggör utveckling för individer, grupper och kulturer. 
 
Detta är en möjlighet - en av de många som är tillgängliga för den mänskliga fantasin. Först måste 
man tänka sig möjligheten innan man inleder arbetet med att föra ut den mentala bilden till fysisk 
verklighet. 
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Acceptera inte mänsklighetens förfallna tillstånd. Dra upp varandra ur träsket och fortsätt mot målet - 
människans utveckling och upplysning! 
 
Sök nöjena i ett jordiskt liv i denna värld, men samtidigt i lugn och glädje av Anden. Man kommer 
aldrig att glömma sin skyldighet att vara en ansvarsfull medlem av det mänskliga samhället, när man 
har återanknutit till sin själ och vad vi har kallat, "hjärtat av det största hjärtat." 
 
Sök tröst i det gudomliga ljuset från himlen, men glöm inte att hämta en balanserad energi från jorden! 
Ty din kropp är från jordens rike även om din Ande bor i en annan värld. Sök alltid finna en balans 
mellan er värld och den gudomliga inspirationens rike. Sök andra att dela din vision om en ljusare 
morgondag! 
 
Vi kan hjälpa, men mycket ansträngning krävs också från din sida om visionen ska kunna utveckla sig. 
Detta är ditt val och inte något vi kan göra för dig. Förneka aldrig dina gudagivna gåvor och din 
naturliga talang och förmåga att uträtta något här i denna fysiska världen. Förbättra din förmåga att 
förmedla kunskapen och visdomen från vår värld till din värld! 
 
Ge näring inte bara åt din egen själ, men näring av ljus till alla som du kommer i kontakt med. Glöm 
aldrig att gåvan av Ljus skall delas med andra. Stärk din beslutsamhet att fullgöra denna uppgift som 
du har kommit till denna världen för att utföra. Bekymra dig inte om resultat, men klargör innebörden 
av varför du har kommit till denna värld. 
 
Var djärv och modig i hjärtat och fortsätt att expandera din medvetenhet om Anden. Ha tillit och tro 
att du kommer att vägledas i den uppgift som du har valt åt dig själv, även innan du föddes till detta 
liv. Bygg en stabil grund inför de stormiga åren. Sök ditt eget andliga lugn, vilket ju redan är en del av 
ditt väsen. 
 
Nu ser vi vissa framsteg mot en uppriktiga avsikter att göra gott för andra. Vi har hört dina böner och 
kan bestämma att du nu förstår vikten av vårt budskap till mänskligheten. Du förstår att behovet växer 
varje dag för dessa ord att nå ögon, öron och hjärtan hos män och kvinnor i din fysiska verklighet. En 
väg kommer att öppnas, när du kan förena din vilja med himlens vilja. Vi måste se mer av en tydlig 
avsikt att göra bara det som är bäst för invånarna på din jord. 
 
Vi håller med er om att behovet är stort av lugn och säkerhet från Anden till Människan. Viljan till 
detta kommer att födas hos isolerade individer och grupper runt planeten. Nu är det dags för orden att 
nå ut till många på ett lugnt och enkelt sätt, så att mänskligheten kan välja från en plats för kärlek till 
andra och kärlek till sin hemvärld, snarare än utifrån skräckslagna känslor. 
 
Vi kan se en stor möjlighet för denna skrift att bära frukt. De som förstår, förstår behoven hos 
mänskligheten och kommer att se att detta budskap kräver mer eget ansvar och att mogna system för 
såväl självstyre och styre av nationer utvecklas. Det är rädsla som tillåter tyranni att existera i er värld 
och detta band kan brytas endast av den styrka som kommer genom gemenskap med Gud. 
 
Som du upplevt, frigör en höjning av ens medvetande över nivån av mänsklig rädsla och omänskligt 
mörker, ett sinne att se ut över världen med kärleksfulla ögon som kan se den skönhet som omger alla 
levande ting. När sinnet är fritt från den vanliga rädslan och irritationen, då uppstår nya möjligheter, 
möjligheter som inspireras av mänsklighetens mer välutvecklade aspekter 
 
Man återansluter alltså till sin själ, som automatiskt kopplar en till Gud vilket leder en att uppfylla sin 
själs syfte och bidra till framsteg och förbättring av den mänskliga gemenskapen, i vilken ni alla har 
del. Eftersom fler och fler människor återknyter till sina själar, kommer de att börja fyllas med kärlek 
till sitt Jag och till andra. 
 
Vi kan bara hoppas och be att fler i ditt rike kommer att välja vägen till upplysning och börja att inta 
sin rättmätiga plats som medskapare av människans verklighet. Inte längre kan jorden vara oren. För 
att orena jorden, är att orena er alla, eftersom ni är en del av jordens kropp. Denna tendens till 
självförstörelse kommer att förändras med tiden och mänskligheten kommer att återigen göra ett ärligt 
försök att skydda och vårda jorden och se till att återställa dess hälsa och vitalitet. 
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------ 
 
Nu kämpar jorden för sin egen överlevnad och om människan fortsätter att hota jordens överlevnad, då 
kommer jorden att försvara sig mer vaksamt och mänskligheten kommer att drabbas mycket större 
svårigheter än i dag. Vi ber bara att ni ser på varandra och jorden med kärleksfulla ögon. Ty kärleken 
är den största av alla överlevnadsmekanismer inbyggda i det mänskliga systemet. För i kärlek agerar 
man på ett vänligt och ansvarsfullt sätt som säkerställer överlevnaden av alla livsformer i ert jordiska 
rike samt den Moder till allt liv, som du i din kulturella bakgrund refererar till som Jorden. 
 
Var klok och be om befrielse från ert nuvarande tillstånd av fysiskt, känslomässigt och psykologiskt 
förfall. För i er iver och girighet, har ni glömt ert behov av mänsklig kontakt i ert nuvarande samhälle 
samt av kontakten med alla som har kommit före er såväl som alla som kommer i vad du refererar till 
som framtiden. 
 
Anslut och känn värmen från det mänskliga hjärtat, känn lugnet och säkerheten i gåvan från Anden till 
Människan. Känn kärleken till dig själv, vilken leder till kärlek till alla andra såväl som kärlek till den 
värld du kallar jorden. 
 
Varför söker du upplysning? Du, liksom alla som vill finna ett bättre sätt att leva i ert rike av mörker 
och ljus, som vill försöka förstå varför världen ni lever i ständigt står inför samma problem om och om 
igen, så att lösningar kan sättas i rörelse som kan lindra mycket av den stress och de negativa känslor 
som genomsyrar din värld, vid denna tid i er utveckling. 
 
Ljuset av sann förståelse är en gåva från vår värld till dig och alla andra som vill möta sina 
självskapade brister och börja se verkligheten som ett gemensamt skapande, snarare än en tillvaro som 
på något sätt har tvingats på invånarna i den värld som du kallar Jorden. Vi ser många möjligheter till 
nya skapelser i er värld. Ty i dessa tider av stor obalans, ligger många, i dag och för er, okända 
möjligheter att se och slutligen att skapa på olika och mer effektiva sätt. 
 
Det finns så många som vägrar ta ansvar för den nuvarande situationen i din värld just nu. Så många 
pekar finger åt andra, men har aldrig förstått behovet av att blicka inåt och se var de största 
förändringarna måste ske. Vi ber att du ser inåt emellanåt och ärligt bedömer dina egna interna 
landskap, för att en dag kunna skapa lite mer glada och vackra mänskliga landskap, dvs. samhällen. 
För Gud har skapat ett vackert naturlandskap, som människan har valt att negligera och förorena. En 
tid närmar sig med stora förändringar av er yttre miljö, en möjlighet att granska och analysera 
människans splittrade och oorganiserade inre landskap. 
 
Se förändring som en möjlighet snarare än som en svårighet att bära. Ni har alla dragit på er dessa 
naturliga och onaturliga katastrofer. Det är nu dags att ta ansvar och agera moget och självständigt. 
 
Det finns de som anser att vetenskap och teknik kommer att visa vägen i morgon. Detta är verktyg 
som skall användas för att samla in och lagra information. Så, du kan se var det finns ett stort behov i 
er värld av att utveckla människan. För i sin iver att utveckla ny teknik, nya produkter, nya industrier 
för att utveckla och tillverka materiella varor har människan glömt att utveckla sin egen inre värld, sin 
egen inre styrka och visdom. 
 
Nu finns det så många svaga och förvirrade själar som påstår sig veta vägen, men det är inget annat än 
en projektion av deras egna sjukdomar ut i världen. För Människan måste börja utveckla sin 
känslomässiga balans och tänka i nya banor: Inte längre vara ett rovdjur och jägare/samlare av 
information som används för att producera inkomster och ytterligare materiell utveckling på bekostnad 
av alla andra varelser på er planet. 
 
För det är dags för människan att börja använda sitt sinne och sin fantasi för att lösa sina 
känslomässiga och psykologiska problem, vilka resulterar i ett yttre landskap som är lika 
skräckinjagande och förvrängt som det inre. Ty få kommer att höra, få är kallade och ännu färre 
accepterar en ny väg. 
 
Jorden lider liksom alla livsformer på den. Balans måste återvinnas. Mer av det himmelska kunskap 
och visdom måste filtreras genom ert inlärningssystem så att energin förnyas. Förr i tiden hade man 
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fortfarande denna kunskap om hur man kan överbrygga klyftan mellan liv och död eller himmel och 
jord. De äldste kunde öppna ett hål i den slöja som skiljer världarna och få nyttig information eller 
kunskap som kunde gynna många. Denna information förväntades och delades fritt av de andra i 
stammen eller klanen eller vilket namn du har gett dessa sociala och ekonomiska arrangemang. Nu 
finns endast ett utspritt fåtal kvar med denna kunskap. De har fört balans och förnuft till din värld 
under otaliga århundraden. 
 
Nu förkunnar många denna visdom, men saknar både den nödvändiga inre styrkan och helgelsen. De 
sprider halvsanningar och i sina vanföreställningar och missriktade liv gör de mer skada än nytta. 
 
Nu är det dags att tala, men ännu viktigare är den förändring av medvetandet som kommer att uppstå 
när dessa ord presenteras för andra. Det är detta som kommer att åstadkomma den verkliga 
utvecklingen hos mänskligheten. För när väl en person kopplar sig till sin själ eller Högre Jag, som 
vissa kallar det, då kommer denna information eller visdom att flöda fritt och hjälpa till att skapa nya 
sociala och ekonomiska strukturer som kommer att gynna alla livsformer på er planet. 
 
Inte längre kommer några få att kontrollera och manipulera de många i sina ansträngningar att lägga 
beslag på en större andel av jordens resurser med enorma vinster till stora kostnader. Nu är det dags 
för en stor väckelse, en stor förnyelse av sunt förnuft och en känsla av glädje i skapandet. 
 
För, Skaparen agerar på ett sätt som tydliggör behovet av rätt åtgärder, till gagn för alla. Inte längre 
kan människan oklokt och girigt förbruka alla jordens mineraler och energigivande material. Nya 
energikällor kommer att finnas och utvecklas på grund av behovet. Så på sitt sätt är detta en ny början. 
När andra börjar se denna sanning och inse att allas överlevnad beror av hela jordens överlevnad, då 
kan sant medvetande börja utvecklas. En medvetenhet hos beslutsfattare med öppna hjärtan, som 
tänker på och beaktar allas bästa. 
 
Många problem kan lösas med bara några genomtänkta åtgärder. Många sjukdomar beror på 
skapandet av syntetiska droger eller läkemedel. När människan försöker lösa ett problem skapar han 
ofta många fler problem. Det finns redan i ditt jordiska rike allt som behövs för att bibehålla hälsa och 
vitalitet hos dess invånare. Det finns ingen anledning att mixtra eller ändra ett fungerande system. 
 
Gudomligt inspirerade kunskaper kommer också att vägleda människan till en bättre förståelse av 
denna sanning. För ju fler som ansluter sig till den andliga sfären, desto mer av healing och hjälpsam 
kunskap och visdom kommer att ges. Mer ljus kommer att riktas mot detta problem så att det kan 
synas tydligt. Lösningar kommer att framträda som genom ett trollslag och inriktningen kommer åter 
att förändras. 
 
För vad är människan, utom en återspegling av det gudomliga? Visst kan alla bli botade när detta 
faktum har erkänts i din värld. Be för ljus och ljuset kommer. Inrikta böner och tankar, så att de styr 
era känslor, vilket ger drömmarna om ett bättre liv, en bättre värld framöver, en större makt. 
 
Lyckan kommer på ett sätt som du inte skulle medvetet uppfatta som i en mänsklig form. Det är den 
kärna som ligger bakom känslorna, som är den verkliga källan till lycka. För när man återansluter till 
Anden, då översvämmas man med en glädje som också kan beskrivas som extas, men i sanning, det 
finns inga ord som kan beskriva denna glädje. 
 
Det är kopplingen till själen som kommer att låta den största glädje flöda ut i vardagen och smaksätta 
alla händelser så att man återigen kan känna den glädje som omger allt liv. 
 
Bli inte förvirrad! Vi talar om Guds väsen som är det ämne som är källan till allt liv i ditt rike, liksom 
det är i vår värld, och som det är och kommer att vara i andra världar vilka ännu inte tagit form. 
 
Vi är nöjda liksom du är nöjd. Tro på ett positivt resultat och ett positivt resultat kommer att uppstå. 
För de kommer att beröras av orden och du ska veta att många kan dra nytta av dem. Vi menar inte att 
de har vinning i mänsklig bemärkelse, utan mer i andlig, vilket är den sanna rikedomen att eftertrakta i 
ert rike och vårt. 
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Tappa inte bort tron! För det är tro som kommer att föda de andliga eldar som ska bränna bort den 
mörka materia som omger mänsklighetens hjärtan i dag i ert rike. 
 
Sök alla som är sanning! Se inte skenet, utan se djupt bortom ytan av mänsklighetens missnöje till 
dess sanna natur och den andliga längtans sanna natur. Längta efter en fredligare existens och den 
kommer att följa med tiden. Sök upp de få som bryr sig om hela mänskligheten och förena dig med 
dem för bättre levnadsvillkor inte bara för dig själv, utan för alla andra som du delar denna planet 
med. 
 
Frestas inte av alla mänskliga distraktioner , utan sök endast den skönhet som är själva strukturen i er 
fysiska verklighet. Lev i fred och älska allt levande, stabilisera och integrera ditt medvetande så att det 
ger ett stabiliserande inflytande i er mänskliga värld. 
 
Lär dig att integrera din själs ändamål i din egen levnads väv! Utgör helande balsam och hjälp andra 
att förverkliga sin potential! Inspirera andra med de ord som strömmar likt helande vatten från vår 
värld till er! Var inte modfälld, du hittar uttrycksmedel inom människornas värld! 
 
Det finns så mycket misstro och misstänksamhet i alla människans relationer, att sanningen blir allt 
svårare att uppfatta genom all falsk information som erbjuds. Något att vara försiktig med under 
kommande år. 
 
Bed, och upprätthåll viljan att vara en ljusgivare och ljusförstärkare i er värld av mörk beslutsamhet. 
Vet att kärlek är en mäktig kraft som kommer att leda dig till din rättmätiga plats i denna värld och 
leder dig till de få som fortfarande känner den urgamla tradition som kommer att återuppväcka lågan 
av kärlek till dig själv och andra.  
 
Det är ditt ansvar att skapa det som är morgondagens sanning. Andra kan inte göra detta åt dig. Du 
måste göra dina egna ansträngningar och kämpa ända fram till befrielsen. Din uppgift under denna 
livstid är att återerövra! Omvandlingen kommer till dem som lever ärligt och räcker ut sin hand till alla 
i behov av andligt uppvaknande. 
 
Känslan att framtiden är viktig måste återuppväckas i hjärtat hos män och kvinnor. En känsla av 
ansvar för att skapa en fast struktur för dem som ännu inte födda, så att de kan få en bra start i en miljö 
som är fri från rädsla och ger dem möjlighet att utveckla sina gudagivna talanger och förmågor för att i 
sin tur skapa en ännu mer gynnsam mark för framtida generationer. 
 
Var och en utgör en länk i en kedja som binder mänskligheten. En kedja av ljus kärlek till varandra, 
inte mörka och tunga kedjor av rädsla som fängslar ens världsbild. Tänk på de som ska komma, och be 
om att en väg ska finnas. En väg som leds av de starka och i hjärtat visa, med det lugn och den 
säkerhet som kommer från anslutningen till en själ, som är Hjärtat av det Största Hjärtat eller det som 
du kallar, Gud den Allsmäktige. 
 
Vi känner vår helighet och förblir försänkta i bön. Vi lever i en kärleksfull förståelse och badar i 
gudomligt ljus, så som ni alla i ert rike kommer att göra i Upplysningens tid. Sök alltid kärlek! Var 
inte rädd för mörkret! Ha tro på din egen befrielse, så att du kan inspirera andra att söka sina hjärtas 
ljus. Tänd kärlekens låga i alla dem som vill bli botade och tror på ett gott resultat. Överför denna tro 
till andra så att den hjälper dem att finna sin egen klippa, en trosgrund att bygga sitt hem på inför 
kommande år. 
 
Lev väl och vet att du kan och kommer att ha en positiv effekt på många fler än ditt mänskliga sinne 
någonsin kommer att inse. Lita på att allt går bra och din själ lyser vägen till din utsedda destination. 
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FJÄRDE BUDSKAPET ("The Fourth Release") 
 
 
Välj en väg. Ett nytt sätt att leva. Rikta dina tankar och handlingar mot framsteg i andliga frågor. Sök fler 
ljusa och lättsamma personer som ansluter sig i att skapa en bättre morgondag. En där den enskilde kan 
använda sina gudagivna talanger eller gåvor för att hjälpa mänskligheten in i nya världar. Vi hjälper alla i 
deras uppriktiga ansträngningar och försäkrar dem om gynnsamma resultat av deras arbete i en värld av 
Anden. Den viktigaste förutsättningen är att återigen ansluta till sin själ och en gång ansluten kommer en 
anslutning upprättas till det gudomliga, från vilken alla välsignelser flöde. Sök först själv ditt Jag, försök 
sedan att tillsammans med det överbrygga klyftan mellan himmel och jord. 
 
Bli inte distraherad av dem med avtrubbad eller sjuk uppfattningsförmåga. Glöm aldrig målet, som är 
förbindelse med sin egen gudomlighet. När återförening väl uppstår, då man har tillgång till den visdom 
och kunskap som var okänd förut. Sök denna union genom bön och meditation, då kommer händelser att 
utspelas som kommer att leda en till aktiviteter som kommer att öka ens förmåga att vara i Anden, men 
på samma gång vara fast förankrad i människokroppen. 
 
Ha tålamod och lita till Guds nåd och gåvor av återupplivad tro och kärlek och var glad att du kan stå till 
tjänst för andra. För med dessa gåvor kommer också vetskapen om att dessa gåvor är att delas till gagn 
för hela mänskligheten. En enkel sanning är denna: Vi alla är förenade, icke åtskilda. Åtskillnad från 
varandra är en illusion i det mänskliga sinnet. När denna sanning förverkligats, då kommer ett stort 
uppvaknande av medvetandet att ske i ert jordiska rike, människan kommer åter att kunna sitta på höger 
sida av Gud och bada i skapandets glädje. När anslutningen återupprättats kommer mänskligheten att 
snabbt och enkelt göra framsteg på livets väg. 
 
Ett ideal är en vision av morgondagens som ännu inte formats till er fysiska verklighet. Strukturen har 
ännu inte bildats, så att leva i detta ideal är ännu inte möjligt och att försöka så kommer bara leda till 
stora konflikter i personlighetsstrukturen. 
 
Nu kommer vi till den stora bedrövelsens tid. Ledarna i din värld vägrar att leda, snarare följer de dem 
som lovar ekonomisk eller ekonomisk vinning, utan tanke på hur detta kommer att påverka vardagen för 
vanliga medborgare. En kommer att komma som vill förena alla nationer, men han kommer att 
misslyckas liksom alla som sökt politisk eller ekonomisk makt alltid har misslyckats. Människan kan 
inte längre tänka på ett själviskt sätt, utan hänsyn till andra. Nu är en tid med stora möjligheter. Allt 
eftersom gamla sociala och ekonomiska strukturer börjar att förfalla, kommer nya system att börja 
utveckla runt om planeten. 
 
För människorna måste lära sig att samarbeta och ta hand om varandra, annars kommer allt liv på er 
planet kommer att förgås. Människan vägrar att leta efter nya sätt att leva i sin värld, utan håller fast vid 
gamla idéer och övertygelser, som inte längre förmår binda samman människans samhällen. 
 
Ja, nya varelser eller en ny typ av existens börjar snart inträda i er värld, med den kunskap och visdom 
som krävs för uppgiften att utforma en ny medvetenhet som accepterar och förstår allt liv. De är de som 
ska leda vägen, finna och utveckla nya institutioner för lärande som kommer att gynna hela 
mänskligheten. 
 
Kampen handlar nu om makten, främst i form av ekonomisk makt. De som är av mörkret kontrollerar 
sina sinnen och känslor och strävar efter förstörelse av hela mänskligheten. Ledarna är svaga och vägrar 
att ta ansvar och visa vägen ut ur människans nuvarande dilemman. Istället har vi diskussioner och 
möten med människor som spelar roller, snarare än att aktivt beslutar om nya tillvägagångssätt. De leker 
som barn, utan att inse de faror som följer. 
 
Ha tålamod och var vänlig fram till den dag de nya anländer! De kommer att förstå dessa ord och aktivt 
söka realiteter som svarar mot deras nya drömmar. Ty de kommer att utveckla mindre påträngande 
interagera med din jordens miljö. En respekt för allt liv kommer att utvecklas i tid och människan 
kommer att inta sin plats bland alla livsformer, enkla och komplexa. 
 
Sök inte längre oenighet, utan harmoni och balans i din vardag. Invänta dagen för deras ankomst och 
gläds åt de varelser av ljus som återigen kommer att höras och förstås. 
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För många långa år sedan vistades vi i ditt rike. Vår tid som människa är för länge sedan över. Vi har sett 
så mycket av kommande år av mänsklig erfarenhet. Vi sörjer inte längre, utan uppfattar människans 
evolution som en medvetandeutveckling för vissa, för andra inte. Vi vet att ni har åtskilliga konflikter att 
lösa och vi försäkrar er att de kommer att lösas. För vi kan se in vad du kallar framtiden och kan se era 
framgångar. Ha tro och vet att era drömmar kommer att växa och bära frukt, och lugnet i Anden kommer 
återigen att vara en ständig följeslagare. Andra känner till detta, även om du döljer det för dig själv. Se in 
i framtiden och se att din börda lättar och vet att även i hårda eller mörka dagar framöver kommer ljusets 
gåva inte överge ditt väsen. För ditt ljus kommer att växa när mörkret i din värld växer omkring dig. 
Mänskligheten kommer att lära sig några hårda läxor under kommande år. Ty många börjar vakna som 
från en fruktansvärd dröm och tydligt se konsekvenserna av sina illgärningar. 
 
En förändring kommer att ske när den mänskliga gemenskapen ser denna förändring som en 
nödvändighet om den mänskliga kedjan ska kunna förlängas in i framtiden. Historiker kommer att se 
tillbaka och undra hur människor kan ha betett sig så illa mot varandra. Vid denna tid kommer ett mer 
vänligt, omtänksamt, kärleksfullt sätt att känneteckna er planet. Det är klokt att växa i visdom, så de 
kommande åren kommer att kräva goda råd. Tänkandet kommer att ändras och vänligare, mer 
ansvarsfullt handlande kommer att bli följden. En ny tidsålder kommer att födas och människan kommer 
att fortsätta att utvecklas till högre och högre nivåer av förståelse av sin plats och av sitt ansvar för 
underhåll och förnyelse. 
 
Så fortsätt framåt, för alla händelser leder till större förståelse och visdom när man medvetet är medlem i 
den mänskliga gemenskapen. 
 
Så, nu kommer du att se klart med hjärtat. För i hjärtats väg ligger den största lycka när man lever sitt liv 
som en människa. Det är hjärtat som söker en bättre väg för alla invånare i den mänskliga gemenskapen. 
Det är hjärtat som balanserar och bringar Andens fred och säkerhet till vårt liv. Hjärtat överbryggar 
avståndet mellan himmel och jord och gör att man kan inträda i riken med obegränsade möjligheter. För 
genom hjärtat kan man återigen veta att man varken är osedd eller avskild från det hela. Man blir hjärtat i 
en större hjärta, som slår med rytmen hos Det Enda Hjärta, som är kärnan i allt liv. 
 
Så fira din existens här i denna värld av fysisk kött och vet att allt är möjligt om man bara tror. En tro 
färgar ens syn på den fysiska verkligheten. Måla ditt liv med ljus och levande färger som ger till att bli en 
mer kärleksfull tillvaro. Dela din glädje med alla som du kommer i kontakt med. 
 
 
------ 
 
  
 
Tänk inte på alla mänskliga oförrätter och orättvisor, utan tro på en framtid där alla samarbetar och söker 
det största goda för det största antalet. Håll en vision som är glad och levande och dela den så att andra 
kan komma att inse att en sådan kärleksfull tillvaro är möjlig inom den fysiska verkligheten. Låt dig inte 
avskräckas, för trons gåva återgäldas. En starkare mer motståndskraftig tro kommer att hjälpa andra 
djupt och personligt lära känna sin egen själ. När denna anslutning återupprättas kommer många att 
beröras och dra nytta av den inre visdom och styrka, som är inneboende hos alla. 
 
Försök dela visionen om en morgondag där Guds ljus och kärlek åter leder mänskligheten i färden mot 
sin egen befrielse och återupprättande av tro. 
 
Se den skönhet som är kärnan i alla former inom din fysiska planet av verkligheten. Hör rösterna från oss 
änglar och förena dig med oss i vår uppriktiga ansträngningar att utbilda och upplysa mänskligheten, för 
att hjälpa den att överleva osäkra tider som blir mer kaotiska för var dag. Kämpa för Ljuset och gå 
samman med oss och de få av din sort som kan medvetet utnyttja den kunskap och visdom som 
obegränsat flödar från vårt rike av oändlig glädje. Vi kan se ditt och många andras behov av en mindre 
restriktiv och begränsad existens. Så få kan utnyttja våra rikens visdom genom att kommunicera med oss 
här, under ansvar att tala och lära ut nya sätt att leva som kommer att garantera inte bara mänsklighetens 
överlevnad utan alla varelsers, synliga och osynliga, som bebor din fysiska existens. 
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Var medveten om att en medveten ansträngning att leda och kontrollera sina tankar och känslor krävs om 
man ska få del av den glädje som vibrerar strax under ytan av människans existens. Man behöver inte 
förtrycka sina mörkare sidor, bara acceptera lugnt deras existens, medan du använder din tid till att tänka 
på det vackra och heliga i livet. Hitta den styrka och det lugn som redan är en del av ditt väsen. Söks 
säkerhet och mognad i själen. Ge ditt ego-barn ledning och ta kontroll över ditt livs väg. 
 
Var inte rädd, men var djärv i Anden. Lär alla som vill lyssna att ett liv av kärlek, godhet, delat ansvar är 
en möjlighet i er fysiska värld. Visa med gott exempel. Lev orden. För ord är bara en avlägsen 
återspegling av en långt djupare och sannare verklighet som de flesta i er verklighet gör ert bästa för att 
undvika. 
 
Sök dem med förmåga till ärligt seende och dela den glädjen du kan överföra till andra. Det är i givandet 
som man kan återvinna sådant som inte har gått förlorat, utan bara glömts bort. Var vänlig och utvecklas 
i tålamod! Strunta i vad andra säger eller gör, för alla göra som de vill i din värld. Drick av Andens 
djupa, lugna vatten och ge ditt väsen näring med denna kärlek som är både början och slutet av allt som 
existerar i din värld. 
 
Visa en bild av en bättre morgondag för alla som kan ta den till sig! Be för att mänskligheten en gång 
återvinner sina sinnen och sammanlänkar sin egen vilja med himlens, och minns sin plats i allt som är 
skapat på denna jord. 
 
Betrakta liksom oss din värld som försöksanläggning för högre nivåer av medvetande! Vi ser detta bara 
som ett uttryck för din mänsklighet. Det är genom vänlighet och medkänsla för andra som man bestiger 
tronen av sin högre natur. Sök upp det som redan är i ditt väsen, det som dolts eller döljs genom dina 
småaktiga mänskliga rädslor och ogillanden. 
 
Sök upp de mer lugnande energierna i vårt rike där så är möjligt och de kommer att hjälpa dig att 
balansera effekterna av all negativitet som omger ditt väsen. Sök balans, lugn och säkerhet i vårt rike och 
kanalisera dessa känslor ut i din värld, så att de kan ge tröst för dina medmänniskor. 
 
Sök den kärlek och godhet som ligger vilande i ditt väsen! Hjälp andra att komma i kontakt med sin egen 
godhet, så att de kan stöd i att trösta och hela människans sjukdomar. Hjälp anländer på okända och 
ibland ovanliga sätt. Var öppen för den hjälp som finns runt omkring dig. Vara vänligare med dina ord 
och se vilken effekt detta har på andra. 
 
Nudda vid stjärnorna, men håll fötterna stadigt på denna din jord. Du är älskad av så många, men kan ses 
endast av ett fåtal. Var fast i dina principer och ärlig i alla kontakter. Lita på din egen inre kompetens och 
förmåga att lyckas i denna människans värld. Låt inte rädslan vara din ledstjärna, utan låt kärlek och 
godhet lysa upp din väg under de kommande dagarna. 
 
Nu kan du börja se behovet av osjälviska handlingar. För att hjälpa andra - föregå med gott exempel på 
hur man lever i en snällare, generösare sätt! För när barnen har bara exempel på beteende som drivs av 
egenintresse utan omsorg om framtiden eller om dem som ännu inte kommit, då kommer framtiden att 
upphäva sig själv, så att ingen mer kommer. Om jorden är ytterligare förorenas och förstörs för att ge ett 
fåtal vinst på bekostnad av de många, då finns ingen anledning att fortsätta tiden kontinuum. För tiden 
skapades som en plattform för alla att göra framsteg och växa i visdom. Nu återstår ingenting annat än 
ett bortskämt badande i egenintresse i alla aspekter av livet i ditt rike. När någon kommer som handlar på 
ett generöst eller vänligt sätt, kallas han en dåre eller galen i stället för att betraktas som stark i Anden. 
För han kritiseras och misshandlas och överges av mänskligheten. Styrkan hos människan måste återigen 
upptäckas; styrkan av Gud, styrkan i Anden, den styrka som ses endast genom din tillvaros kallaste och 
mörkaste nätter. 
 
För vad är människan, annat än en reflektion av något med mycket större syfte. Vill du söka bara din 
egen berömmelse genom dessa skrifter? De ska delas så att andra också kan höra sanningen och besluta 
om de kommer att agera efter dess ord eller passivt glida nedåt i mörkret. Ja, som Phoenix, kan man åter 
uppstå från fallet, mänsklighetens förfallna tillstånd. Dela orden när och där så är möjligt! Sök dem av 
mod, de som har rört vid Guds styrka och anslut dig i en trohet till nytta för hela mänskligheten, inte bara 
för ett fåtal! 
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Era regeringar ljuger och bedrar för att behålla makten över andra. Gud vill dela makten av Anden. 
Styrkan är tillgänglig för dem som söker ett bättre sätt att leva för alla. Ty var säker att Herren ogillar 
orättvisa och ojämlikhet. Några stjäl från de många, som vill kontrollera flödet av varor och tjänster för 
egen vinning. En stor obalans mellan människors makt, ett förnekande av många med kunskaper och 
talanger som skulle kunnat bidra till att göra vägen lättare för många behövande. 
 
Vänd inte ryggen åt dem, så som andra har så ofta vänt ryggen till dig, dig som har försökt att använda 
dina färdigheter och talanger för att göra ett riktigt arbete som skulle gynna inte bara din egen 
överlevnad, utan mångas. 
 
Var inte rädd för att dela med dig av dessa ord. En tid skall komma, en möjlighet att ge budskap till 
andra som hjälper dem att återställa sin egen inre styrka och balans. En kallelse kommer att spridas och 
de behövande kommer att följa. Vi arbetar genom dem som är beredda, de som känner sin egen svaghet, 
men också känner den styrka som kommer genom bön och uppriktig avsikt att göra gott. 
 
Sök först din egen tillfredsställelse, hjälp sedan andra att söka och finna sin! Var en tålmodig guide och 
visa en väg, en väg som du redan har börjat gå. Tillkännage dina misstag och varna för fallgropar! Håll 
budskapet enkelt och tydligt! För att verklig förändring ska ske måste det finnas en stark önskan och 
vilja att gå djupt in i sin egen mörka områden, transformera och omvandla denna inlåsta energi, för att 
skapa en explosiv upplysning. 
 
Tänk på detta: För att människan ska ha en framtid måste en rening ske. En rening av känslor, en rening 
av gammal negativitet, så att mer positiva emotionella och mentala strukturer skapas. Då kommer 
mänskligheten att kunna skapa på nya sätt, från en plats för styrkan i Anden, en glad plats, en plats med 
stor kunskap och visdom. Från denna plats, kommer många positiva erfarenheter utvecklas och uppstår i 
din värld. 
 
En tydlig avsikt måste skapas. En tydlig avsikt kommer att leda till en ljusning inför en ny väg. En väg 
med mer lycka och glädje och ett nytt sätt att fördela jordens resurser. En klok användning av pengar och 
ett starkt och reellt ledarskap som leder, snarare än söker stärka börsens rika intressegrupper. 
 
Kom igen och drick av Andens vatten. Låt Andens bränder bränna varm i din famn och lämna en tydlig 
och öppen plats för Andens lugn. Omvandla det gamla till ett nytt mer levande skapande och bli en del 
av en bättre väg för hela mänskligheten! 
 
En väg kommer att öppnas i tid. En plats kommer att väljas och arbetet kommer att inledas på ett nytt 
sätt. Ha förtroende för gudomlig vägledning och tro att en ny morgon fortfarande är möjlig! För 
drömmen ska utvecklas, måste många fler drömmar om bättre dagar framöver vävas. Nya ekonomier 
och nya regeringar skall inrättas för att tillgodose behoven hos de många. Bön om och meditation över 
det goda som ska komma bidrar till att påskynda processen. 
 
En förbindelse måste återställas, en länk från jorden till himlen. Ju mer komplett denna länk är, desto fler 
kommer att styras av visdomen hos dem med den mognad och kunskap som krävs för att bidra till dessa 
förändringar. 
 
Så vi säger det igen: Frukta inte, bli inte avskräckt, låt dig inte försenas! Sök efter det som är gott i hela 
skapelsen! Jorden, solen och himlen ovan kommer alla gå samman med dig och med dem som vill föra 
ner mer av himlen till jorden. Som vi sa tidigare, är en sammanslagning av dessa två dimensioner i allas 
intresse. Cirkeln och korset, modern och fadern, det manliga och det kvinnliga, himmel och jord - allt är 
detsamma, bara olika uttryckssätt. Ibland förändras budskapets syntax och symbolik med hänsyn till 
olika kulturer i er värld. 
 
Tänk på dessa kommande händelser och en väg kommer att uppenbaras för dig att visa inför de många. 
Sök upp dem av ljus och glädje, som fortfarande finns kvar i din dimension. För alla är lärare, alla är 
givare och mottagare av sanning. Vi talar genom många röster. Var klok, var stark, sund och hoppfull i 
vetskap om att dina drömmar kommer att uppfyllas i tid. 
 
Nu söker du återigen vår vägledning. Ja, vi kommer att guida dig liksom vi alltid har gjort, men använder 
du den information som givits för en bättre väg? Vi tror kanske inte, men vi hoppas ändå att du en dag 
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kommer att förmedla dessa ord till andra. När det finns ett behov och behovet är stort, kommer orden nå 
fram med större tydlighet. Som igår, när du hörde de ord vi riktade till kära C, så att hon kunde se sina 
problem på ett tydligt, ärligt sätt, så att hon kunde komma till ett eget beslut om vilken kurs hon ska 
följa. 
 
Alla måste fatta sitt beslut inom sig om våra ords värde och komma till någon form av slutligt beslut. 
Sök upp dem som är uppriktiga i sina avsikter för förändring och överför den styrka och visdom som är 
nödvändig om förändringar ska ske. 
 
Vi har varnat dig att inte missbruka de gåvor vi har gett. Var klok och ge fritt och kärleksfullt av ljus, 
verklig förståelse och sann upplysning. För ljuset kommer och gör det möjligt för andra att läka gamla 
sår och se sin värld på ett nytt sätt. För andan av samarbete måste främjas eller vårdas innan stora 
förändringar kan ske. 
 
För i Indien är dödens inträdande bara en återspegling av en djupare smärta och ett lidande som 
förnekats alltför länge eller ännu inte skådats i ljuset. Händelserna lyfter upp dessa sorger, som redan är 
låsta i mänskliga hjärtan, ut i det fria för människor att hantera, så att en ny väg för framtiden kan 
öppnas. Ur ert sätt att se på världen är det synd att det måste vara så, men vilka andra sätt kan det 
outtalade från många lyftas fram i ljuset? Detta är en automatisk säkerhetsventil som byggdes in i 
systemet vid skapelsen för att kontinuitet skall kunna fortsätta. Ty om tryck och blockeringar fick 
inneslutas skulle en dag trycket skulle bli så stort att få existensen omöjliggjordes. 
 
Jorden och himlen och hela skapelsen är mycket mer än summan av de enskilda delarna. 
 
Fler händelser kommer att inträffa i framtiden ända tills ingen tid längre finns. Balans skapar sig själv 
genom att skapa obalanser. Balans måste uppnås om mänskligheten ska kunna fortleva på denna plats du 
kallar Jorden. Obalanserna är så stora och så många och att de återspeglas genom naturkatastrofer och 
katastrofer som nu inträffar i mänskligheten liksom i de missförhållanden som skapas i den mänskliga 
kroppen. 
 
Så mycket sjukdom som skapas av människan själv genom brådska och vilseledande guidade försök att 
kontrollera krafter såväl utanför som innanför. Man måste leva i ett accepterande av er värld och dess 
begränsningar. Dessa begränsningar har skapats för att lära ut tålamod och kärlek. För visdom kommer 
till dem som söker visdom. Kärlek kommer till dem som söker kärlek. Allt kommer till dem som söker 
allt. 
 
Frukta inte och var säker på att alla vägar leder till sitt mål och alla mål kommer så småningom att leda 
till det slutliga målet eller den yttersta orsaken för att vara här i er värld, och det är att älska hela 
skapelsen och att älska sig själv, och för att återspegla Guds kärlek i ditt rike. 
 
Se inte så som ditt ego, utan betrakta din värld med hjärtats öga. Som du har upplevt, får du alltid en väg 
visad för dig när begäran om hjälp är uppriktig. Vi arbetar genom dina händer och hjärta. Vi ger bara vad 
som behövs för tillfället. Du bedömer genom egots ögon. Vi ser även genom själens ögon. 
 
Nu är en tid av stor omvandling, inte bara för dig, utan för många. Evolutionen kommer att påskyndas 
och mänskligheten kommer att omvandlas för att möta de kommande dagarna. Frukta inte de 
ondskefulla. Koncentrera dig istället på det goda som är möjligt inom den mänskliga sfären. Ha tro på ett 
positivt resultat och så kommer att bli. Ge inte bara åt det mänskliga, utan ge till hela skapelsen. 
 
Älska och bli älskad. Ge och få. Acceptera andra och accepteras av andra. Låt lugn och balans vara din 
guide. Visa en bättre väg genom dina handlingar. Lev i tro och tron kommer att leva i ditt hjärta. 
 
Sådana är förhållandena i din värld vid denna tid att kommunikationen har blivit svårare mellan oss och 
dem som kallas MNH. Det finns en stor neddragande kraft mot jordiska bekymmer eller man kan säga, 
rädsla. Ledarna i din värld gör en samlad ansträngning att bevara det gamla genom att ljuga och lura 
befolkningen. Som ni redan har insett försöker man skapa fiender och hot utifrån som verktyg för att 
manipulera andra att följa deras tomma vägar av död och förstörelse. Det finns i det nuvarande systemet 
många vinster att göra i död och förödelse. Egot har inte mycket att vinna på av ett ansvarsfullt och 
humant handlande. 
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Det finns bara ett sätt och det är kärlekens väg. Kärlek till människan och kärlek till Gud. Båda är 
sammanvävda eller sammankopplade. För kärlekens gåva ges fritt för att kunna ges fritt åt de som 
behöver . 
 
Vi har nu i din värld en girighet som kräver att varje handling ges ett pris. Handlingar sker inte längre av 
vänlighet eller godhet i anden. Vi finner experter och konstgjorda konsulter över hela planet, med föga 
kunskap och ännu mindre visdom, och som kräver betalning för läkemedel som varken fungerar eller 
bidrar med något gott till samhället. 
 
När vinster är inblandade, är det tecken på mänskliga ansträngningar snarare än på ett ingripande av 
Guds vilja. 
 
För det är din vilja. Du påverkar framtiden antingen i negativ riktning eller på ett sätt som leder till större 
hopp och en optimistisk syn på vad som ligger i mänsklighetens väg. De förfärliga bilderna är så många 
under din tid som MNH i mänsklighetens historia. Behovet är stort för människan att ordna sina tankar 
och känslor, för att omvandla en hoppfull, optimistisk och tillfredsställande bild av verkligheten till en 
fast form i det du kallar framtiden. 
 
Se med ögon av skönhet, se med ögon av ljus, se allt som kan bli och allt som kommer att vara om 
mänskligheten bara önskar det! 
 
Dessa mörka tankar och känslomässiga obalanser kan omformas och förvandlas till nya lättare visioner 
av skönhet, om mänskligheten skulle bara göra ett ärligt försök att ta hand om den fysiska verklighetens 
bildande. Höj energinivån och medvetandenivån kommer att följa efter. Räkna med en stor och härlig 
framtid för hela mänskligheten i mänsklig tid. 
 
Vägra inte ta stöd och råd av Dem Av Ljus, återta ditt förnuft och hjälp alla som vill söka och så 
småningom finna en bättre sätt att leva. Det finns så många obegränsade möjligheter i bildandet av 
mänsklig gemenskap. 
 
Se åter med barnaögon, men var inte oklok! Räkna med en ny morgondag där alla respekteras och ges 
möjligheter till egen utveckling och upplysning. Låt åter de äldste leda och se ungdom som en tidig fas i 
utvecklingen, snarare än som slutet av vägen. För det är verkligen slutet av vägen för mänskligheten om 
den på ungdomen fokuserade mentaliteten inte ändras eller får växa till en mer mogen syn på världen, 
där mentala och känslomässiga strukturer stabiliseras och människor börjar leva på ett sätt som syftar till 
största möjliga lycka för största möjliga antal inom mänsklig gemenskap. 
 
De svaga, sjuka, de vilseledda kan hjälpas tillbaka till en hälsosam attityd, hellre än räkna bort dem eller 
öka deras beroende, vilket ofta är praxis i många samhällen. 
 
Lär ut kärlek till arbete, glädjen i att ansluta till Jaget och varandra, och tillfredsställelsen i att följa sin 
själs avsikter här i världen! Sök visionen av en glad morgondag och ordna din tillvaro, så att denna nya 
morgon kommer till stånd. Sök lättsamma och stärkande glädjeämnen och hitta den del av dig som låter 
det bästa inom den mänskliga anden komma till uttryck. 
 
Älska och var vänlig mot alla livsformer på planeten. Var tacksam för alla livets gåvor till människan. 
Var som en pil. Var rak och inställd på att möta dina avsedda mål. Lev ärligt och hedervärt i 
förvissningen att alla drömmar en dag kommer att omsättas i den fysiska verkligheten. 
 
Se det vackra som vibrerar igenom och mellan alla former av materia. Glöm aldrig att sträcka ut din 
hand i vänskap till alla som söker en bättre väg. Vet att ett nytt hem väntar på dig och sänd välsignelser 
av ljus till ditt nya hem, för att möta dem vid din ankomst. Välsigna och bli välsignad! Älska och bli 
älskad! Räkna med ett vackert och omsorgsfullt mottagande och acceptera de gåvor som väntar din 
ankomst. 
 
Lägg dessa ord på minnet och kom ihåg morgondagen, för att skapa en morgondag mer som du vill. Ha 
tro och var säker på att många lyckliga dagar väntar vid din ankomst - och glöm inte din lycka på vägen. 
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FEMTE BUDSKAPET ("The Fifth Release") 
 
 
Vi ser en ljus och lovande framtid för alla som vill ansluta sig till den nu inledda rörelsen mot Ljuset 
och med detta menar vi inte någon rörelse i människors mening, utan en ganska bokstavlig 
förflyttning mot ljuset. 
 
Nu agerar Himmel och Jord tillsammans för att åstadkomma förbättringar för Mänskligheten. Många 
kommer att beröras och öppna sig för nya möjligheter att leva i er värld. 
 
Nu är det dags att älska fritt och ingjuta ett nytt hopp hos dem omkring dig. Många kommer att 
välsignas och på så sätt bli välsignelser för ert land och med det menar vi alla land. För alla är bröder, 
alla är av samma familj. Era indelningar är egots verk. 
 
Se på varandra med vänlighet, med medkänsla, med sympati, och med den omsorg som flödar ur 
hjärtats källa, den källa som flödar i oändlighet och släcker Människans törst! För hjärtat är mäktigast 
och kommer att vara mänsklighetens frälsning. Inte regeringen, inte institutioner, inte religioner, inte 
organisationer av något slag, endast enkla handlingar av vänlighet och kärlek som är bär signaturen av 
dem som lever hjärtats väg. Den väg som leder till frihet för hela mänskligheten. 
 
Lugna ditt hjärta och allt annat kommer att bli lugnt. 
 
Lyckan kommer och den strömmar ständigt. Det är mottagaren som kan stänga av den och vägra att se 
och höra alla de glada budskapen runt omkring. 
 
Sträva inte efter mirakel, för miraklen finns ständigt runt omkring dig. Sök kärlek och sök efter det 
himmelska ljuset till befrielse! Utstråla inte bara lugn och visshet om Anden, utan även de glada 
vibrationerna från Allt Som Är! Fortsätt att vara en välsignelse av Ljus i denna värld av mörker och 
hjälp andra att återigen minnas glädjen i att leva, konsten att samarbeta och kärleken till andra. 
 
Koncentrera dig inte så mycket på det onda i världen omkring dig, men dröm om bättre dagar 
framöver. Tider av kärlek och gemenskap och ansvarsfullt handlande. Välsigna denna värld och låt dig 
välsignas av den! 
 
Vet att många bra och trevliga överraskningar väntar på vägen i din mänskliga tid här på denna planet! 
Var en välsignelse av Ljus för alla du kommer i kontakt med! Var glad och lättsam igen och vet att 
Tron anländer än en gång till dig för att ingjuta tro i andra och hjälpa dig att hjälpa andra att skapa en 
bättre framtid inte bara för individer utan för hela mänskligheten! 
 
Dröm stort och var upphöjd, men ändå ordentligt förankrad till det jordiska riket, tills det är dags för 
dig att komma till vårt! 
 
Kom med oss och se de oändliga möjligheterna! Se med dina ögon av Ljus! Se potentialen för det 
goda i alla du möter. För dina mänskliga sinnen kan inte se det som finns strax utom räckhåll. Vi, 
däremot, kan se det som är dolt för dig och andra. Vi känner den verkliga naturen hos människors 
hjärtan och den naturen är god och av Gud. Problemet ligger i sinnet som kontrolleras av jaget. Sinnet 
är skaparen av människans verklighet, men hjärtat kan ingripa och åter besätta tronen i ens tillvaro i 
denna värld. 
 
Sätt dig igen på den Välvillige Härskarens tron, den du kallar Gud Allsmäktig, men som har många 
namn, trots att han bara har de som Mänskligheten genom tiderna har gett honom. 
 
Andra kommer att förstå vikten av dessa ord i tiden ty de fungerar som en bro mellan olika 
verkligheter, en bro som kommer att ta dem över sina egna begränsningar till ett land med 
obegränsade möjligheter. Ty dessa ord slår en bro mellan sinnet och hjärtat, precis som de också 
fungerar som en bro mellan himlen och den fysiska verkligheten. 
 
Himlen kallar alla som vill lyssna. Mänskligheten har hamnat i en egen skapelse av elände och 
lidande. Målet måste nu vara att åter resa sig från dyn och åter sätta sig på den välvillige härskarens 
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tron. Besätt hjärtats tron, från vilken all visdom kommer! Lev i fred och älska allt levande. Sök 
hjärtats väg och återvinn den styrka och inneboende visdom som du i alla tider har med dig! 
 
Kom ihåg att det är genom kärlek och välvilja som Mänsklighetens största framgångar uppnås, 
framgångar som fortfarande är i ett drömstadium och ännu inte materialiserats i den fysiska 
verkligheten. 
 
Vi är de som har samtalat med dig under oräkneliga århundraden i hopp om att du återigen ska bli en 
röst för mänskligheten. En röst som vibrerar av den Andens välvilja, som alla söker djupt inom sitt 
väsen, fastän de verkar frukta det de behöver mest - kärlek - kärlek till sig själva och till andra. 
 
Vi ser en tid då människan åter med lätthet kommer att kommunicera med dem i vårt rike. Den tiden 
har ännu inte kommit, men den kommer. 
 
Världen är just nu djupt insluten inom sitt eget mörker . Människan beter sig illa mot Människan, 
liksom mot alla andra varelser. Ty hon har gått vilse och drunknar i sina sorger. Glädje måste ännu en 
gång återinföras i riket och det är vad du har valt att göra. Att hjälpa andra att återfå kontakten med 
den del av sig själva som inte fruktar glädjen i skapandet. Denna glädje är grunden för allt liv här i er 
värld. 
 
Människor har blivit sjuka av sina egna maktbegär - inte den verkliga makten i att vara, utan den 
galenskap som kräver makt i ditt rike. De mörka tiderna nalkas snabbt nu, men bortom denna sjukdom 
ligger en värld av samarbete och glädje i att leva tillsammans i samhället. 
 
Vi ser så långt framåt, så vi vet att glädjen kommer. 
 
Tänk inte på belöningar, utan fortsätt att tjäna och ge dessa ord till andra för deras egen skull. Döm 
inte vem som förtjänar dem eller inte. Alla längtar, liksom alla är efterlängtade. 
 
Var ett ljus över detta land, liksom ett ljus över alla länder. Ty mer ljus måste stråla in i din värld för 
att balansera det mörker som växer i människornas hjärtan. 
 
De som läser dessa ord och öppnar sig för nya möjligheter, kommer att vara medvetna om de 
förändringar som kommer att inträffa i deras personliga världar. När de växer och utvecklas och berör 
andra med det ljus som nu är tillgängligt för dem, då kommer mer ljus in i denna värld av mörker, så 
många fler kommer att omfattas och kommer på nytt att förstå behovet av vänlighet, behovet av 
kärlek, och behovet av samarbete i gemenskap. 
 
Låt det bli känt att mänsklighetens framtid kan formas efter önskan. Om mörker och rädsla eftertraktas 
då kommer mörker och rädsla att bli människans herrar. Om Kärlek och Ljus eftertraktas då följer en 
framtid fylld av lycka. 
 
Sök efter det som är bäst i dig själv och bäst i andra och fokusera på den framgång som kommer att 
följa. Använd aldrig ditt ego för att bedöma resultatet, för egot drivs av själviska begär. 
 
Sök fred och fred kommer att följa. Sök kärlek och allt kommer att följa. Lev i fred, älska hela 
mänskligheten och hela skapelsen! 
 
Temat för vårt budskap till mänskligheten är detta: --- Se först till dig själv och kontakta dem i vårt 
rike, se sedan till andra och deras välfärd. Vi förstår ert behov av att tjäna och önskar er all framgång. 
Utan Anden blir det dock ingen framgång, bara misslyckanden. För utan Ande har vi Egot som 
befälhavare och alla gärningars upphov och egot är dömt att misslyckas. För egot är det som söker 
kommando över andra och i ett sådant system kan det bara bli fel. 
 
Det är inte konstigt att er regerings alla planer är så eländiga och skapar ännu större katastrofer än om 
ingenting gjordes alls. Era regeringar och era institutioner är mänskliga skapelser och inte Guds. För 
Gud kräver rättvisa och rent spel, medan människor använder lögner och bedrägeri som verktyg för att 
kontrollera andra. För hur skulle man kunna kontrollera något som är utom kontroll och separerat från 
Anden? 
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Så vi säger, återanslut till det Himmelska Riket och låt rent vitt Ljus läka din kropp och själ från den 
sjukdom som har lagrats ovanpå den mänskliga personlighetens strukturer. Sök återigen vänlighet och 
kärlek till varandra och ert behov att kontrollera och manipulera händelser och andra kommer att 
upphöra. För med ljuset kommer god hälsa och god förmåga att tänka. De mänskliga strukturerna är 
obekväma och besvärliga. 
 
Dina ledare frammanar ett rädslans korståg för att hålla dig på avstånd från den bättre del av dig själv 
som har gott omdöme och endast vill människors bästa. Kom tillbaka till ditt förnuft och känn dig 
levande igen! Öppna era hjärtan för denna nya frihet och njut av dagarna framöver. För individen 
måste leda vägen och ta initiativ, hjälpen följer. 
 
När fler ansluter, då kommer fler att förstå och tillsammans kommer ett nytt sätt att leva att utvecklas 
inom ert rike. Långsamt och säkert kommer ett nytt sätt ta form i er fysiska värld. 
 
Vad vi har är ord för dig att dela med andra av ert slag. För vi är inte av ert slag och har inte längre 
behov av orden. Vi älskar och ger generöst av vår kunskap och visdom till Människan även om få 
kommer att lyssna med ett öppet sinne och ännu färre med ett öppet hjärta. Ty, om de skulle öppna 
sina hjärtan för dessa ord, då skulle många underbara händelser följa. 
 
För våra ord är en gåva som ska delas, så att andra vet att en väg har öppnats mot befrielsen av 
mänskligheten från denna mardröm du kallar liv till en värld där människor återigen handlar av 
vänlighet och sann omsorg om andra. Helanden är bara en biprodukt av det Öppna Hjärta, som kan 
vidröra och ta emot vad man kallar, Gudomliga Energier. De är mycket mer än så och ger mycket mer 
än vad som ligger inom människans möjligheter att ge. 
 
För, när man öppnar sig för dessa mer förfinade vibrationer eller man kan säga, högre frekvenser, då 
fylls den mänskliga kroppen och sinnet med ett lugn och en insikt som inte är tillgänglig för 
människan. För människan försöker alltid vinna fördelar framför andra, utifrån sina djuriska instinkter, 
snarare än utifrån sitt högre jag eller vad du kallar själen. Rädsla motiverar alla mänskliga handlingar, 
den avtrubbar inte bara uppfattningsförmågan, utan hela ens liv. Ingen är längre en medveten om sin 
förbindelse med Jorden och med det Himmelska Riket, vilket mer korrekt kan beskrivas som en 
dimension med en högre frekvens, där alla färger kombineras, liksom alla mänskliga egenskaper 
förenas till en färg, som du uppfattar som vitt, när du är i kontakt med oss. 
 
Genom din kontakt med oss kan vi nå andra med dessa ord. För de överbringar en del av oss till hela 
mänskligheten, eftersom alla är sammankopplade. Vi lever i en sfär av samarbete och kärlek till 
varandra. Denna kärlek är helaren och livgivaren. För kroppens livslängd kan ökas med många år bara 
genom att då och då röra vid denna energi. Samma sak är möjlig genom att röra vid jorden eller vad ni 
har kallat Modern till oss alla. Ty hon, eller jorden, är verkligen en mamma som gör allt för att 
upprätthålla livet för alla sina barn, trots att de har gått vilse och beter sig illa. Och sjuka är de också, 
vilket beror inte bara på mental och känslomässig förgiftning, utan också på förgiftning av jorden. 
Detta självdestruktiva beteende har gått för alltför långt och kommer snart att rättas till. 
 
Hur går vi härifrån? Framåt mot en bättre morgondag eller en fortsatt vistelse inom denna olycksaliga 
Mänsklighetens Värld? 
 
Vi önskar alla lycka och all Guds Nåd. Vi önskar alla en bättre framtid, inte bara några få utvalda. 
Javisst väljer vi dem genom vilken vi tala genom, men det är av vår egna skäl. Vi talar genom en för 
att kunna nå många. För många är nära att förstå och i behov av kloka råd. Ty människor söker som 
alltid egna fördelar framför andra. Några få kontrollerar era media och utbildningssystem, för de tror 
att de på så sätt kan kontrollera massorna. Det är dock omöjligt! För hur skulle de kunna kontrollera 
nationernas öden, när de inte ens kan kontrollera sina egna? ... De föder falskhet och misstro i sina 
försök att styra andra. 
 
Vi talar till er nu från vår plats av insikt. Förstå detta! Vi är inte här för att kontrollera eller manipulera 
massorna. Vi är här för att ge ett budskap om hopp för alla, ett budskap om en framtid fylld av 
hoppfull förväntan och obegränsad potential för goda och verkliga strukturer som kommer att gynna 
hela mänskligheten. 
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Vi önskar er alla endast lycka i frihet --- frihet från egot, liksom från dem i er värld, som i sin svaghet, 
har tillåtit egot att vara deras herrar och förslava inte bara sig själva, utan många andra. När man tittar 
på dessa mäns verk, kan man förstå hur ondskan fungerar i er värld för att förstöra allt som är gott 
inom den mänskliga anden. För Anden är stark men ännu starkare är Hjärtat som är ansluten till 
Anden. För hjärtat har tillgång till den största makt som är tillgänglig för människorna eller vad många 
kallar Gud eller Kärlek --- vi kan bara hänvisa till denna enhet som Allt Som Finns. 
 
När du förlorar din förbindelse med Gud, förlorar du också din kontakt med visdomen och ditt genuina 
intresse för andra. För de av kärlek söker inte berömmelse eller rikedom och de riskerar ofta kritik och 
misstro, på grund av dem som försöker hålla andra förslavade. Nu är det kanske mer subtilt än förr, 
men fortfarande lever slaveri bland människorna, en form av självpåtaget slaveri eller bättre uttryckt; 
slaveri under Egot. 
 
För i hjärtats ljus väntar frihetens källa på dem, med Nådens gåva till mänskligheten. För Nåd läker 
alla synder. Det förflutna är glömt och förlåtet och en pånyttfödelse äger rum. Hjärtat vaknar och blir 
åter levande, och från denna begynnelsens plats flödar åter det bästa inom den mänskliga anden ut: 
Kärlek och omtanke om andra, samarbete och förmåga att bygga goda och fasta strukturer som 
möjliggör hälsa till kropp, själ och känsloliv. Från denna källa kommer en ny början för 
mänskligheten, en ny möjlighet att låta lycka och visdom återigen blomstra, att låta människor 
återigen bedömas rättvist utifrån sina sanna förmågor och talanger, inte av en jury bestående av 
illvilliga bedragare. 
 
För i kärleken kommer rättvisan och med rättvisan kommer en lätthet i livet. Det orättfärdiga och 
kriminella beteendet hos ledarna har genom tiderna bringat stora sorger över folket. Se klart på vad 
som hänt, men sök inte hämnd! Sök bara det som är det bästa och högsta i din natur och våga föra det 
ut i ljuset så att andra kommer att få mod att avslöja sina egna hjärtans ljus! För detta ljus är starkt och 
med det sker stora förändringar inte bara inom personlighetens strukturer, utan även inom 
gruppstrukturer och gemenskaper. 
 
Var inte rädd att visa för andra vad som är möjligt att göra, när hjärtat med sin obegränsade potential 
har öppnats. Lär att det öppna hjärtat helt enkelt är den största healern och givare av allt som är gott 
och allt som är av Gud. 
 
Nu har vi inom ert rike två fraktioner. En leds av rädsla inför framtiden och rädsla för varandra och en 
som kommer att ledas av kärlek till andra och en mer hoppfull och optimistisk syn på framtiden för 
mänskligheten. Striderna om makten över varandra ökar nu i ditt rike. Detta är bara en reaktion av 
rädsla hos dem som nu är ledare, de känner att de gamla systemen börjar försämras eller självförstöras 
i en oroväckande snabb takt, åtminstone utifrån deras synsätt. 
 
De som väljer kärlekens väg kommer inte att få det så lätt i början --- ty det gamla gardet kommer inte 
ge upp utan kamp. Vad det verkligen kämpar för är att upprätthålla sina illusioner, sina felaktiga 
åsikter om verkligheten. Dess imaginära rädslor kommer att avslöjas för vad de är, det kommer att bli 
tydligt vad det har betytt och hur det påverkat olika befolkningsgrupper. De av kärlek kommer att 
lyckas att i tid etablera ett nytt sätt att leva inom ditt rike. Detta kommer inte att ske över en natt, men i 
långsam takt och på ett genomtänkt sätt. 
 
Nya sunda strukturer måste byggas, på vilka mänsklighetens framtid kommer att vila. En del sådana, 
som främjar mänsklig intelligens och talang kommer att erkännas och uppmuntras. Detta kommer att 
möjliggöra för dem som vill utveckla sina färdigheter i samhällsbyggnad. Först integrera sina inre 
samhällen, sedan projicera denna nyfunna stabilitet och sunda psykologiska och emotionella strukturer 
utåt till den fysiska verkligheten. 
 
Det kommer fortfarande att finnas problem, men skillnaden är att de kommer att lösas, snarare än 
försummas, vilket nu är fallet. För, allteftersom mer ljus kommer ner från vårt rike till ert, kommer fler 
att botas från sina plågor och se de verkliga möjligheter som ligger framför på människans väg. Hälsa 
och förnuft återvänder, när tron har återupprättats inom varje individ, och sedan projiceras ut i 
mänsklig gemenskap. 
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Återigen kommer hjärtat visa vägen och sinnet kommer att följa. Mod och kärlek kommer att 
återvända till mänskligheten och en nyfunnen livsglädje kommer att visa sig i er värld. 
 
Därför är vi glada att se att du fortfarande är villig att förmedla våra budskap om hopp, våra budskap 
om kärlek, av sann förståelse av mysteriet, som i verkligheten inte är något mysterium alls, bara det 
som är och alltid har varit vägen i er värld av mörker och vanföreställningar. För vi kan se sanningen, 
inte bara i hjärtesaker. Vi förstår hur människors sinnen fungerar och deras rädsla för framtiden. För, 
när man ser från en plats av rädsla, då kommer rädslan att färga ens syn på verkligheten. 
 
Mänskligheten måste börja vara modig och se världen genom örnars ögon, inte egons. För örnen kan 
se långt, eftersom han ser den fysiska verkligheten från hög höjd, som kan ge honom en större bild och 
visa på större samband mellan livsformer. Så du måste vara som örnen och stiga till höga höjder innan 
du söker se någons liv eller verklighet. 
 
Här uppifrån där vi bor, kan man se genom morgondagens ögon, veta vad som komma skall och vad 
som kan undvikas. Vi ser faror som möjligheter att göra ändringar i den mänskliga gemenskapen. För, 
utan konflikter, skulle ingen förändring ske. En stark spänning måste skapas innan man är villig att se 
längre än till det yttre skenet och till sakernas sanna tillstånd. Detta är inte någon negativitet eller 
negativ syn --- detta är en ärlig bild av mänsklighetens tillstånd. 
 
Man måste vara ärlig innan man kan vidta några verkliga förändringar inom sig själv eller andra. För 
lögner föder lögner och sanning föder ärlig kommunikation. Utan ärlig kommunikation, finns inget 
hopp om att förändra den fysiska verkligheten från denna mardröm av förtvivlan som ni alla har 
bidragit till, till ett liv fyllt av glädje. 
 
För i glädje finns det kärlek och där det finns kärlek, finns det sanning och där sanning finns finns 
hopp och där hopp finns finns också nya möjligheter för mer behagliga verkligheter, snarare än den 
overklighet som Mänskligheten väljer att utgå från och leva i. 
 
Se det som är sant och du hittar det som är vackert inom dig själv och andra. Därefter kan du skapa 
framtida verklighet från denna plats av skönhet. 
 
Tyranni? Vi ser detta som egots tyranni. Det tar många former i er värld. Alla rörelser mot frihet är i 
huvudsak rörelse bort från egots ledning. Era regeringar, institutioner, religioner --- alla leds de av 
egot. Det enda hopp eller vi kan säga, verkliga hoppet för att befria mänskligheten från egots tyranni, 
är för människan att åter ta ansvar och lägga band på ego-barnet. 
 
Med hjälp från högre nivåer av medvetande, kan en ny mognad finnas och Människan kan leda ego-
barnet på ett kärleksfullt sätt och hjälpa det att omvandlas till en tjänare, snarare än Mänsklighetens 
Herre. Vi ser nu en rörelse mot frihet som leds av många individer, i många länder, som blir gudomligt 
inspirerade och får hårda lärdomar i visdom och tålamod, så att de kan lägga en stark grund för en ny 
morgondag. 
 
Dessa drömmar om rättvisa och jämlikhet är starka och har påverkat mänsklighetens utveckling under 
oräkneliga århundraden. Fortsätt att drömma om din frigörelse från de egots kedjor som håller dig fast 
i gamla mänskliga redskap av rädsla och hot! Var inte rädd, låt dig inte skrämmas, så kan kedjorna 
lossna och kärlek kan åter komma in i människans personlighetsstrukturer. 
 
För med kärlekens inträde kommer ett stort uppvaknande i hjärtat hos många runt om er planet. Hjärtat 
kommer återigen att vibrera med livets puls och människan kommer åter att känna, det som ligger 
närmare den verkliga arten av hennes väsen. Mänskligheten kommer att återfå den förlorade tro och 
visdom som alltid har väntat strax bortom den slöja som separerar den fysiska världen från Andens 
värld. Och genom Anden, menar vi Gud, inte spöken eller andra mörkrets varelser. 
 
De som är av det Himmelska Ljuset är Hans sändebud och överbringar Guds gåvor till människan. När 
de har mottagits, kommer en ny synförmåga utvecklas och mänskligheten kommer åter se det som är 
bäst inom den mänskliga anden och återfå förbindelsen med sitt högre jag eller vad vissa kallar, själen, 
som i sin tur kopplar den enskilde med Gud. 
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För Själen är bron mellan himmel och jord och sitter på hjärtats tron. När denna förbindelse 
åstadkommits, sker ett sådant utflöde av kärlek och godhet att många kommer att känna som om de 
har vaknat ur en mardröm i armarna på en kärleksfull mor. De kommer att åter att erfara det lugn och 
den säkerhet som följt dem i evigheter, de kommer att vara säkra på att allt är bra och allt går bra i 
deras egen värld. 
 
I takt med att många individer förenas, så kommer denna känsla av lycka spridas över länderna till den 
dag det finns tillräckligt mycket av tro och gott omdöme för att ärligt se på händelser som i er värld är 
i behov av förändring. För Själen är i mänskliga gemenskapen en större Själ, som är mer än summan 
av dess delar och denna själ måste vårdas och få näring genom dem som har mänsklig form. 
 
Försök inte att leva drömmen om en vacker morgon idag, utan fortsätt att drömma om bättre dagar och 
var säker på, att de kommer, under vad du kallar, mänsklig tid. Dagens verklighet bildades av 
drömmar från förr, mer av rädsla än av kärlek. Rösterna av rädsla var större än de av kärlek, men 
genom Guds nåd, kommer balansen förändras och fler röster om kärlek skall komma till uttryck under 
kommande dagar och dessa kraftfulla drömmar kommer att spridas över er planet och kommer att 
växa med tiden och utvecklas till nya, mindre begränsande och hårdhjärtade system. 
 
Ja, det här sker så småningom. Vi kan hjälpa och påskynda processen, men det är mänskligheten som 
får önska den och göra det arbete som kommer att göra den möjlig. 
 
För frön måste utsättas för Ljus innan de kan växa upp till friska strukturer med näringsrik frukt, som 
kan återföra Mänskligheten till ett hälsosamt tillstånd i både kropp och själ. 
 
Glädje finns runt och inom alla dem som vandrar hjärtats väg. Ty hjärtat är ett kärl som innehåller 
Andens frukter. Hjärtat mottar välsignelsen av lättsam frihet från fruktan, men är också den som 
sprider dessa välsignelser av Ljus i din värld. 
 
Du kan inte alltid se effekterna av detta ljus från hjärtat när det strålar ut i den fysiska miljön, men de 
märks av alla som kommer i kontakt med Anden. Underbara händelser och förändringar äger rum inte 
bara inom mänsklighetens strukturer utan också inom i er världs fysiska strukturer. Allt liv gynnas, 
precis som alla de som öppnar sig för hjärtats ljus kommer att gynnas inte bara idag, utan för många 
århundraden framåt. 
 
Detta Ljus är den största kraften i skapelsen och är bränslet för alla mänskliga strävanden. Hjärtat 
diskriminerar inte någon eller behandlar någon orättvist eller orättfärdigt, utan med lågmäld respekt. 
 
Så, du vill ta upp vägen till visdom? Det är en väg endast ett fåtal i er värld kan följa, men du kommer 
att följa. 
 
Se händelserna runt omkring dig endast som indikatorer på inre händelser. Nu inträffar inom dig och 
andra en stor förändring i medvetandet. Vi ser fantastiska och underbara förändringar på väg inom dig 
och inom dem omkring dig, som väljer att följa vägen mot visdom. För visdom är sällsynt och än mer 
sällsynt i människans värld. 
 
Sök efter det som ger dig inte bara den största lyckan, utan också den största insikten! Sök andra som 
vill se händelser inte bara i sin egen väg, utan även händelserna i världen! Inte bara för att betrakta, 
utan att bli medveten om de bakomliggande orsakerna till de förändringar som nu sker inom ert rike. 
 
Vi kommer att tala mer om dessa ämnen framöver. För ögonblicket: kämpa inte mot dessa 
förändringar, utan omfamna den skönhet som är på väg att utvecklas. Var välsignade och var själv en 
välsignelse i ditt rike. Räck ut handen i vänskap och sann vänskap uppstår. Sök likasinnade och 
hjärtan som kommer att förenas till gagn för hela mänskligheten! Fortsätt längs vägen och ta tid att 
dricka av allt som omger din existens. Var inte rädd, för himlen och jorden ansluter sig nu till denna 
strävan. 
 
Ja, du kommer se många, många fler år i livet. Din hälsa kommer att återställas igen liksom din tro 
fortsätter att återställa sig. Detta är en steg-för-steg process, eftersom allt erfarenhetslärande sker steg 
för steg tills behärskning uppnås. Dina studier går bra och vi är glada som alltid. 
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Glöm aldrig att ditt hjärta är mitt och det som ansluter dig till din bättre natur. Utan hjärtats ljus, skulle 
du leva ett vanligt liv, ett som inte skulle passa dig särskilt bra. För du har gått in i en magisk tid, en 
magisk värld som tar dig till högre höjder av förståelse och visdom. Tänk inte som andra och grubbla 
inte över vad andra tycker om dig. För deras tankar är fästa vid det ordinära, och kan inte segla till 
förståelsens höjder. 
 
Du är på väg att etablera dig i vår fredsboning och visa andra på samma väg bortom det vanliga livet. 
Du ska vara en ledstjärna av hopp för mänskligheten i farofyllda tider. För hur skulle de utan hopp 
kunna fortsätta på vägen av hjärtats ljus? Vägen nu kan tyckas vara svår att skönja , men snart kommer 
fler att komma med kraft nog att belysa vägen och leda mänskligheten till nya höjder. 
 
För de börjar först nu att gå in i detta rike och kommer inte att kunna ta makten under de närmaste 30 
till 40 åren, men det kommer de att göra, tack vare den grund som har lagts av dig och andra. För de 
kommer till dig, inte bara för att lära sig, utan också för att instruera dig i sitt sätt. 
 
Vi vill att du ska ha en kärleksfull och lugn tillvaro under de sista återstående dagarna på din älskade 
jord. För du har varit ett ljus över landet, så att andra kan se sanningen i sin existens. Ditt helande 
arbete har visat andra ett nytt sätt att hjälpa andra och gynnsamt bidra till mänsklighetens gemenskap. 
 
Ja, vi är här för att ge dig ett budskap om glädje. Glädjen i att leva sitt liv på ett ärligt och konstruktivt 
sätt och med konstruktivt, menar vi, att göra goda gärningar. 
 
Du kan inte alltid se resultatet av dessa ord och hur de har påverkat andra på ett bra och positivt sätt. 
För, är vi medvetna om varje läsares behov och se till att det som är i störst behov av helande , 
kommer att vara det som kommer att bli helat. För vi känner andras hemliga rädsla, och kan tydligt se 
det de gömmer från andra. De kan lura många, men inte dem med klarsynthetens gåva. Vi kan se vad 
som och vem som bekymrar dem och hjälpa dem att se detta klart inom sig själva. 
 
Vi kommer aldrig att driva eller tvinga någon att se in i det djupaste mörkret, bara i det mörker som 
har uppstått och ligger nära ytan. När har det kommit upp till ytan, där det lätt kan ses och en gång 
setts fullt, kommer det att upphöra att existera. Så, på sätt och vis uppfyller vi era önskningar. Vi har 
förmåga att hjälpa dem som är uppriktiga i hjärtat och har en brinnande önskan att läka sina liv vanor, 
mönster, eller hinder som står i vägen för dem och uttrycka sin sanna natur, vilket tillåter dem att 
slutligen uttrycka sina hjärtans drömmar i er värld av begränsningar. 
 
Även om världen förblir begränsad har personen nu tillgång till obegränsade möjligheter. De kommer 
att se och känna sanningen i detta påstående och vet att de tidigare har begränsat sig genom att inte ta 
ansvar för tillståndet i sina personliga världar. Nu, fria från det förflutna, ser de framåt med hoppfull 
optimism, ser och förstår att de är begränsade endast av gränserna för sina egna drömmar. 
 
För tron återvänder, tron på den egna naturliga förmågan att ändra människans verklighet. Tron 
återställs --- tron på sig själv och tron på Gud. 
 
Nu med fri sikt och ett hjärta flammande med gåvan av nåd, kommer en stor omvandling att ske i 
individens personlighetstrukturer . Omgivningen kommer att förstå vad som är möjligt och vad som 
kan inträffa i livet för en individ som har öppnats för nådegåvan till människan. Nu har de en gåva 
som ska delas med andra och en styrka och mod som är verkligt och med det följer ett självförtroende 
och en säkerhet som gör att de kan ha en bra och positiv effekt på den fysiska verkligheten såväl som 
på andra. 
 
Det är som om de har vaknat ur en lång sömn och åter känner mig starka, utvilade och skärpta i sinnet. 
Inte längre en slav under känslor eller rättare sagt, under ego-kontrollerade känslor, utan befälhavare 
över egot, befälhavare över känslorna , men på samma gång tjänare åt människan. För, som gamla 
profeternas levde bara för att tjäna, så kommer du se igen och förstå hur viktigt det är att hjälpa andra 
att ta hand om sina egna liv och öppna sig för denna kraft. 
 
För detta är ingen ego-tävling, utan en kooperativ satsning. Alla är här för att arbeta tillsammans och 
skapa en värld som ger tröst, som ger glädje, som gör att man ger fritt ger av sitt hjärtas ljus och kan ta 
emot det av andra. 
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Så säger vi till var och en av er: Var inte rädd! Uttryck din sanna natur så kommer du att bli en 
medarbetare i omvandlingen av din planet från en av Mörker till en planet av Ljus. Ljuset kommer att 
visa dig vägen tillbaka till din Själ, vilket i sin tur kommer visa dig vägen tillbaka till Gud. När detta 
är gjort kommer detta ditt hjärta utstråla sådan glädje till andra som smittas av detta och hjälpa dem att 
glädja sin omgivning. 
 
Vi, Vännerna, välkomnar vår vän MNH till detta nordliga land, som vi älskar och fortfarande älskar 
så. Skönheten lockar alla, men få kan höra den heliga rösten. Och, vad är den rösten? Kärlekens röst, 
en röst från Modern och Fadern, balanserad av karaktären hos denna plats: ett möte av himmel och 
jord. 
 
Vi önskar alla i detta nordliga land all lycka och tackar dem alla för det varma välkomnande de har 
gett vår budbärare. Vi har valt honom för hans kärlek till denna plats och hans kärlek till alla platser. 
För han har lärt sig att kärlek går in i hans väsen, och därefter överförs till den miljö där hans kropp 
finns. Han har lärt sig att kärleken är mänsklighetens livlina under dessa farofyllda dagar då mörkret 
växer sig starkt, men ändå är Ljuset tillgängligt för alla som önskar ett bättre liv inte bara för sig 
själva, utan för alla andra. 
 
Älska varandra och hjälp varandra att läka såren från förr på denna plats så långt norrut. Fylls av 
lättsam förståelse och fred och sprid Ljuset ut till alla länder! Ge exempel på helande från hjärtat, som 
har kärlek till allt den berör. Sök lugn förståelse och släpp dessa rädslor som fängslar och förvirra era 
liv. Lev i fred så kan du återigen höra rösten från ditt underbara land, så som era förfäder gjorde så 
många oräkneliga århundraden sedan och så som dina efterkommande kommer att göra oräkneliga 
århundraden framåt. 
 
För, forntid och framtid möts i denna nordliga land och från detta möte kommer en ny vilja att träda 
fram. En vilja som tillåter begränsningarna hos alla, medan på samma gång gränslösheten kommer till 
ytan och får hela det som behöver helas. Och vad är det? Så enkelt en fråga, kräver så enkelt svar. Er, 
ja Ert Jag kommer till ytan --- det Själv som är medveten om sin förbindelse med Gud och hela 
skapelsen. Det Själv som har en direkt koppling till det mänskliga hjärtat. Det hjärta som är ansluten 
till hjärtat av alla hjärtan. Det hjärta som är den stora Återlösaren, den största healern. Det hjärta som 
väger alla beslut så som de vise männen gör och har tillgång all kunskap som finns. 
 
Så, alla vänner, anslut igen till era hjärtans ljus och läk det som behöver läkas i detta land. Inte längre 
skall du styras av egot, tyrannen. För en välvillig härskare har tagit över tronen igen. 
 
Se på varandra som hjälpare och medarbetare och inte längre som ego-konkurrenter som söker 
kontroll över varandra. Känn den kärlek du redan har för de andra och för alla andra. Handla utifrån 
denna kärlekens plats och se mirakler ske inför dina ögon. 
 
Nu är det dags att agera! Hör igen de glada rösterna och deras musik att vibrera i hela ditt väsen. Se 
skönheten runt omkring och inom dig. Titta nu! 
 
Var inte rädd, för hjärtat känner ingen rädsla och handlar av kärlek och vänlighet. Sök inte längre den 
gamla kunskapen, utan ta till dig morgondagen. Känn inom dig vad som är sant, så att du vet vem talar 
om sanningen och från sanningen, så att mörka bedragare inte längre kan manipulera och styra era 
sinnen och tankeprocesser. 
 
För i kärleken finns din frihet från alla tyranner - slavar under ego-tyranner av mörkret från förr. 
 
Se framåt med ögon fulla av ljus! Se sanningen och avslöja den för dem som vill lyssna. Vi kommer 
att gå med alla som vill gå med oss, med alla som vill ha en bättre morgondag inte bara för sig själva, 
utan för alla andra och alla dem som ännu inte kommit. 
 
Vägen blir lättare för alla som hör dessa ord. Tro på er själva och er förmåga att övervinna era egna 
begränsningar! Frukta inte de mörka, för de kan inte skada de ljusa och omsorgsfulla! Var stark! För 
styrkan är redan med dig och inom dig. 
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Vakna idag från denna din självtillverkade mardröm och gläds åt de oändliga möjligheter som väntar 
dig på din väg framåt. Lev i fred, älska och besätt ännu en gång tronen av Ljus och utstråla Hjärtats 
Ljus ut i dina världar av mörker och se förändringarna som inträffar i er själva och i andra. Lev ett 
enkelt liv och vet att allt kommer att gå bra för dig och för dem du berör under livets dans. 
 
Gå nu till ditt hjärta, känn dess kärlek och medkänsla och dela detta med andra! Nu är en början --- en 
bra början. Tänk bara på oss och vi kommer till din hjälp. Vi hjälper dig som vi har hjälpt MNH dessa 
många år. För livet är en kooperativ ansträngning, en gemenskap för allas bästa. Ju fler som ansluter 
sig, desto snabbare framskrider arbetet . 
 
Grunda inga organisationer, inga institutioner, utan finn varandra och hjälpa andra att finna sig själva. 
Då kommer ett stort helande att börja och spridas från den ena till den andra. Detta kommer att 
fortsätta under århundraden tills en dag, åter förnuft och tro kommer att bli mänsklighetens mästare. 
Då kommer Mänskligheten återigen att bli sin egen herre och ego-tyrannerna inte längre kunna regera. 
 
Börja i dag och frukta intet, ty kärleken kommer att ersätta rädsla och åter regera över landet! 
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SJÄTTE BUDSKAPET ("The Sixth Release") 
 
 
Du måste befria dig själv. Vi kan bara visa dig dörren till din frihet. 
 
Älska alla som kommer till dig för nådens gåva till människan och döm inte för hårt. Ge fritt av våra 
gåvor till människan och önska alla en glad och självförverkligande framtid i sin mänskliga tillvaro. 
 
För din uppgift är att hjälpa andra att återfå kontakten med Anden och åter tända sina hjärtans ljus. 
Dessa skrifter är bara ett medel för detta ändamål - ett bra och sunt sätt som innebär att många läsare 
kommer att förstå och använda dem som väg till sitt högre Jag, vars anslutning till Anden eller vad 
många i din värld kallar Gud, ännu är obruten. 
 
Så, fortsätt att skriva, och med dessa ord kommer ett helande, en förståelse för vad det är att vara både 
Människa och Gud förenade i en kropp. Och här och där kommer man att erfara vad som ligger bakom 
slöjan av ord, och förstå innebörden av vad du gör för andra genom att föra denna kärna av goda 
gärningar ut i er värld som lider så under ego-tyranni. För nu är det dags för orden att blomma och 
spridas ut till många över hela världen. 
 
Sök åter freden i Anden, lugnet i ögat av de stormar som mänskligheten har skapat! Var inte så känslig 
för smärta, utan ge av det som skänker den största lyckan. Fortsätt att känna vår styrka, vår kärlek, vårt 
lugn, och dela det med alla som är villiga och kapabla att uttrycka dessa egenskaper ut i den värld 
människan har skapat åt sig själv. 
 
Var inte rädd för att inta en ledande position, för detta är skälet till att du har kommit till denna plats i 
denna tid. Vet att vi är med dig i våra hjärtan, som ansluts till Hjärtat av alla hjärtan. För detta är, 
därifrån denna energi kommer, inte från oss, inte från dig eller andra, utan från Skaparen av alla 
verkligheter. 
 
Du kan bara hjälpa till att introducera andra till denna makt och hur de kommer eller inte kommer att 
använda den är ett djupt personligt beslut. Fler kommer att förstå och fler kommer nu komma till dig. 
För de unga är ivriga att bryta kedjorna och smärtorna från igår. Det ligger i deras natur att söka efter 
nya sätt eller nya vägar. De kommer att se och känna skillnaden i sig och i andra och vet vad som talas 
i sanning och vad som kommer från egots röst. 
 
Återanslut till Anden på ett sätt som frigör dig, men på samma gång drar in dig mer i människornas 
värld. För, ju mer ljus som kommer in i ditt rike, desto mer obekväma känslor dyker upp. Ty 
sanningen i nuvarande levnadssätt och försörjning kommer att avslöjas och mänskligheten kommer att 
tvingas välja mellan å ena sidan det som ger den mänskliga organismen det bästa hoppet om 
överlevnad i framtiden eller å andra sidan det som i århundraden lett och leder mänskligheten på 
förstörelsens väg. 
 
Konflikt eller anslutning till Anden - det som bringar lugn och säkerhet av Anden och kärlek-ljus som 
upplyser och ger den uthållighet som krävs för att driva den mänskliga erfarenheten in i framtiden. 
 
Rädsla eller kärlek? Ett val som skall göras för kommande generationer. Inte längre kommer 
människan få fängsla sina bättre naturer. Grindarna öppnas och vattnet av Anden kommer att vara som 
en flod över landet, som ger liv tillbaka till torra landskap, alltför länge eftersatta och övergivna av 
mänskligheten. Så var glad att du kunde ha varit till nytta under dessa svåra övergångsår! 
 
Hej och välkomna till er som har kommit denna dag! För vi välkomnar dig att lyssna på våra ord och 
att njuta av upplevelsen som den nu utvecklar sig. För alla vackra saker har sin egen tid att utvecklas 
innan frukterna är redo att delas med andra. Önska dock inte omedelbar tillfredsställelse, för det 
kommer i längden bara att leda till undergång. 
 
Sträva efter att lära från alla runtomkring dig. För Gud kommer att tala till dig på ett enkelt sätt, ett sätt 
som ni förstår. Inom varje tanke finns ett budskap, inom eller bakom varje känsla ligger en gåva av 
Ljus. Även bakom dina mörka tankar finns ett ljus som kan avslöjas och då samtidigt kommer att 
avslöja det mörker som du har tillåtit att förgifta din kropp och själ. En gång sett och förstått, lösgörs 
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det lätt så att det finns utrymme för nya, härliga skapelser som med tiden kommer att utveckla och 
förändra den tysta desperationen i era liv till glädje. 
 
För, med gåvan av Ljuset kommer ett lugn och en glädje i att leva som inte är vanlig i er värld av mörk 
beslutsamhet. Ty med Ljuset kommer ett helande av allt som behöver helas inom den mänskliga 
personligheten och dess fysiska strukturer. När läkt, kommer man finna att hjärtat börjar komma till 
liv och vibrerar med detta ljus som kommer från vår dimension - vad många i din värld kallar himlen. 
Vi hänvisar bara till det här stället som vårt hem. 
 
När de individen släpper smärtor och bekymmer från förr, upptäcker han eller hon sig bli mer 
medvetna om sina dagliga livsmiljö och kunna se dem runt omkring med kärleksfulla och vänliga 
ögon. Visdomen kommer tillbaka och det som var så svårt att uppnå, blir snabbt en del av ditt väsen. 
Andra kommer inte att ha förändrats, för de kommer fortfarande att vara fyllda med mörker. Det är du 
som har förändrats. För förändring är ens personliga ansvar och inte kan påtvingas en annan. 
  
Kanske, efter att de har sett förändringarna i dig, om du väljer att stanna på denna väg som leder dig 
till en bättre morgondag, så kanske även de kommer att inspireras att söka hjärtats ljus, och börja leva 
med det lugn och den säkerhet som endast ett fåtal i din värld nu kan uppleva. Förutom frihet från 
fruktan, som upplevs som lugn, känner du kärlek och godhet börja växa i dig själv. Du kommer att 
börja och till slut förstå att det är du som ansvarar för att vidta de åtgärder som är nödvändiga för att 
framsteg på den väg som vi ofta refererar till som hjärtats väg. 
 
Så var inte rädd. För ingen skada ska drabba dig. Ja, vi ser och känner din rädsla och förstår att detta är 
den försvarsmekanism som skyddar ditt ego, den vi kallar ego-tyrannen. Mest som ett tre-årigt barn 
som är utom kontroll - som dem du någon gång ser i ditt dagliga liv. Detta barn kan med lämplig 
utbildning och disciplin med tiden kontrolleras och utvecklas till en ansvarig vuxen, precis som du 
vill, när du har beslutat att lägga en hand på ditt ego och hjälpa det att utvecklas till medhjälpare 
snarare än den destruktiva varelse som ni brukar tillåta det att bli. 
 
Ty de flesta av era sociala problem beror på egot. Det är som om ni alla treåringar slåss om en leksak 
och kräver att få all uppmärksamhet från andra. Vi finner denna ego-konkurrens i alla era yrken och i 
alla relationer vid denna tid i jordens Evolution. Att det har varit så mycket smärta och lidande i er 
värld beror på att så länge var och en låter sin individuella ego-tyrann regera - ja, förstöra - ert liv, då 
kommer det omöjliggöra en anda av samarbete och den tillfredställelse man känner när man verkligen 
är älskad och förstådd  
 
Vi ber nu de som accepterar våra gåvor att tillsammans med oss hjälpa mänskligheten skapa en bättre 
morgondag.. För dörren är nu öppen och vägen lätt. Acceptera gåvan av ljus vi nu vill erbjuda och 
känn vad som är möjligt och vad som kommer att vara möjligt att uppleva för varje person som nu är i 
detta rum. 
 
Vi har kommit för att visa er vad som är möjligt och vill att ni till fullo förstår att uppgiften att bygga 
upp det mänskliga samhället är en fråga om samarbete och måste utföras av er som nu är i mänsklig 
form. Det finns ingen som kommer att svinga en trollstav och skapa en kärleksfull värld för er. Ni 
måste bestämma er för om detta är den väg ni vill gå till framtiden eller om ni vill stanna kvar i denna 
mardröm ni alla har skapat åt er själva. 
 
Vi ber er att förena er med oss, i vår himmelska dimension, för att kalla ned en bit av himlen till er 
värld. Ni har alla fri vilja och frihet att välja, även om ert ego kan säga något annat. 
 
Känn nu efter vad som är möjligt om så bara för ett ögonblick  
 i vårt rike. Lev i fred och lev i kärlek för dig själv och andra. Vi välsignar er och önskar er all lycka. 
Låt er rädsla ersättas av kärlek. 
 
---------- 
 
Så har vi en annan dag för att uttrycka dessa ord och sända ett annat budskap till mänskligheten. 
Kommer det att vara ett budskap av hopp eller ett av uppriktig oro som kommer att leda till en sann 
och kärleksfull omtanke om andra? Vi tror att det kommer att bli det senare. 
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Vi vill tala med alla som vill lyssna i hopp om att dessa ord kommer att leda till verkliga och positiva 
förändringar i den vardagsmiljö som människor lever i. För dessa ord är verkliga och för med sig en 
tröst och ett erbjudande om lojal hjälp till alla som har gått vilse och dränks i ett hav av förtvivlan. För 
vi önskar er all lycka och en känsla av tillhörighet i er värld. 
 
Alltför länge har ett fåtal lyckats övertyga så många att livet är hårt och otillfredsställande och att 
glädje endast kan erhållas efter döden eller när de lämnar sin fysiska kropp för en plats kallad, Himlen. 
Vi säger att ja, himlen finns, men inte bara som en plats, utan som ett tillstånd av att vara. För, när 
man öppnar sig för himlen, och det är gudomliga energier, då man öppnar sig också till jorden och 
dess skönhet. För jorden är ditt hem just nu, men himmel och jord kan balanseras inom en själv och 
erfaras i ens vardag. När du är har gjort denna erfarenhet infinner sig en lugn och en glädje i att leva. 
 
Man kan ärligt se sina egna och andras brister, och samtidigt se sin styrka och förmåga att skapa en 
värld på ett glädjefyllt sätt likväl som man ser denna förmåga hos andra. Man kan aldrig glömma sin 
förbindelse till Gud eller till jorden eller till andra människor, eftersom den inte längre är en 
intellektuell eller filosofisk fråga, utan har en bestämd egen verklighet. Man kan se och känna 
sanningen i vårt påstående och kommer att se att - ja, vi är både himmel och jord, och kan uttrycka 
egenskaper hos båda även när vi lever i mänsklig form. 
 
Vi blir Gud och Människa förenade i en kropp, vi har blivit hela och kan bredda vår erfarenhet av den 
fysiska verkligheten såväl som av osynliga verkligheter. Vi blir budbärare av hopp till alla vi kommer 
i kontakt med och inte bara genom våra ord; eftersom vi lever enligt vår högre natur kommer 
människor omkring oss att märka de förändringar som har inträffat i våra mänskliga 
personlighetsstrukturer, komma till tro och få en nygrundad tro att dessa förändringar verkligen är 
möjliga även för dem själva. 
 
Sedan börjar även de uppfatta Himmel och Jord och leva med denna erfarenhet i sin vardag och snart 
börjar många, många fler leva på ett mer ansvarigt, mogen och kärleksfullt sätt och i sinom tid 
inträffar en stor omvandling inom mänskligheten och de kommer att höra det glada budskapet och de 
kommer att bli som barn igen. Pånyttfödda och omvandlade till individer med ovanliga förmågor och 
med de kunskaper som behövs för att hjälpa till i omvandlingen av den mänskliga gemenskapen. 
 
Sök alltid fred och det lugn som kommer när någon återknyter till Anden. För det är denna enkla 
handling som kommer att leda till de största fördelarna. För, när man återkopplar till sin själ, ansluter 
man automatiskt till Gud, eftersom själen aldrig har förlorat kontakten. 
 
Den som drivs av ego kan inte längre finna den fred, den kärlek , den vishet som alltid är tillgänglig 
för dem som i människornas värld. 
 
Vi kan hjälpa alla som ber oss om hjälp, men vi har inte makten att oombett påverka andra. Ty att 
tvinga en annan med sin vilja är egots väg och inte vägen för dem som lever från hjärtats centrum. För 
hjärtat är givaren av all kärlek och all fred i frihet. Hjärtat utgår från sin själs centrum, som utgår från 
centrum av alla centrum och från de våra många vänner, som du kallar Gud. Vi har inga ord för Gud, 
eftersom Gud existerar bortom alla ord och är Skaparen av alla ord. 
 
Vi ber er alla att vara modiga och åter snudda vid era hjärtans ljus om så bara för ett ögonblick, för att 
känna skillnaden mellan en vars hjärta styrs av hjärtat och en som styrs av egot. Där! Nu! Några av er 
har funnit priset. För dem som inte har, kommer vi att ha andra dagar och andra möjligheter att vinna 
tillbaka detta pris och njuta av lugnet, säkerheten och de känslor av kärlek och äkta omsorg som du 
kommer att ha för dig själv och andra. 
 
Det är därför vi har kommit denna dag och det är därför vi kommer närhelst vi ombeds. För att hjälpa 
er igen för att hitta er själva och på så sätt åter finna vad ni kallar, Gud. 
 
Det är så enkelt och ändå så svårt. Bryt ut från ditt självbyggda fängelse och känn den frihet som finns 
överallt runt omkring dig och inom dig. Var inte rädd! Ingen skada kommer att drabba dig. 
 



BUDSKAP ("messages" - www.faith-restored.com) - 38 
 

Nåd är en gåva som skall delas med dem som önskar den. Vi tänker på Nåd som en vacker varelse 
som vill dela sin rikedom med andra. Det är genom Nåd som alla synder helas och alla missgärningar 
är förlåtna. 
 
För det är i Nåd som mirakel ständigt sker i ditt rike av mörker och ljus. För utan Nåd, skulle 
människosläktet ha kommit till vägs ände för oräkneliga århundraden sedan. Utan nåd, skulle vi ha 
haft ett helvete på jorden. 
 
Nåden tar barnen i sina kärleksfulla armar och försäkrar dem att de en dag kommer att vara älskade 
och omhändertagna, inte bara av henne, utan av alla andra. 
 
Nådens gåva till mänskligheten är en gåva av kärlek, fritt given, fritt mottagen. För när en mor håller 
sitt kära barn på armen med kärlek och med en hoppfull optimism om att en dag detta barn kommer att 
växa till en mogen människa med förmågan att skapa ett gott och meningsfullt liv för sig själv och 
andra, då sker det villkorslöst. 
 
För djupt i det mänskliga medvetandet finns det fortfarande ett hopp som lyser gudomligt. Ett hopp på 
en bättre och ljusare framtid inte bara för sina egna barn, men för alla barn. 
 
Nu försummas barnen och lider under andras sorger. För många har glömt behovet att älska och ta 
hand om andra på ett vänligt och milt sätt. Detta går emot allt förnuft och denna attityd har ökat i era 
samhällen. 
 
Vi kan se en framtid när denna inställning inte längre finns och människor har en genuin och 
kärleksfull oro inte bara för barnen, utan för alla andra. Det kommer att vara en lycklig tid, en tid av 
befrielse från dagens sjukdom till pulserande hälsa. 
 
Nåden är för alla, men alla inte erkänner eller tar emot denna gåva. Det är i Nåden som alla synder är 
läkta. Ja, det är sant, men det är upp till den person som önskar denna gåva att anstränga sig och be 
som ett barn med en lugn förvissning om att det finns en sådan gåva och denna gåva kommer att 
erhållas. För Nåden ges fritt när personen av fri vilja öppnar sig för att ta emot denna Gåvornas gåva. 
 
För den kommer från en högre källa, genomtränger och genomsyrar det mörker som finns inom en 
man eller en kvinna. När de öppnat sig för Nåden, så finns det en frihet från rädsla och en frihet att 
älska både sig själv och alla andra. För när ens rädsla försvinner, då finns det ingen rädsla för andra 
och vad de får eller inte får göra mot dig. Utan denna fruktan återstår bara det Jag som verkligen är 
Du, som fortfarande och föder och älskar den falska att du kallar ego. 
 
När man väl finner sin rättmätiga plats som härskare över sitt liv, då börjar man se sig själv och andra 
på ett annat sätt, inte längre som konkurrenter, utan nu som samarbetspartners. För livet är verkligen 
ett samarbete med insatser av alla inblandade i detta mänsklighetens spel. Man ser inte längre den 
andre som ett hot, utan som en samarbetspartner i arbetet med att bygga en bättre värld för alla 
människor. 
 
Gud erbjuder denna gåva av Nåd till människan, men få accepterar den och låter sig förvandlas från en 
av mörk beslutsamhet till en med lättsam frihet från fruktan. För det är verkligen Rädsla som är den 
store bedragaren och förstöraren av allt gott, inte bara inom en själv, utan i hela mänskligheten. Det är 
rädsla som kedjar en vid det förflutna och fängslar ens tankar och känslor. 
 
När Nåden kommer, upplöses all rädsla och dörren till ens personliga fängelse öppnas och den 
enskilde har ett fritt val att gå ut i en värld av obegränsade möjligheter, han kan stanna inom sitt 
fängelse av inskränkt tänkande eller börja uttrycka det som inte räds vare sig det egna egot eller andras 
ego. 
 
För i kärlek finns ingen rädsla och i ett tillstånd utan all rädsla, råder frihet att älska. Att älska sig själv 
som ett barn och att älska andra som man skulle älska sig själv. 
 
I frihet bryter man de kedjor som binder en till sjukdom, sorg och smärta och återansluter till sin själ, 
som ansluter en till Gud. Då börjar flödet av dessa livgivande, hälsosamma tankar och känslor - 
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kärlek, vänlighet och lugn som ger tröst, inte bara till dig själv, utan till alla du kommer i kontakt med 
som är öppna för denna möjlighet att leva ett liv från en plats utan den fruktan och de imaginära 
rädslor som egot skapat. 
 
Så vi säger till alla som vill lyssna: Sök Nåden och räds inte mer! Låt dig återfödas till en värld av 
kärlek och lättsam beslutsamhet! 
--- 
 
Visdom ska vi tala om idag. Vad är visdom och vem är vis? 
 
Visdom är en finare kunskap som är ett resultat av många års livserfarenhet i mänsklig form. För att 
förvärva visdom måste man aktivt sökt efter detta pris och arbetat hårt för att uppnå mästerskap. Ty 
vishet är bara för dem som har betalat priset av många års liv i mänsklig form. För även änglarna, så 
fulla av ljus kan brista i visdom om de aldrig har valt att besöka jorderiket. Ty, visdom är ett begrepp 
som utvecklats i jorderiket av dem som har besökt det många gånger och har fått kunskap om naturen 
tillsammans med levande kunskap om mänskligheten. 
 
Det finns ingen genväg till visdom, bara en lång väg som endast ett fåtal har färdats. Ja, de delar sin 
kunskap med andra för att göra deras egen väg lite mindre farlig, men inte på ett sätt som kommer att 
störa deras utveckling mot att bli en kompletta människor. För de med vishet fungerar som guider, 
lärare, och välvilliga medresenärer i andra människors liv, en av många resor. För man måste resa till 
Jorderiket ofta för att lära sig behärska sig själv innan man kan vinna visdomens pris. 
 
Många misslyckas i denna uppgift, men i verkligheten finns det inga fel. För det finns alltid lärdomar 
att göra och styrka att utveckla i ens livsupplevelse. 
 
Vi är här för att på ett milt sätt påminna dig och andra att visheten är tillgänglig för alla som söker 
detta pris. Och med priset, menar vi en gåva som inte ges till alla, men för dem som tränar och fullgör 
de uppgifter de fått. För vinner inte era idrottare priser? Ingen ser de långa åren av disciplin och hårt 
arbete som var nödvändigt för att vinna priset, utom idrottarna själva och deras anhöriga. 
 
Så missförstå inte. Vi är här för att hjälpa dem som vill växa i visdom, inte för att skänka detta 
värdefulla och ovanliga smycke till dem som tror att de kan stjäla det. 
 
Denna attityd är så vanlig i jorderiket idag. De som ger löften om de mest löjliga och absurda ting, att 
förvärva stor rikedom och makt, ljuger. Folk vill så gärna tro på dessa osanningar och faller offer för 
dem som lever på att plundra och utnyttja andras svagheter. 
 
Vi upprepar: det finns inga enkla sätt eller snabba lösningar, bara en långsam, målmedveten 
lärandeprocess, steg för steg. Ja, vi kan hjälpa dig att öppna upp och se vad som är möjligt, vad som är 
verkligt och vad den enskilde kan uppnå i framtiden. Detta är bara ett verktyg som används för att visa 
vad som är möjligt att uppnå, om bara den enskilde ta ett beslut och göra det som krävs för att få 
förändringar till stånd. 
 
Nu kan du känna morgondagens lugn i dag. Med morgondag menar vi att vad som har skapats i dag 
skall uttryckas och infogas i en fast form i morgon, eller vid som ni brukar säga, någon framtida 
tidpunkt. 
 
Detta är mänskliga begrepp och inte våra, men för att kommunicera med er måste vi respektera er 
världs kommunikationsmedel. Respekt är ett annat mänskligt begrepp , en mycket bra och positiv 
mänsklig skapelse, som ofta åberopas, men sällan används som det var tänkt. 
 
För respekt kräver ärlighet, en god kommunikation inom en grupp större än en. Respekt visas till inte 
bara enskilda, utan också grupper av människor. Respekt är inte givet, utan bygger på tillit och 
sanningsenlig kommunikation. När den enskilde eller en grupp ljuger, då är respekten obefintlig. För 
hur kan man ljuga inför en sann vän och kamrat? Vi ser att detta är vanligt i er mänsklighet. 
 
Respekt är sällsynt eftersom alla bra och positiva begrepp har blivit sällsynta inom människornas 
värld. Detta var inte alltid så, utan var en följd av en svaghet i den mänskliga personligheten struktur, 
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som tillät egot ta över, snarare än det mogna och kärleksfulla Jag som du kallar Själen. Vi kallar just 
detta Själv, Du. Ja, du är detta Själv även om du under en stor del av din tid är fristående eller förlorad 
från den bättre delen av din mänskliga naturen. 
 
Vi har kommit tillbaka till er tid från vår egen tid för att påminna er alla att ni är lika mycket en del av 
vår tid som ni är av er tid här på jorden. Uppdelningen av tid samt splittringen inom er är egots verk. 
Dessa självpåtagna begränsningar avhåller er från att se och känna och leva utifrån alla framtida 
möjligheter. För era sinnen har nedsatts så kraftigt av er kulturella inskolning och de rädslor, som alla 
de av svaghet har präntat in i er. 
 
När någon kommer till er värld för att tala till alla i frihet och med den högsta uttrycket för sin sanna 
natur, då samlas rösterna av rädsla till en högljudd och kaotisk kör, för att överrösta sanningens röst. 
När någon försöker tala ärligt med er möts han av angrepp av oärlighet, flödande från strömmar av 
rädsla där han går under, vilse i djupen, och snart glömmer han solens andedräkt av liv och värme och 
rösten från kärlek och förnuft som en sval bris en varm sommardag, som skänker tröst eller lättnad 
från värmen. 
 
Denna förnuftets röst, denna kärlekens röst talar hela tiden till alla som vill höra, den bärs av tidens 
vindar tid, den flödar evigt tills den hörs av människan. Ofta kan barn höra och förstå denna röst, men 
de av rädsla är snabba med att överrösta den vackra musiken med disharmoniska toner. 
 
Vi talar till alla som vill lyssna. Vi ber alla att lyssna tyst och lugnt och minnas den tid när balans var 
regel och att balansen återigen kommer att bli mänsklighetens regel. 
 
Lyssna nu! Lyssna till livets ljud! Känn vibrationerna, känn de smekande toner som ger tröst åt era 
mänskliga kroppar och sinnen. Minns dessa vackra klanger som bildar sången av liv, den som sjöngs 
av de vackraste röster, röster som ligger vilande i dig, väntar på att höras igen, för att de väntar på att 
åter få sjunga. Väntar på att sjunga skapelsens sånger, deras sånger om kärlek melodier som väcker 
återigen det som är bäst inom dig och inom hela mänskligheten. 
 
Följ med oss för att se gränslösa möjligheter för kommande år och kommande generationer. För 
framtiden är flytande och öppen för förändringar. 
 
Det är Mänskligheten som själv stöper framtiden i en mer solid, restriktiv form, som är 
självbegränsande och rädd för förändringar som avviker alltför mycket från dess gamla modeller av 
fruktan, fyllda av det förflutna som håller er nuvarande tid samman. Det är människan som begränsar 
sig själv och är ovillig att släppa fram nya energiflöden som kan att leda till en mindre restriktiv syn på 
framtiden. 
 
För mänskligheten fortsätter att projicera samma gamla tragiska dramer om och om igen och ni ser 
inte att det är ni själva som vidmakthåller och upprepar dessa tragiska spel, hellre än att välja nya som 
möjliggör mer personlig frihet och låter kreativitet flöda när ni bygger ert samhälles strukturer. För 
detta är verkligen en process som sker över tid. 
 
Människor har på sitt sätt blivit lata och låtit ett skräckslaget barn ta ledningen. Detta förskräckta barn, 
eller egot, agerar på själv-överlevnadens och de själviska intressenas nivå utan omsorg om andra eller 
om dem som ännu inte kommit. Så, på sätt och vis har vi fått ett avbrott i flödet av energi från vårt rike 
till ert, det livgivande skapandet dämpas, där man kreativt anpassar sig till möjligheterna i nuvarande 
och framtida verklighet. 
 
Så, på sätt och vis kan man säga att människan har en allvarlig sjukdom som tömmer henne på 
hälsobringande näringsrik energi samtidigt som hon skadar inte bara sina inre och yttre samhällen, 
men också skadar själva Jorden. 
 
Ett helande måste ske om mänskligheten ska kunna fortsätta sin uråldriga resa mot sitt Jag. Detta 
helande kommer att frisläppa dessa gamla förhårdnade energier och skapa utrymme för klart och rent 
helande energier till att börja flöda och från detta flöde kommer en ny varelse att uppstå. Människan 
kommer då, fastän trött från de oräkneliga århundraden av kamp, att börja se och inse behovet att ta 
hand om sin egen kropp och sitt mänskliga väsen. 



BUDSKAP ("messages" - www.faith-restored.com) - 41 
 

 
Man kommer också att bli mer medveten om Jorden och den näringsrika och stärkande energi som 
kommer att börja flöda upp ur den, medan på samma gång flödet från vårt rike av Ljus fortsatt 
kommer att strömma med oförminskad styrka. Med tiden kommer Mänskligheten att läka såren från 
förr och innerst inne i sitt väsen veta att det nu är dags att skapa framtiden. 
 
Nu kommer en tid av kärleksfull omsorg om sig själv och alla andra i den mänskliga gemenskapen. 
Nuet är i din tid som nu är i vår tid. Så, nu, varför inte börja och fortsätta att arbeta tillsammans. Nu! 
Från nuet kommer den största makten och de största möjligheterna. Från nu utgår vi och från nu slutar 
vi. 
 
Från och med nu kommer vi att samarbeta och bygga strukturer som är hälsosamma, som är starka, 
som är livgivande och livsbejakande! Se denna möjlighet och se den från nu! 
 
Du vill ha information som du kan dela med andra. Dela med andra kan du och det kommer att göra 
efter dina egna önskemål och efter önskemålen från andra som har gått samman med dig för att föra 
denna information ut till människornas värld. 
 
Ja, det är en gemensam insats eller en insats av många, som bygger på drömmar om framtiden 
tillsammans med hopp och traditioner från det förflutna. Det är verkligen en förening av många, både 
synliga och osynliga, för att främja det goda hos många. Dessa drömmar är så kära för mänskligheten 
och så eftertraktade att små grupper samlas från tid till annan för att arbeta med vissa aspekter av 
drömmen, så att den lite fastare förankrad i din fysiska verklighet. 
 
För tiden är mogen för många att förenas, som har drömt och längtat efter en värld av rättvisa, 
vänlighet, där kärlek uppenbaras och accepteras, och att tiden inte snart ska komma, utan redan är här 
hos oss. En stor förändring kommer att inträffa som låter vissa egenskaper förverkligas, vilka tidigare 
har varit dolda och orörda. Nu öppnas en arena som ger såväl individer som små grupper möjlighet att 
visa sina bästa sidor i en trygg miljö där rädsla och hot inte längre existerar. 
 
De kan själva se och uppleva sanningen i de nådens ord som så ofta förmedlats av så många budbärare 
till människan. Nu är det dags för den praktiska tillämpningen, så att andra kan se att dessa ord är inte 
bara vackra metaforer, utan förklarar en verklighet som är fullt möjlig för människan. 
 
Nu är tid för yttrandefrihet, nu är en tid att återfinna det som är bäst hos dig själv för att hjälpa även 
andra att finna detta pris. 
 
Nu är tid för helande balsam och resultaten kommer att tillvaratas för framtida generationer. 
 
Nu är tid att bygga goda och sunda strukturer som kan användas för att låta andra veta vad som 
inträffat på denna plats så långt från världsliga maktcentra på en plats nära centrum av Gudomlig 
makt. 
 
Nu är det dags för att uttrycka, att visa andra vad som är möjligt när man frigör sig från rädslan för det 
förflutna och öppnar sig för den friska och rena energin i vårt rike där Ljus och Kärlek ges fritt. 
 
Var inte rädd och vet i ditt hjärta av hjärtan att allt går bra och allt är möjligt nu. Sprid detta lugn, 
denna styrka utåt så att de kan se och förstå vad som kan ske genom det öppna hjärtats gåva. 
 
Öppna era hjärtan och känn lugn och säkerhet i denna gåva till mänskligheten. Låt era kroppar och 
sinnen slappna av och låt mörkret från det förflutna frigöras så att ljuset från morgondagen kan nå ditt 
väsen och läka det inom dig som är i störst behov därav. Sitt nu och njut av hur denna gåva ges fritt. 
Vet att denna gåva är tillgänglig och erbjuds hela tiden och endast behöver bedjas om med ett villigt 
hjärta. 
 
Det var en man som erbjöd stora skatter för mänskligheten, men de vägrade ta emot dessa gåvor av 
Ljus och Kärlek. Han blev förvirrad och bitter, han kunde inte förstå människans natur vid denna tid i 
dess utveckling mot kärlek och Ljus. Han blev förtvivlad och drog sig ur sitt arbete som skulle hjälpa 



BUDSKAP ("messages" - www.faith-restored.com) - 42 
 

andra att hitta sin egen styrka, sin egen balans, och den del av själva som ger generöst och älskar fritt 
utan någon tanke på sig själva. 
 
Han förlorade målet i sikte, målet att hjälpa andra att lyfta sig själva och se värdet av att leva ett liv 
från en plats av lugn och kärlek till andra. Han kastade bort en gåva och kunde inte hjälpa dem som 
sökte hans hjälp och som skulle haft stor nytta av den visdom och styrka han kunde ha delat med 
andra. Var inte som den här mannen, utan fortsätt att tjäna, även när du tror att de andra inte lyssnar 
eller inte förstår. 
 
För djupt inom alla finns ett Ljus, en storhet, en längtan att förbättra inte bara sina egna liv, utan livet 
för många andra. Förlora inte detta ur sikte utan fortsätt på denna väg där du lätt om hjärtat delar med 
andra. Vet att någonstans inom varje människa finns en förståelse av orden och en vilja att arbeta mot 
målet att mänskligheten uppenbaras och mänskligheten förvandlas. 
 
Många har fastnat djupt i sina egna mörker och ropar på en stark hand som kan dra upp dem och ur 
detta helvete som de skapat och tillåtit sig själva att hamna i. Var stark och lugn och nå djupt ner dit 
endast få kan komma, räck dem din hand i kärlek och vänskap och dra upp dem i sitt eget ljus. Väl 
inne i ljuset, kommer de att kvickna till och återfinna sig själva och bättre kunna undvika de fällor som 
de själva skapat. 
 
Se dem som barn i behov av vägledning och kärlek. Betrakta dem med ögon av Ljus, kärlekens ögon, 
ögon som ser till Sanningen bortom Mänsklighetens lögner. 
 
Lev i fred och gör slut på dessa konflikter! Lev utifrån din inneboende styrka och godhet, så att du är 
ett exempel för andra på vad som är möjligt om man blott tar kontrollen över sig själv och sitt liv, 
koncentrerar sig mer på vad som är bäst inom en själva och andra, hellre än - som den nuvarande 
vanan är - på sjukdom och mänsklighetens mörka sida. 
 
Genom att koncentrera sig mer på det som är bäst inom sig själv, koncentrerar man sig på vad som är 
bäst inom den mänskliga gemenskapen. På så sätt skapar man balans i sig själv och balans hos andra. 
 
För nu är en tid när mänskligheten är förlorad inom sitt eget mörker och ropar med hög röst,. Ändå 
kan inte många höra det eftersom få lever utanför detta mörker. Man måste avskilja sig för att 
verkligen kunna vara en del av allt. I avskildhet kan man se sanningen och höra ropen så tydligt. 
Sedan har man möjlighet att antingen gå tillbaka till mörkret eller stanna inom sina nyfunna frihet. Då 
har man en ytterligare val att antingen dela denna gåva av frihet med andra eller gå vilse i sin egen 
värld av glädje. 
 
Vi säger, var inte som de som bara söker sin egen tillfredsställelse, utan var som de som agerar från en 
plats med stor styrka och vänlighet och vet att Andens rikedom aldrig kan uttömmas eller förbrukas. 
Detta är begrepp för dem som lever sina liv i mörkret och saknar förståelse för din världs sanna natur, 
mänskligheten, eller Gud. 
 
Var som ett Ljus över landet och hjälp andra att hitta sig själva. Därigenom kommer de att se vad som 
är bäst inom dem liksom det som är bäst i andra. 
 
Dela nådegåvorna för mänskligheten. Gå inte vilse igen! Var balanserad och befälhavare över både 
ljus och mörker. Håll flödet från ljus till mörker och fortsätta att skapa balans till dig själv och andra. 
 
Till dem som har kommit hit i dag, säger vi, "Ge inte upp hoppet om en bättre morgondag trots att ditt 
sinne kan säga att detta inte är möjligt i mänsklighetens värld. " 
 
För vi säger till er som vill lyssna på oss, att framtiden är er att besluta om och att ni är ansvariga för 
dess skapelse. Ni har låtit era sinnen påverkas av mörka tankar och känslor och har inte verkligen 
öppnat er för den skönhet som finns inom er och alla omkring er. 
 
Det är därför det är så viktigt att öppna sitt hjärta för denna kärlek som kommer från en högre 
dimension. Mänskligheten har blivit lat och riktat sina tankar till ord av föga mening. Vi ber er alla här 
i dag, om än bara för stunden, att öppna er för möjligheten att leva ett liv från Hjärtats Ljus. Vi ber dig 
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att fylla din varelse med denna gåva av Ljus som vi erbjuder alla som accepterar det genom att föra in 
det i sin tillvaro. 
 
Vi säger; bli inte rädd för att älska, var inte rädd för att visa vad som är bäst inom dig! När du fylls 
med ljus, kommer mörka känslor att uppenbaras för dig. Du behöver inte erkänna dessa 
svagheter inför andra, bara för dig själv. Ty andra kan inte och kommer inte att förstå dig helt. 
Vi ber dig bara att vara ärlig inom dig själv och från denna plats för ärlighet kommer kärlek 
och vänlighet att växa inom dig. 
 
För ni har alla valt lögnernas väg. Varför inte ändra riktning i dag och välja det ärliga livets väg? Det 
kommer att vara en naturlig process och utvecklas steg för steg över tiden. Stressa inte, överansträng 
dig inte, utan fortsätt längs stigen av Hjärtats Ljus med lugn tillförsikt och vetskap om att allt kommer 
att gå bra för dig i dina framtida år, så som du uttrycker det som du verkligen är, i människans värld. 
 
Vi beundrar din vilja och ditt mod - för få kommer verkligen gå vägen för lättsam frihet mot 
framtiden. Snarare föredrar de att koncentrera sina tankar på mörkret i det förflutna. 
 
Befria dina sinnen från att fokuseras på smärtor och lidanden i ditt förflutna och led dina tankar mot en 
framtid fri från dessa självtillfogade plågor. 
 
För du fortsätter verkligen att skapa eller återskapa dina problem om och om igen genom att sätta ditt 
fokus på dem. Koncentrera hellre dina tankar på hälsa genom att ha en hälsosam syn på ditt eget liv 
och på världen. 
 
All smärta och sjukdom kommer från denna koncentration på det förflutna, medan din hälsa, din 
styrka och din lycka hänger på skapandet av en framtid där dessa problem inte längre existerar. 
 
Tro på en framtid som ger dig mer lycka - och så ska det bli i sinom tid. 
 
Nu, för er som har känt skillnaden och förstå vårt budskap; njut av er frihet från det förflutna. Känn 
inuti kroppen, inne i ditt sinne, och viktigast av allt, känn värmen och lugnet i ditt hjärta. För hjärtat är 
dörren till frihet för dig själv och alla andra. 
 
För dig som ännu inte har givit dig denna frihet kommer nya dagar av frihet i morgon, om du 
bestämmer dig och önskar det. 
 
Vi tackar er alla för att ni kom för att lyssna till våra ord. 
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SJUNDE BUDSKAPET ("The Seventh Release") 
 
 
Till er som har kommit hit i dag: vi vill tacka var och en av er för den vänlighet ni visat den som vi har 
valt som vår budbärare, så att dessa ord blir tillgängliga för andra. 
 
För vi känner er smärta och era hemliga rädslor och välsignar er denna dag. Vi önskar var och en av er 
Andens lugn och säkerhet och kärlek till varandra. För har ni låtit er vara vilseledda under oräkneliga 
århundraden och har nu en möjlighet att läka synder från det förflutna. Vi talar till er i dag med 
uppriktiga avsikter. 
 
Vi gör ett erbjudande om Guds Ljus och Kärlek till vemhelst som vill acceptera denna gåva. För är vi 
budbärare också från en högre makt och har varken önskan eller uppsåt att tvinga våra gåvor på dem 
som vi kommer i kontakt med. 
 
Ty Kärleken är född i frihet och Andens gåvor ges till dem som ber och syftar till att göra goda 
gärningar i denna människans värld. 
 
Ni har varit vilseledda och lärt er frukta friheten. Frihet är en fara för de krafter som gör sitt bästa för 
att förstöra allt som är bra inom den mänskliga anden. Vi önskar er mod och öppna sinnen och än mer: 
att ni stillar era hjärtan och låter denna gåva komma till er. Frukta inte, vi är här för att vaka över och 
skydda er som är här i dag. 
 
Välj det i ditt liv som du skulle vilja få helat, och glöm inte att allt helas genom det öppna hjärtats 
gåva. Det finns inga gränser för dess makt. För dess kraft kommer från Gud, eller från det som är 
kärnan i allt som finns. 
 
Vad ska vi tala om denna dag? Vi ska tala om kärlek och vi ska tala om behovet av godhet i alla 
mänskliga strävanden. 
 
Vi ser en värld idag som går förlorad i sin egen sorg. Vi ser ett folk som är förvirrat och inte kan se 
klart, vare sig själva eller sin omgivning. Vi ser en total brist på ledarskap i er mänskliga gemenskap. 
Vi ser människan som vilseledd och förlorad i en meningslös värld som ger föga tröst åt sina invånare. 
 
Vi önskar alla en tydlighet i syn och känsla, för att kunna veta vad som är sant och vad som är lögn. Vi 
önskar alla en lugn förvissning i livet, som bara kan uttryckas när man lever på ett ärligt, 
sanningsenligt sätt. Vi önskar alla en lycka och en livsglädje som nu är ännu ovanligare än den mest 
sällsynta ädla juvel. Vi önskar alla frihet från fruktan och rädsla för sina ego-tyranner. Vi önskar alla 
en sorglöshet som för med sig stor kraft, stor visdom och lugnt förtroende för att alla kommer att gå 
bra i ens eget och andras liv. 
 
Vi ber bara att du stillar ditt sinne och lyssnar till våra ord och låt vara för blott en liten stund känna 
kraften, styrkan, och den kärlek som finns just bakom och inom orden. 
 
Vi önskar att du får uppleva sanning och ärlighet, om så för bara ett ögonblick, så att du kan se och 
känna skillnaden mellan gudomligt inspirerade ord och orden från de mörka bedragare som livnär sig 
på mänsklig svaghet och bara söker sina egna belöningar med en total brist på intresse för andra i ert 
mänskliga samhälle. 
 
Vi ber er att vara modiga, ta ett stort steg i tron och förvandla din rädsla till kärlek. Vi ber och vi ger 
fritt. Vi gör detta eftersom detta är vårt sätt i vårt rike. 
 
Vi ber inte att du ger upp din mänsklighet, men egentligen kommer du att uppleva att allt eftersom du 
blir mer gudalik blir du också mer mänsklig och detta i ordets rätta bemärkelse, inte enligt nuvarande 
tolkningar. 
 
För tolkningar är det, eftersom vi talar ett annat språk. Vi talar hjärtats språk som sjunger om skönhet 
medan Mänskligheten talar egots ord, vilket talar på ett barnsligt och självdestruktivt sätt. 
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Vi ber er bara att öppna era hjärtan och era sinnen för den kärlek, den vänlighet och det gudomliga 
vita ljus som kommer från vårt rike och låta er omvandlas till en ny människa, balanserad och 
hälsosam, både mentalt och fysiskt, och som uttrycker sig från en högre emotionell frekvens. 
 
Vi ber dig balansera Gud och Människa inom dig, och därmed ta nästa steg i människans evolution. 
För när ljuset och mörkret blandas, kommer Ljuset dominera och ha det största inflytandet. Ett flöde 
av ljus till mörker kommer att förvandla mörker till ljus. 
 
De som är av mörker är bara bedragare och har ingen verklig makt av sig själva. De lurar och 
manipulerar andra för att förmå dem att förråda sig själv och andra. De är små och svaga precis som 
det mänskliga egot men är maktlösa att påverka eller korrumpera dem av Ljus. De av mörker räds 
Ljuset, men de av Ljus saknar rädsla. Så, vem är den starkare? 
 
Så kanske du kommer förstå varför era regeringar, era institutioner, och era religioner alla har 
misslyckats. De talar alla tomma ord utan någon verklig makt eller kraft bakom, men ni har tillåtit er 
att bli lurade och förrådda av just dem som ni trott kunnat hjälpa er och på grund av detta har ni alla 
drabbats så. 
 
Nu är det dags att förändra er, och börja förstå vem som talar sanningens ord i godhet och vems ord 
som förlänger ert fängelsestraff i er mörka, glädjelösa värld av rädsla. 
 
Var inte som de vilka talar om kärlek och frihet men uppmuntrar det som är svagast inom andra, bara 
för att manipulera dem för sina egna syften. Acceptera inte orden från dem som talar om fred och 
frihet medan de sprider död och förstörelse i er värld. Som en stor profet en gång sa, "Du kommer att 
känna igen dem på deras frukter." 
 
Frigör er från detta storslagna bedrägeri och se på era ledares handlingar och inte deras ord, men var 
inte som dem och acceptera inte deras tyranni. 
 
Sök inte vägar av girighet, död, förintelse och dominans över andra, utan sök de vägar Anden visar på, 
och som ger Guds gåvor till människan att användas för att stärka dig själv och delas med andra i hopp 
om att skapa en bättre värld. En värld som styrs av styrka, inte svaghet. Den styrs av kärlek, inte av 
rädsla för egot. För egot söker endast det som är bäst för egot, medan Gud söker vad som är bäst för 
hela mänskligheten. 
 
Så kan du nu se och förstå varför du är som du är och varför din värld står inför de problem som den 
står inför idag? 
 
Vi har sagt tillräckligt för nu. Tänk och reflektera över våra ord och kom till dina egna beslut! För det 
är mänskligheten som är ansvarig för skapandet av den mänskliga gemenskapen. Skapa från en plats 
för styrka i Anden, skapa från en plats för kärlek, skapa från en plats av livsglädje och du kommer 
sakta börja se en förändring inom dig själv och andra och en dag kommer du att förstå sanningen i de 
ord som vi har erbjudit mänskligheten. 
 
Nu har vi en tid när ledarskap behövs så väl inom människornas värld, men samtidigt fruktas och 
misstros. Ledarskap i sig är en fin kvalitet och nödvändig om mänskligheten väljer att fortsätta längs 
den utvecklingsväg ni alla har valt. Ja, valt, redan före mänsklighetens era begynte. 
 
Ledarskap är en egenskap som kan uppmuntras hos ungdomar, men då måste först de äldste med 
styrka och visdom och gåvan av ledarskap stiga fram och ta ledningen. För det är inte nog att uttala 
orden, för de unga bara blir förvirrade av avståndet mellan ord om ledarskap och bristen på verkliga 
uttryck för sant ledarskap. 
 
Ja, det kan ledarskap uppmuntras och även utvecklas, men om inte de med verkliga ledaregenskaper 
tar ledningen kommer varje program för att lära ut ledarskap att bli ett misslyckande. 
 
För mänskligheten har i sin ansvarslöshet valt den falska och tomma väg av ord som talas av 
människor med liten eller ingen övertygelse. Man måste tro starkt på de värderingar som man lär ut, 
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om undervisningen skall bli effektiv. Man måste ta många risker och vara beredd att hantera en 
motreaktion av kritik och direkta lögner riktad mot de som tar denna speciella ledarroll. 
 
Det krävs en styrka och visdom som inte är inneboende i er värld, en styrka och visdom som kommer 
när man en gång anpassar sig med Anden. Då börjar ett flöde av styrka, visdom, tydlig och ärlig 
kommunikation som är nödvändig om ett program för att lära ledarskap ska kunna vara framgångsrikt. 
 
Ledarna ska inte bara leda, utan måste också samarbeta med varandra. Det finns få med verkliga eller 
potentiella ledaregenskaper nu i er värld, men fler kommer  
eftersom behovet av ledarskap ökar.  
 
Vi vill inte avskräcka eller avråda någon som har gått vägen mot ledarskap, utan snarare uppmuntra 
dig att fortsätta dina ansträngningar och lägga grunden för kommande generationer. Alla 
ansträngningar måste börja med en uppriktig önskan att förändra. Insatserna för att lära eller 
uppmuntra ledarskap kan ta många former. Det är inte de metoder eller tekniker som använts som är 
det viktigaste, utan kvaliteterna hos lärarna. 
 
För, hur kan barnen lära sig att vara ledare om de inte kan se och imitera dem som har 
ledaregenskaper? Barn ser igenom lögner och motsätter sig varje försök som inte är resultatet av ärlig 
kommunikation med dem som inte är rädda för att vara sig själva och visa sin sanna natur. Detta 
ärlighet mot sig själv är så viktig och så sällsynt i er värld. Först måste du vara ärlig inom dig själv, då 
kommer du automatiskt att vara ärlig i dina relationer med andra. 
 
Vi ber dem som vill lyssna att ta ledningen, att se inom sig själva, och att acceptera sina svagheter men 
samtidigt acceptera sina starka sidor. Att inte frukta, utan bana en väg genom okänd mark så att andra 
kan följa efter senare och fortsätta det arbete som ni har påbörjat i denna tid. 
 
Sträck ut era händer och ta tag i deras som nu lever sina liv från en plats för ledarskap, en plats där 
människor lever i ärlig kommunikation och i en anda av samarbete, och var glad att du blev en av dem 
som hjälpte till att bygga den grund på vilken framtida generationer byggdes. 
 
Var stolt och vet att dina ansträngningar inte var bortkastade och att Vi i Vår tid som har gynnats är 
tacksamma mot dem som har gjort det möjligt för vår framtida värld av samarbete och kärlek till 
varandra att existera. Fortsätt ditt arbete och låt dig inte avskräckas! Vet att den framtid ni föreställt er 
för så många oräkneliga århundraden sedan, existerar på den planet ni kallar Jorden. 
 
Vi vill tala med er om behovet av ledarskap i er värld för mänskligheten. 
 
För ledarskap har blivit en sällsynt kvalitet bland män. Idag ser vi barn som leder era regeringar, era 
institutioner, i själva verket alla era organisationer. Var och en söker sin egen makt eller prestige utan 
hänsyn till andra. De agerar av svaghet och är öppna för korruption i många former. De talar om att ta 
ansvar och följa lagar eller regler, medan de på samma gång saknar respekt för samhällets lagar och 
regler och beter sig kriminellt. Det är inte konstigt att brottsligheten fortsätter att öka på hela er planet. 
 
För ledarna är endast en återspegling av mänsklighetens sjuka tillstånd. De har valt att förneka sitt 
ansvar för samhället genom att representera och spegla det värsta inom mänskligheten snarare än det 
bästa. 
 
En ledare är någon som har gjort resan in i sig själv och hittat sin egen inre styrka och visdom och 
önskar nu dela denna gåva med andra. 
 
En ledare är någon som har förmågan att skapa en miljö där människor känner sig trygga och villiga 
att sänka garden och öppna sig tillräckligt för att låta sin egen inneboende styrka och visdom komma 
fram i mänsklighetens värld. 
 
En ledare är en som hjälper andra att arbeta effektivt tillsammans för att åstadkomma förändringar på 
ett produktivt sätt. Det vanligaste sättet idag är att slåss med varandra om kontroll av koncernen, vilket 
är ett fruktansvärt slöseri med energi som skulle kunna användas för att skapa bättre system, bättre 
produkter, eller bättre kommunikation som leder till bättre gemenskap. 
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En ledare, en sann ledare, har en förmåga att organisera sina tankar och känslor och koncentrera sig på 
vad som är bäst inom sig själv för att hjälpa andra att få reda på vad som är bäst inom dem själva. 
 
En ledare måste vara stark för att nå djupt ner i en annan och dra upp dem ur deras eget mörker. 
 
En ledare måste ha tillgång till Ljuset innan den kan leda någon annan ut ur sitt emotionella och 
mentala mörkret in i klart vitt ljus som läker alla synder och återlämnar en till sig Själv. 
 
Många av er här i dag har en naturlig förmåga att leda andra i en god riktning. Och vad är den 
riktningen? Tillbaka till er själva! Denna förmåga måste komma till ytan och användas oftare om 
mänskligheten ska överleva den mörka kommande dagarna. 
 
För sant ledarskap behövs i er värld för mänskligheten. Barnen måste få använda sina förmågor och 
uppmuntras att ta fram och visa vad som redan finns. Ledarskap är omöjligt att lära ut, men ändå kan 
det på sitt sätt hjälpas fram. 
 
Dessa ledaregenskaper finns inom alla personer, och väntar på att frigöras och uppmuntras, men 
uppmuntras av de starka, inte av de svaga. För barnen måste ha levande exempel på ledarskap för att 
deras egna egenskaper ska kunna återspeglas i den mänskliga gemenskapen. 
 
Så vi säger till alla er här i dag: Var inte rädd för att visa världen vad som redan är en del av dig! Var 
inte som de av svaghet som talar tomma ord och bara bevakar sina egna själviska intressen. 
 
Låt din naturliga förmåga komma till ytan och förfina dina kunskaper med praktik! Världen är så i 
behov av människor med äkta ledaregenskaper och förmågor. Du har en skyldighet och ett ansvar att 
föregå med gott exempel för framtida generationer så att Mänsklighetens inriktning kan förändras från 
rädsla till kärlek. 
 
För en sann ledare är han eller hon som har öppnat sig för Guds kärlek och delar den med andra. Varje 
annat sätt är vägen för räddhågsna bedragare som manipulerar andra för egen vinning. 
 
Så var inte rädd och tänk på barnen och de som ännu inte kommit. För utan era insatser, kommer en 
framtid fylld med sant ledarskap inte vara möjlig inom denna människans värld. 
 
Mänskligheten är nu redo för en stor förändring i medvetandet. Övergången kommer inte att bli så lätt 
som vissa vill hoppas. Snarare kommer den att ske under många år av lidande och svårigheter. Det 
hade inte behövt vara på detta sätt, men på grund av mångas ovilja att göra det arbete som krävs för att 
åstadkomma denna förändring, har det redan beslutats att andra, mer drastiska, åtgärder kommer att 
ske inom den fysiska världen att få till stånd förändringar i de mänskliga personligheten strukturerna. 
 
För om livet ska kunna fortsätta har de som tar dessa beslut inget annat val än att agera nu. Det 
kommer att ske många naturkatastrofer, ännu fler än hittills. 
 
För mänskligheten vägrade att medvetet förändra de gamla mentala och känslomässiga strukturer som 
nuvarande civilisationer bygger på, till sådana som låter frihet och kreativitet flöda ut. Det är ett försök 
att få de nödvändiga förändringarna till stånd, för människor kan inte längre få fortsätta att förstöra 
och förorena jorden och varandra. 
 
Slaveriet måste upphöra! Inte bara det yttre uttrycket för slaveri, utan även de inre uttryck som har 
upprätthållits av ego-tyranner. För måste man först frigöra sig själv innan man kan frigöra andra. 
 
För de förhållanden som nu ses i samhället är inget annat än en passiv återspegling av den sjukdom 
och de sjuka känslor som dominerar inre psykologiska och känslomässiga strukturer. 
 
Vi kommer att hålla Anden borta från detta. För är det Anden som manar alla goda och positiva krafter 
att störta ego-tyrannen och hjälpa den enskilde att återigen besätta sin egen tron och regera på ett 
välvilligt sätt. När detta har gjorts, då kommer det yttre landskapet att förändras så att människan 
återigen kan skapa en värld av frihet, nästan obefintlig idag.  
 



BUDSKAP ("messages" - www.faith-restored.com) - 48 
 

För människor försöker nu kontrollera varandra och ett fåtal nationer försöker kontrollera alla andra 
under åberopande av fred och välstånd, när det i själva verket är död, förstörelse och förslavande av 
hela raser som är deras yttersta mål. De är så svaga och sjuka av sin egen girighet att de nu vänder sig 
mot sina egna medborgare i desperata försök att få ännu större kontroll genom att vända sina egna 
anhängare mot varandra. 
 
Det är verkligen en galenskap som har tagit kontrollen över deras tankar och känslor. Självförstörelse 
inte bara av sig själva, utan av en hel nation. För sanningen kan inte döljas för evigt och en gång när 
deras verkliga motiv kommer fram, kommer medborgarna att resa sig och kräva ett slut på denna 
galenskap. Detta inte bara i detta land, utan i många länder. För många har gått med i detta storslagna 
bedrägeri och många tvingas betala priset, inte bara de skyldiga, utan hela mänskligheten. 
 
För i sanning, man kan inte avskilja sig från andra. Alla kommer att påverkas, eftersom alla kommer 
att betala ett enormt pris. Ett totalt sammanbrott kommer att ske genom denna brist på ledarskap och 
ett nytt ledarskap kommer att uppstå i sinom tid, ett som söker det goda i allt för allas bästa. 
 
Ja, vi förstår din konflikt. Vill du gå vidare i gamla banor eller göra det du känner är rätt att göra i ditt 
hjärta av hjärtan? Du vet redan svaret på din egen fråga och vi vågar inte störa din beslutsprocess. För, 
hur ska du kunna växa i styrka och visdom om vi hjälper dig att undvika de livserfarenheter som 
kommer att ge dig lektioner i visdom och den styrka som krävs för att fortsätta din resa mot ljuset? 
 
Vi kommer att säga: var inte rädd och var den du är. Det kommer att vara din största styrka. 
 
Det handlar om en steg för steg process, precis som du trott förut, förändringar som sker för snabbt 
kommer bara att resultera i kaos eller katastrof. Man måste ha tid att anpassa sig och se skillnaderna i 
sina personlighetsstrukturer. En medvetenhet om vad som skett och vad som kommer att inträffa är 
nödvändig om arbetet ska kunna fortsätta på ett lugnt och konstruktivt sätt. 
 
För människan är vid denna tidpunkt djupt nere i ett lager av mörker och kan inte riktigt se glädjen i 
att leva eller ens ett behov av att uttrycka glädje i livet. Detta kommer att förändras med tiden och 
mänskligheten kommer åter uttrycka sig på ett kärleksfullt sätt, men inte denna dag. 
 
Vi ger hopp till alla som vill lyssna och uppmuntrar alla att leva sina liv på ett kärleksfullt sätt. Vi vet 
att detta kommer att ske i sinom tid, och i sanning erbjuder vi dessa ord till kommande generationer. 
 
Var inte otålig, utan klok och fortsätt på vägen mot sorglös frihet från fruktan! 
 
Än en gång kommer vi för att erbjuda några ord av tröst och hopp för kommande generationer liksom 
de som nu har mänsklig form. För Vi ser framtiden utifrån att Vi vet vad som är sant och lämpar sig 
för det viktigaste uttrycket av en själv. Vi ser en framtid där människan återigen agerar på ett 
ansvarsfullt och moget sätt och vakar över sin värld med en kärleksfull blick. 
 
Den tiden är inte så långt fram och kan börja nu om människan så väljer och vidtar nödvändiga 
åtgärder för att skapa en värld av ärligt liv. För detta val erbjuds på alla platser och i alla tider, men 
utgår från nuet. För i ditt nu ligger din största makt och din största lycka. Både det förflutna och 
framtiden ligger längre bort från ditt centrum av makt och att mitt är ditt hjärta, som lever i nuet. 
 
Mardrömmar, sjukdom, smärta, allt som är negativt och hindrar en från att uttrycka ens kraftcentra, 
finns i ens förflutna. Denna koncentration på det förflutna är en av de största tragedierna i den 
mänskliga erfarenheten. Ju mer man koncentrerar sig på tidigare smärtor eller ont, eller orättvis 
behandling från andra, desto fastare blir dessa smärtor och rädslor, vilket ger dem större makt över din 
vardag. 
 
Framtiden är också en icke-verklighet, men en som är flytande och lätt formas efter ens drömmar eller 
önskningar. Så, framtiden bildas i dag antingen ur ens smärta, sjukdomar, tankar på orättvis 
behandling av andra, ego-rädslor, andras lögner som har påverkat ditt tänkande och känslomässiga 
mönster genom åren eller från en plats av kärlek och lugnt förtroende. Den platsen är din 
maktcentrum, den platsen är ditt hjärta. 
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Från denna plats kommer alla möjligheter till lycka eller livsglädje. Så, om man bara lever idag i ens 
hjärtcentrum, då skapar man automatiskt en framtid av lycka och kärlek till och från andra. 
Koncentrationen av ens tankar skiftar från det förflutna till nu, från vilken all lycka och kärlek utgår 
och skapar en människa som uttrycker det bästa inom sig själv. Denna positiva energi kommer att sätta 
igång ett nytt slags liv, inte bara för en, men för många andra. 
 
Så se till nuet och hjärtesorgen från i går kommer att ersättas av lycka i dag, vilket kommer att utgöra 
ytterligare lycka i morgon. 
 
För nuet är en tid av stora förändringar inte bara inom den enskilde, utan inom hela mänskligheten. 
Man har alltför länge följt minsta motståndets väg och i sin hast dragit stora lidanden över sig själv 
liksom över alla varelser som bebor er värld. 
 
Vi kan se en tid av stora omvälvningar, ännu fler och större än under de senaste tjugo åren eller så. Vi 
skulle önska alla en mindre dramatisk entré i sitt eget sanna väsen, men tyvärr vägrar människan att 
lyssna och göra de nödvändiga förändringar inom sig som kunde påverka det yttre landskapet i en 
välgörande sätt. 
 
Så nu sker stora omvälvningar för att lära mänskligheten vad som är av betydelse och vad som är vad 
man skulle kunna kalla barnlekar. 
 
För det finns ingen sann känsla av verklighet i denna era och människan kommer allt längre och längre 
bort från sin sanna natur och sitt naturliga sätt att vara. Det finns utbildningar i allt, men inte många 
har någon riktig kunskap om sig själva eller andra. De blinda leder verkligen de blinda mot farorna. 
 
Vi har velat dessa ord ska vara som en helande balsam för att återställa synen och förmågan att se vad 
som är sanning och vad är lögn. Ändå är det få som verkligen kan se så som ögonen skapades för att 
se - ut mot landskap som blott är en återspegling av människans inre snedvridna och obalanserade bild 
av sitt beteende. 
 
Självutnämnda profeter säger att svart är vitt och vitt är svart och de med föga kunskap tror deras 
falska ord och fortsätter mot sin egen undergång. 
 
Vi säger till alla som vill lyssna, "Var modig och använd din urskiljningsförmåga för att veta vem som 
talar lögnaktigt och vem som kommer till dig för att tala sanningens ord." 
 
Förstå att inga verkliga förändringar kommer att ske innan Människan kan se klart och befria sitt 
gemensamma minne från oräkneliga århundradens missuppfattningar och missförstånd om vad deras 
sanna natur är och vad den tillåter eller förbjuder! Befria era sinnen och era hjärtan och alla kommer 
att inrätta sig på ett sätt som är både glädjande och välgörande. 
 
Sök frid och frid kommer att följa! Sök inspiration och du kommer att inspireras till att leda dem som 
nu saknar inspiration, men längtar efter en rikedom som inte är tillgänglig genom insatser av 
människan eller av hennes imaginära institutioner och organisationer, vilka i själva verket har skapats 
för några få som är experter på att lura många. Var inte lojal med dessa svaga och falska, utan stå i 
kontakt med Vårt Rike och för ut det till dem som är längtar och strävar efter den styrka och den 
visdom som från tid till annan visat sitt ansikte i mänskligheten värld, dock sällan för mer än ett fåtal. 
 
Det finns en anledning till detta och i denna kunskap ligger visdom och ens frihet från mänsklighetens 
fåfängliga strävanden. Sök sanningen och sanningen kommer att växa inom din varelse och ge färg åt 
din vardag med vackra nyanser och toner. Även om du inte förstår detta i dag kommer du en dag att 
göra det. 
----------- 
Var inte besviken över att så få har tagit emot den hjälp som du har erbjudit. För fler kommer att 
komma i sinom tid och fler kommer att få ta emot Guds gåvor till människan. Ty de som får göra det 
hårdaste arbetet i omvandlingen av mänskligheten från Ego-människa till Gud-människa är för unga 
att ta ledningen, men en dag kommer de att leda. Inte bara kommer deras ord att inspirera, utan 
Nådens gåva till Mänskligheten blir den verkliga inspirationen eller läkaren av alla missförhållanden 
som plågar människan. 
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--------- 
Nu har vi en ny möjlighet att tala med alla som är villiga att lyssna till våra ord. För inom orden är en 
känsla av tröst, lugnt självförtroende och att ens framtid kommer att utvecklas på ett sätt som inte bara 
ser till vad som är bäst för individen, utan vad som är bäst för alla att denna individ kommer i kontakt 
med. 
 
Vi säger till alla som vill lyssna. Var inte rädd för era drömmar! Var inte rädd för att i din värld av 
mörker uttrycka det som är bäst inom dig själv för att sprida ett nytt ljus över landet, så att alla som 
kommer i kontakt med dig kommer att börja se inte bara sina egna liv klart, utan även tydligt se 
världen omkring sig . 
 
För utan klar syn, hur kan man skapa någonting av skönhet? Inse tydligt vad du har blivit så att du kan 
vidta nödvändiga förändringar för att bli vad du skulle kunna vara om du bara tillåter dig själv den 
friheten, och öppnar dig för nya möjligheter att leva! 
 
Sök inte ära och berömmelse, utan lycka och lugnet i att veta att du kan ha ett gott inflytande på din 
omvärld. 
 
Saliga är de som söker det goda och omsätter det till något bra för alla de möter. Detta är vägen för 
framtida generationer och kommer att leda till att människan kan fortleva. Inte genom de nuvarande 
systemen för illvilja och bedrägeri där man i verkligheten bara gör det som är mest skadligt för en 
själv och andra. 
 
Var inte som de falska som lider i onödan. Sök efter det som är bäst inom dig själv och hjälp även 
andra att hitta det! En väg kommer att öppnas. Lita på ordens kraft att flytta människornas sinnen till 
sitt hjärtans Ljus. När hjärta och hjärna förenas, då kommer vi ha en värld av underbara skapelser, en 
koncentration på verkligheten, och en uppfyllelse av ens själs syfte. 
 
Så frukta inte, utan ta ledningen och oroa dig inte med småaktiga rädslor. Lev inom en värld av rädsla, 
men var ändå oberörd och i kontakt med det glödande Ljus, som för dig tillbaka till ditt verkiga förnuft 
och ger dig en plats bland dem som bär frihetens fackla på hjärtats väg. 
 
För nu är det få som kan se det verkliga behovet. Endast ett fåtal är obundna av egots kedjor. Var inte 
rädd för att visa din egen frihet och leda vägen till en bättre morgondag. 
 
Se andra som följeslagare och medarbetare i denna resa mot ljuset. Sök inte berömmelse och sök inga 
rikedomar! För dessa är fällor eller omvägar för att hålla dig borta från dig själv. 
 
Uppsök alltid det som är bäst och vackrast inom dig och dela det med andra i er värld. 
 
Känn glädjen av att leva, glädjen bakom och inom hela skapelsen. Känn och bli botad från det 
förgångna och från dumheterna av idag! Koncentrera dig inte på svaghet, utan på den styrka som 
ligger vilande inom dig själv. Väck den sovande jätten och ta honom till ditt hjärta! 
 
Lev i Det Enda och hjälp barnet att bli vuxet. Då kommer en stor förändring att ske, visdom och kärlek 
kommer återigen regera jorden. 
 
Så återigen, har vi möjlighet att tala till dig på ett sätt som ni förstår och förstå detta: Vi är här för att 
hjälpa dig att informera andra om vad som är möjligt att göra när man har öppnat sig för hjärtat ljus 
och funnit en egen inspiration som leder till livets kallelse och största lycka. Och, menar vi inte en 
kallelse i den gamla meningen av detta ord, utan att någon ropar från Självet till sig själv. 
 
När den röst som talar om sanningen, som talar i godhet, som förmedlar visdomsord till mottagaren, 
har hörts och förståtts, då börjar ett flöde från vårt rike till ert och de som hör dessa ord kommer att 
inspireras att leva sina liv som avsett, innan ego-tyrannerna tagit kontroll över individer och grupper. 
 
Hjärtat kan fortfarande övervinna sinnet och återföra hoppet om en framtid där förnuft och tro än en 
gång styr människors handlingar. 
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För i er värld är det nu tvärtom och få kan se sanningen i detta påstående. De av mörker förkunnar att 
de av Ljus och de av Ljus inte ens får höras i ert samhälle. Människor betalar verkligen ett högt pris 
för dåliga råd medan orden från dem med visdom passerar ohörda. 
 
Det har varit en sådan koncentration på den mörkare sidan av mänsklig tanke och känsla, att det som 
är läkande och bygger upp styrka i den mänskliga personlighetsstrukturen går obemärkt förbi. Så, de 
sjuka vårdar de sjuka, och bara de som överger eller överges av era mänskliga system blir frisk och hel 
igen. 
 
Nu, i din värld uppfattar Rädslans talesmän en förändring och samlar sina krafter för att bibehålla sin 
oordning. Människor agerar på ett självdestruktivt sätt som om de fastnat i sina egna fällor. 
 
Men lögner och falskhet kommer inte längre att binda samman mänskligheten. Den söker nu ett bättre 
sätt som kommer att skapa en framtid med kreativitet och uttryck för vad som är bäst inom er. Inte 
längre kommer tomma ord att godtas eller åtgärder tillåtas vara reaktiva snarare än proaktiva. 
 
Ett stort uppvaknande sker nu, och de som överlever den mörka tiden kommer att förstå att det var 
brist på ärlighet, integritet och etiskt uppträdande som förde mänskligheten in i dessa farofyllda tider. 
Inte längre kommer de av begränsad makt att tillåtas att ta positioner med verklig makt och ansvar. 
 
Ledare i framtiden kommer att vara sanna ledare med de gåvor och talanger som krävs för att leda 
mänskligheten tillbaka till sig själv. Inte längre kommer mänskligheten att styras av lögner och tomma 
ord, utan genom sann inspiration och vägledning. Inte längre ska den drivas av fruktan, utan av godhet 
som kommer att vara ett uttryck för det inre Ljuset av Hjärtan. 
 
Tro på er själva och att en dag Mänskligheten åter kommer att få riktning och system på plats som 
faktiskt fungerar och där ord och handling stämmer överens. Då kommer detta kaos och förvirring att 
upphöra och människors sinnen och känslor användas för att bygga starka och friska mentala, 
emotionella och fysiska strukturer. 
 
Även om Mänskligheten kommer lida mycket under övergången kommer slutresultatet att vara som 
himmelriket på jorden jämfört med era nuvarande sjuka strukturer. 
 
Se att vi åter talar så tydligt till dig och andra. Inte med de förvirrade ord människor använder med så 
många missförstånd till följd. 
 
Nu ska du lyssna på våra ord en gång till och noggrannare. För, det är dags att visa mer av vilka vi är 
och varför vi har valt att sprida dessa ord genom dig. 
 
Det är vi som har talat visdomsord och förståelse för Mänskligheten under oräkneliga århundraden 
med hopp om att fler kommer att lyssna och genom detta menar vi att inte bara lyssna med sina öron, 
utan med sitt hjärta. För vi är mer än fyra. Vi är många och vårt antal kommer att växa allt eftersom 
fler i er värld väljer att lyssna på våra ord. För är det vi som kommer i nattens stillhet för att lindra 
några av de många påfrestningar som människan skapat. 
 
För mänskligheten bor inom en värld av dårskap och vägrar att acceptera att de är här av andra skäl än 
de föreställt sig. För människan har blivit förgiftad och vansinnig av sina egna behov. Han inte längre 
ser den skönhet som finns överallt runt omkring eller anledningen till att han har kommit till denna 
värld. 
 
Nu önskar han bara makt över andra i fåfänga försök att kontrollera allt omkring sig, när det i själva 
verket allt är utom kontroll så länge egot får regera. 
 
Förstå att människan är en del av det som skapar ljus och förståelse, inte av det som endast ger mörker 
och förtvivlan. 
 
Återhämta dig och förnya din vilja att göra skillnad i din värld genom att acceptera dina begränsningar 
när du accepterar det Obegränsade. Ja, det Obegränsade är allt omkring dig och inom dig, lugnt 
väntande på den dag då mänskligheten vaknar upp ur denna falska dröm av lust och makt över andra. 
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För allt vad makten gör är att förstöra hans värld snarare än att acceptera och dra nytta av de naturliga 
och de övernaturliga krafter som finns runt om och inom mänskligheten. 
 
Människan söker oftast gamla, döda och ruttnande idéer snarare än att anamma nya möjligheter för sin 
framtid. Han försöker inte bara dumdristigt förslava andra, utan har därigenom gjort sig till slav under 
sitt ego med sina illusoriska drömmar, till ett pris som fått betalas av alla under otaliga århundraden. 
 
En gång fanns allt som behövdes för människans överlevnad redan på plats. Nu finns det mindre 
tillgängligt på grund av överbefolkning tillsammans med girighet hos några som slåss om större 
kontroll av världens resurser. De få kommer att möta ett förfärligt slut, men tyvärr kommer de att 
skapa en farlig framtid för de många som vägrar att acceptera fortsatt förorening av sig själva och av 
jorden. 
 
Nu kommer vi till en tid av glädje. Glädjen i att veta att din morgondag kommer att vara fullt av glada 
och fina upplevelser tillsammans med andra. 
 
Du kan nu släppa några gamla sorger från ditt eget liv tillsammans med många sorger som du har tagit 
över från andra. Från tid till annan måste en sådan rensning ske om vi ska fortsätta på den väg som 
leder oss alla till en bättre morgondag. Med alla menar vi alla som har kommit hit denna dag. För ni 
har var och en valt att komma av era egna skäl, men ni har alla en gemensam målsättning och det är att 
skapa en bättre morgondag, inte bara för er själva, men för många andra. 
 
För kan du se inte bara hur viktig du är och hur många andra som kommer att beröras av ditt Ljus som 
du öppnar upp mer och mer för hjälp från vårt rike till ert? 
 
För, vi välsignar er alla och önskar alla en lycklig tillvaro här på denna plats. För det kan verkligen 
vara ett land med stor värme om ni alla önskar det och lägger ned det hårda arbete som krävs för att 
det bli så. Vi kan hjälpa och hjälper dig också i ditt arbete liksom vi en gång hjälpte en som kallas S. 
För hon hade med sig en stor glädje för många och är ihågkommen för den glädje med vilken hon 
tjänade andra. 
 
För, vi kommer i kontakt med alla som bär på stor glädje och hjälper dem att hjälpa andra. För vi 
saknar mänsklig form så vi måste samarbeta med dem i mänsklig form som ber om vår hjälp. Vi älskar 
att dela vår glädje med andra och glädje när man är öppen för oss och förstår att ens handlingar är lika 
viktiga om inte viktigare än ens ord. 
 
Djupt nere i er alla porlar en frisk källa till stor glädje, som bara väntar på att upptäckas och springa 
upp till markytan. 
 
Vi hjälper dig att hitta dess livgivande vatten så att du kan dela det med andra och släcka deras törstar, 
om så bara för en kort stund. För vatten är det som ger liv och detta land är välsignat med gott vatten. 
 
Men, osett av många är det goda och rena vatten som ligger dolt inom varje människa , vatten som 
bara väntar på att upptäckas, flöda ut ur jorden för att släcka törsten hos dem som finner denna skatt, 
men också hos alla dem som ni vill dela ert kalla, klara vatten med. 
 
För, var och en har gränslös tillgång, men ändå törstar ni alla så efter dessa vatten som för med sig god 
hälsa och psykiskt välbefinnande. S var en enkel kvinna, men hon förstod detta och gav fritt av sin 
lycka och glädje i att leva. Du har tillgång till samma lycka om du bara visar mod och ta bort de 
fördämningar som hindrar vattnet från att flöda ut över din omgivning. 
 
Nu säger vi: Var inte rädd för att känna den glädje som besöker dig denna dag! Känn den och var glad 
att du fick chansen att uppleva denna gåva av glädje! 
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ÅTTONDE BUDSKAPET ("The Eighth Release") 
 
 
Det finns inga gränser för vad som kan botas eller helas genom tro. Det är bara ditt ego som gör sitt 
bästa att begränsa dig själv genom att skära av din ärliga kommunikation med dig själv. 
 
Från Jaget kommer allt helande, medan all sjukdom. kommer från Egot. 
 
För att bryta sjukdomens kedjor behöver man bara bryta de Egots kedjor, varur alla bekymmer 
uppstår. 
 
Låt inte dina rädslor ta över dig! 
 
Allt som görs är för mänsklighetens bästa. Varje varelse har en plats i denna verksamhet. 
 
Kom ihåg att egot är ett verktyg som också kan användas till fromma för dig själv och andra. Detta var 
den ursprungliga avsikten och egot kan återföras till sin ursprungliga funktion igen. 
 
Bönen är den mest kraftfulla läkande kraften för mänskligheten. 
 
Gråt dig igenom din smärta till lugn! 
 
Var så luften och absorbera alla ljud och filtrera alla partiklar av kärlek som flyter tyst omkring dig. 
 
Var stilla och lugn och lätta den börda som kroppen skall bära genom ditt livs väg! 
 
Kom att inse att idag är bara en projektion från igår och att i morgon blir det som du drömt om i dag. 
Så förändra karaktären hos dina drömmar och ändra karaktären på ditt framtida liv! 
 
Frukta inte tankar av besvikelse! För de flyr bort för att frigöra utrymme för de välsignelser som 
väntar. 
 
Lev i fred och älska igen. Vet att allt går bra för dig och dem du älskar! 
 
Sök frid och det helande lugnet från det Ljus som för med sig en hjälpare till kropp och sinne, 
eliminerar alla hinder och öppnar en dörr till ett sunt liv. 
 
Varför talar vi om sådana frågor? Som en hjälp till dig och andra som vill åstadkomma ett tillstånd av 
Nåd, ett tillstånd av balans i den mänskliga organismen. 
 
Dessa egenskaper är redan där. De är bara överlagrade av rädsla och orättvisa, som ansamlats under 
många livstider. Orättvisan hos ego-tyrannen som uttrycker sig utåt i människans värld. 
 
Vi ser bara Dig som har kontrollen, som den som skapar den mänskliga verkligheten dag för dag med 
hjälp av en sjuk rådgivare, och den rådgivaren är Egot. 
 
Vi ber dig i stället att Vi får bli din rådgivare tills du kan återta ditt rättmätiga plats på tronen av ditt 
väsen när Ego-tyrannen har störtats. När detta är gjort, då återvänder klokheten och återskapas 
balansen i ditt rike - i din egen vardagliga verklighet. 
 
Lev i fred och vet att Vi, vänner till Gud och Människa, är här för att hjälpa och råda till ett hälsosamt 
och balanserat sätt att vara. Be till Gud och Han kommer att skicka oss att skingra mörkret och 
återuppväcka den bättre delen av dig själv! 
 
Vi kommer med glada hälsningar och lämnar dig med ett hjärta fyllt av ljus, kärlek, och en glädje som 
är bortom mänsklig fattningsförmåga. 
 
Tron återvänder och med den ett förnyat hopp om en framtid med en balanserad livsstil. 
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Nu har vi åter mötts i korsningen mellan himmel och jord. Från denna plats utgår alla framtida 
möjligheter och får blomma ut i en hälsosam miljö. 
 
Ord som du önskar dig. Ord som kommer att leda mänskligheten till en bättre sätt att leva med 
varandra. 
 
Vi önskar alla glädje och stöd i denna värld. Vi önskar alla en trevlig och behaglig vardag. Vi önskar 
alltid bra och positiva resultat, medan du och andra av din sort föredrar att frukta morgondagen. Se på 
uppvisningen, ni hjältar! Den är ett tveeggat svärd. Ena sidan talar om hopp om en bättre morgondag, 
medan den andra svärdseggen är människors rädsla för att vara annorlunda eller sticka ut som 
främmande eller ovanliga inom sin stam, klan, eller i samhället. För detta är verkligen 
stenåldershistorier som har ältats om och om igen genom tiderna. 
 
När kommer mänskligheten att vara djärv och våga skriva nya historier? Berättelser om kärlek och 
vänlighet och behaglig gemenskap utan ständiga strider och konflikter mellan individer och grupper. 
Som du trott; de flesta människor utvecklas aldrig förbi ett infantilt skede av ”jag först” och att lägga 
sig till med det som finns i närheten utan någon tanke på konsekvenserna. 
 
Kom se ärligt på dig själv och dina dåliga beteenden mot andra och önska att medkänsla och empati 
att växer fram mellan individer och grupper, så att alla kan se den smärta och förvirring som följer av 
deras ”moderna” beteenden. Och beteendet är lika mode-betonat som klädmodet. Det kan ändras från 
tid till annan om någon väljer det. 
 
Ni har alla större frihet än ni någonsin kan föreställa er med era mänskliga sinnen! 
 
Vi ber er bara att titta på er själva och andra mer ärligt och komma till insikten att livet kan vara 
annorlunda den mänskliga världen åter börjar ta ansvar, för både tanke och känsla. Tänk innan du 
säger något, på samma sätt som du tänker tro innan du gör något. Tänk, planera och agera för en bättre 
morgondag. 
 
Vi är här och välkomna er alla till denna dag av befrielse. Med befrielse, menar vi den befrielse från 
era lägre naturer, era egna tyranner, och era missuppfattningar och missförstånd i ert liv här i 
mänsklighetens värld. 
 
För era uppfattningar, era åsikter har byggts på lager på lager av lögner. Lögnerna är så tjocka och 
invecklade att ni inte längre har förmågan att tänka eller handla på ett klart och beslutsamt sätt. Detta 
är bara ett resultat av många århundraden av fortsatta och olösta problem utan avslut. 
 
Tiden för lösning nalkas, när mänskligheten inte längre kan upprätthålla de gamla strukturer som har 
byggts på så många lögner och missuppfattningar. 
 
Vi vill låta dig veta att dagarna av befrielse snart kommer att anlända och Människans många bördor 
kommer att minska. 
 
Vi vill nu tacka dig för att ha tagit kontakt med Oss, och även om våra ord är få i dag, vi vill att du ska 
veta att mycket kan åstadkommas bortom orden, när väl kontakten upprättats.  
 
Följ dina drömmar och vet att allt är i ordning och allt går bra för dig och de nära dig. Var lugn och 
vänta på det kommande Ljuset ikväll. 
 
Först ser vi dig som en som har mod och ihärdighet nog för att övervinna sina rädslor genom att 
acceptera gåvan av kärlek till människan. Vi uppmuntrar dig att tillbringa mer tid i bön och meditation 
och att invänta de ord som förmår tända allas hjärtan som önskar en bättre morgondag. 
 
Sök andra av ditt slag genom litteratur eller genom Andens gemenskap. Sök inte de tomma och 
bedrägliga ord som är populära i er värld, utan dem som talar genom övertygelse och inspireras genom 
en längtan efter en bättre framtid och delta i samarbeten som kommer sakta men säkert att lyfta 
människors sinnen till högre nivåer av kontemplation. 



BUDSKAP ("messages" - www.faith-restored.com) - 55 
 

Vi vet att du tycker det är en alltför långsam väg som har valts för dig och andra av ditt slag, men det 
är ett säkrare och bättre sätt att kommunicera i dessa tider med primitiva sinnen som ännu har att 
expandera och utvecklas till samarbete och fullbordande av planer. 
 
Ha tålamod och var mild som hjorten som läker under tystnad! Vi känner dina behov av bekräftelse 
och erkännande, men vi vet också farorna och motgångar vid när man på detta sätt koncentrerar sig på 
vägen mot frihet. 
 
Frihet är en gåva som - liksom alla sanna förmågor och talanger - är gåvor som ska delas med andra 
för att åstadkomma förbättringar för er art och dina grupper. 
 
Tappa inte modet och inte låt dig inte försenas längre. Lev som om du inte hade många morgondagar, 
och var djärv och kraftfull. Vet att vi finns i närheten och ständigt är vaksamma. 
 
Vara lugn och vara säker på att morgondagen blir bättre för dig och för dem som väljer att dela sina 
gåvor av kärlek och fortsatt gemenskap. 
 
Vara kloka och acceptera våra gåvor vi kommer att lämna dig att dela med andra. Gå, och synda 
mindre, och var ett levande exempel på vänlighet mot andra. 
 
Glädje återvänder! Glädjen i att veta att du inte behöver vara framgångsrik inom människornas värld 
för att lyckas i livet! 
 
För, livet är en kvalitet som få kan lära känna, endast de som har stått Livet nära och kunnat minnas 
den stund när de insåg sina egna och andras dårskaper, men fortfarande lyckas vara medkännande och 
vänlig som ett barn förenat med mognaden hos en vuxen. 
 
Det är samma känsla att uppleva detta tillstånd av att vara. För, ja, det är en upplevelse och inte en 
intellektuell övning. För att stanna inom murarna till ett intellekt är att vara avskuren och alienerad 
från livet. 
 
Livet har så många aspekter som en diamant, men ännu mer värdefullt och sällsynt än någon diamant 
som människan känner till. Livet - den essens som undgår oss, är ändå alltid inom oss och omkring oss 
alla, även om vi vägrar att dricka av dess sötma och låta oss njuta av dess livgivande och 
hälsobringande krafter. 
 
Livet. Så sött, så sällsynt, och ändå så vida spritt av ett fåtal som hade modet att bryta med sina egos 
fängelseceller och uppleva sina egna liv utan rädsla. 
 
Ja, det är rädslan som binder en till en mardrömsexistens, som binder en till olycka, sjukdom och 
hägringar av många inbillade problem. 
 
Så mycket av vad som orsakar Mänsklighetens stora sorger är påhittat och har ingen plats hos dem 
med klart medvetande. 
 
Barnet växer aldrig upp, utan är fortfarande lekfullt, medan alla runt om i behov av uppmärksamhet 
försummas och börjar härskna till. Så är det nuvarande läget ofta i mänskliga samhällen. Inte längre 
mogna, inte längre klokt styrda, utan drivna av nyckfulla barn, vilse i en lek som leder mänskligheten 
till en egen självförstörelse. 
 
Bli klok igen och börja bygga nya system för tanke och känsla medan tid fortfarande finns! 
 
Nu är tid för långsam handling som väntar på himlens vilja. För att bli fri från era vanor krävs en lång 
och mödosam process som kunde ta många liv om inte det vore för Guds vilja. För, genom Nåd kan ni 
befrias från alla dåliga eller destruktiva vanor i er vardag. 
 
Ser detta som en tid att lära sig, inte bara om dina styrkor, utan också om dina många brister. Var inte 
rädd för att vara ärlig och erkänna för dig själv dina många brister. För endast genom att göra detta 
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kommer du att kunna erövra de många nya styrkor som har skapats för din framtid, att användas för att 
hjälpa andra att göra detsamma. 
 
För vad är ens liv, om inte blott ett av många. De många tillsammans växer i styrka och lycka genom 
nya möten, och genom arbetet med att skapa mänskliga samhällen som lämpar sig för större kreativitet 
och att ge uttryck för de högre änglarna i ditt väsen. 
 
Sök andra som delar din vision om en bättre morgondag för alla och låt dig inte försenas, förfäras eller 
komma på avvägar från tillfällena till frälsning och befrielse från de bördor som binder dig till denna 
olyckliga existens. 
 
Skriv och sprid våra ord så att andra kan börja förstå vad som kan vara möjligt genom gemensamma 
syften. 
 
Känn lugnet för morgondagen i dag, som du går mot dina kommande år tillsammans med dem som 
kommer att dela sina visioner, på det sätt som du har delat din! 
 
Skriv som den som kan se och känna himmelens ljus och försöker dela denna gåva med andra! 
 
Skriv, skriv, skriv och de svar du söker kommer fram och läker dig och alla dem som söker en ärlig 
väg. 
 
För sökarna är få, men makten att förändra sig själv och andra är stor och kan lätt komma till god 
användning. 
 
Man behöver inte vara känd eller världsberömd för att ha ett kraftfullt och bra inflytande på 
mänskligheten. Man behöver bara bli en kanal där ljus energi från hjärtat kommer in i människornas 
värld. När mer av denna energi går in, kommer fler att förstå vad de ska göra för att åstadkomma de 
önskade effekterna. 
 
Börja med att fylla dig med den kraft som kommer från Vårt rike till ert och bli åter ett instrument som 
spelar den vackraste musik, som uttrycker Mänskighetens djupaste innersta längtan och tröstar alla 
som lider under sin ego tyranns kontroll. 
 
Bli åter en välsignelse av Ljus och ge åter Kärlek till dem som gått vilse! Välsigna alla och bli 
välsignade av alla! Visa ett nytt sätt att leva! 
 
För, det gamla sättet fungerar inte längre eftersom rädsla håller det på plats. 
 
Vet detta! Ett nytt sätt kommer att väcka de sovande jättar som kommer att hjälpa till när Kärlek 
återvänder till landet. Detta har framkallats och kommer att visa sig i människornas värld. 
 
Bekymra dig inte över detaljer, leta inte efter tecken, men var själv ett tecken som visar andra till ett 
nytt land, ett land av kärlek, ett land med delat ansvar, ett land av gemenskap. Då kommer glädjen att 
återvända och göra sin kärleksfulla närvaro känd för alla med mod och styrka att omfamna henne. 
 
Börja idag. Förbered dig för en framtid fylld av glad musik. 
 
Så, du vill lära känna sätten att läka? Fast dess uttryck är många, är vägen blott en, och det är 
kärlekens väg. 
 
Kärlek är helaren, är kärlek det som ger en mod att nå så djupt ner i det egna mörkret och befria sig 
själv från det som gör en sjuk. Ja, just sjuk , som sjukdom i sinnet och kroppen. 
 
Sjukdom tar ett grepp på sinnena hos de försvagats av sorg, av ilska, av så många år av besvikelse. 
 
Kärlek är det som kan och kommer att befria en ur sitt det fängelse av mörker man byggt åt sig själv. 
Kärlek är både nyckeln och den kraft som motiverar en att öppna dörren till sin cell och släppas ut i 
helandets ljus. 
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Ja, helande är ljus. Ett bländande vitt ljus som botar vår blindhet och låter oss klart se möjligheten att 
förnya hälsan. 
 
För i hälsa man verkligen är fri från sin rädsla, från sina begränsningar, från allt som hindrar en från 
att klart se enkelheten i helande handling. 
 
För helaren är bara den som visar på möjligheten att god hälsa existerar och är 100% säker på att 
kroppen, känslor och sinne kan återställas till ett tillstånd av nåd, eller god hälsa. 
 
Om man accepterar vetenskapens begränsade ord, då är man dömd till ett liv i fängelse i en cell som 
består av ens egen rädsla, vaktad av ego. Egot är som ett barn som både saknar egen visdom och tror 
på dem av begränsad kunskap, som ger sjukdomen makt genom att ge kraft åt en rädsla. 
 
Den dag man sluter öronen för andras röster utan riktig auktoritet och lyssnar på sin egen inre röst, 
som har kontakt och vägledning från den högsta instansen, då kommer kedjorna av rädsla inte längre 
fortsätta att knyta fast en till ens sjukdom. 
 
När man träffar någon vars tro är så stor och som litar på sin egen inre röst, som har varit så väl övad, 
underhållen och tillåtits att höras, då finns möjlighet att återställa kroppen till balans och hälsa. 
 
Helaren gör ingenting mer än att hålla handen på den som behöver healing medan de båda återknyter 
till sin egen styrka och visdom, ser sanningen om sin nuvarande situation och tydligt ser dörren till 
frihet. 
 
En gång sedda och förstådda, då bryter de kedjan av sjukdom och kan lugnt gå ut i ljuset av frihet. 
 
Det är så enkelt och lätt att göra, men få kan se igenom de mörka molnen av egna rädslor. 
 
När ljuset avslöjar mörkret och löser upp rädslan, då fyller lugn och säkerhet ens varelse och 
sjukdomen försvinner omedelbart för att aldrig mer återvända. 
 
Följ med oss medan vi håller era händer och var inte rädda. Vi gör detta erbjudande om hälsa till alla 
som vill lyssna. Kom ihåg, det finns ingenting som inte kan läka genom denna enkla handling av tro 
och kärlek från Jaget. 
 
Vi kommer inte att sätta namn på era mänskliga sjukdomar, för det skulle bara att ge dem makt över 
dig. Istället kommer vi att ge dig en gåva av nåd för människor, och se på medan alla sjukdomar 
försvinner och kroppen går tillbaka till ett naturligt tillstånd av balans.  
 
Be till Gud om Nåd och den kommer att levereras till dig på änglavingar. Var modig och gå samman 
med oss för att få tillbaka balans och kärlek.  
 
Lev i frid och kärlek! För det finns ingen plats för rädsla i en balanserad kropp och själ. Rädsla är ett 
onaturligt tillstånd och har ingen plats i ett hälsosamt tillstånd. 
 
Healing är ett ord många använder, men få förstår. Healing är en så enkel handling att den undgår det 
mänskliga sinnet. Varför detta? 
 
På grund av de vanor av rädsla som har uppmuntrats av mänskliga samhällen, med syfte att skydda 
dem av begränsad kunskap och ännu mer begränsad erfarenhet av äkta healing. 
 
Healing är helt enkelt ett fenomen som uppstår när man kan ställa sig vid sidan om sina begränsande 
tankar och sitt utifrån påtryckta begränsade tänkande och för tillfället vara fri från alla rädslor som 
andra har uppmuntrat som medel för kontroll och som man har låtit stanna kvar och ytterligare hindra 
alla möjligheter till självläkning. 
 
För det är verkligen en handling från Jaget på jaget, när man väl för bara ett kort ögonblick tappar alla 
sina förutfattade meningar och missförstånd som har prånglats ut i en medveten ansträngning att 
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bibehålla styrkan i de självutnämnda rösters auktoritet som bedrar att göra vinster på mänskligt 
lidande. 
 
Hur många gånger har du hört termen vetenskapligt bevisat. Vad betyder det i verkligheten? 
 
Att en grupp av hälso- och sjukvårdspersonalen eller en läkemedelstillverkare har utsett en 
vetenskapsman för att offentliggöra resultat som kastar ett positivt ljus över deras rutiner eller 
läkemedel samtidigt som man förnekar allt som pekar på något annat. Dessa resultat publiceras och 
marknadsförs aggressivt genom en kampanj byggd på rädsla och lurendrejeri. 
 
Naturliga medel eller förfaranden som är enkla, billiga och mycket effektiva demoniseras och ve den 
som vågar kämpa för hälsa och välbefinnande hos sina patienter. Modern häxjakt kan vara en mer 
korrekt beskrivning av dessa metoder, en häxjakt som bedrivs av dem som gör stora vinster med ofta 
föga positiva resultat. 
 
Detta är skönheten i trosövertygelser. Dessa åtgärder motverkar inpräglade rädslor och låter kroppen 
vara i ett tillstånd av lugn, vilket är inget annat än frihet från fruktan. När sinnet och känslorna är 
lugna, då kan det hälsobringande Ljuset omge och fylla personen och kroppens naturliga läkande 
förmåga blir optimal. 
 
Snart kan det som kallas medicinska mirakel inträffa när de självutnämnda medicinska 
översteprästerna inte kan vidmakthålla sina lögner. Istället för att erkänna våra system för helande som 
de ännu inte har anammat och inte förstår, förkunnar de en sådan snabb läkning som en oförklarlig 
medicinsk gåta. 
 
De som vågar ifrågasätta deras auktoritet misskrediteras och en systematisk kampanj förstör deras 
karriärer och hindrar dem från att verka, om inte andra börjar ifrågasätta översteprästernas 
inkompetens och brist på förståelse. 
 
Detta är vanligt, inte bara inom vårdyrken, utan i alla mänskliga institutioner som gör stora vinster och 
investeringar, vilka skyddas till varje pris utan hänsyn till andras hälsa och välbefinnande. 
 
Så kan du se hur något så enkelt som helande genom bön eller tro kan hindras av rädslans röster, 
oavsett om den rädslan är uttryck för det egna egot eller för andras egon, som vilseleder och ljuger av 
fruktan att förlora kontrollen över andra.  
 
För, i frihet kan man inte styras. Ty i frihet har vi val. Denna frihet är åtråvärd och eftertraktad , men 
på samma gång den mest fruktade egenskapen hos människan. 
 
För var finns förtjänsten i sunda kroppar och sinnen? Så, människors nuvarande åtgärder utgör inte 
någon bot och i de flesta fall ligger orsaken till många sjukdomar och farsoter hos er själva. 
 
Din Själ, eller ditt Jag, har bara kärlek, godhet, goda och sanna intentioner för din hälsa och 
välbefinnande och kommer en gång att förenas med Gud när väl ditt Ego har lugnats och sant helande 
har bibringats den mänskliga organismen. 
 
När de röster av rädsla som begränsar en, genom att tala om vad som är möjligt eller omöjligt, har 
stillats, då återknyter man till sin Själ som är ansluten till Gud, ett hälsobringande Ljus flödar genom 
kroppen med lugn, kärlek och glädje bortom den mänskliga sfären. Det uppfyller en åter med hopp 
och insikten att ingenting är omöjligt och alla kan bli botade genom Guds nåd till människan. 
 
Vi ber er att inte vara rädda och att känna denna kraft som väntar er precis bakom våra ord. Känn vår 
kärlek, känn vårt Lugn, känn vår glädje av att kunna stå till tjänst för människan och att nu vara 
helade! 
 
Detta är mer än bara ord, de som för ett ögonblick har öppnat sina hjärtan kommer att känna av 
effekterna och veta bortom varje tvivel att det som plågat dem nu är borta och tecknet på att detta är 
sant kommer att vara en känsla av förnyad styrka och vitalitet i er mänskliga kropp. 
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Vi ber er att vara modiga och dagligen be till Gud att sända sina Helande Änglar som bär med sig 
förmågan att hela. Gör detta dagligen och har tro på att era böner kommer att besvaras och varje gång 
du gör detta kommer en eller flera fysiska, känslomässiga eller mentala lidanden upphöra att existera 
och inom deras plats skall vara en stark, lugn och balanserad kropp. 
 
Vi talar igen om helande och främst läkning av hjärtat. Hjärtat är det som innehåller dörren till sin Själ 
och Själen är en förbindelse till Gud. 
 
Ett starkt och friskt hjärta är öppet för alla möjligheter och hyser inga begränsningar som kan hittas 
inom det mänskliga sinnet. Hjärtat som är öppet väntar på Guds nåd som är den största frälsare och 
helare av allt som plågar människan. 
 
Genom Nåden är alla synder läkta. Genom Nåden finner man åter en väg tillbaka hem till sin själ. 
 
När Själen har kopplats till hjärtat inleds ett flöde från Gud till människan. Ett flöde som inte kan 
hejdas genom sinnet, ett flöde som för med sig ett lugn och en säkerhet som inte kan hittas i de 
jordiska dimensionerna. 
 
Först kommer Lugnet, sedan kommer Kärleken till livet, och slutligen kommer Livsglädjen. Denna 
glädje är berusande och genomsyrar varje cell i din mänskliga kroppen och för med sig en vitalisering 
av människors hälsa. En naturlig hälsa som om den tillåts blomstra, stärker och befäster kroppen mot 
alla sjukdomar eller störningar i sinnet och känslorna. 
 
Kroppen skapades för att vara självständig, självunderhållande och självläkande, men människan har 
genom sitt inskränkta tänkande trott att han visste bättre än sin Skapare och skapat ett system byggt på 
begränsning eller självbegränsning som resulterat i sjukdom och psykiska och emotionella störningar 
av alla slag man kan tänka sig. Och det var fantasin som underblåst denna förstörelsens brand i ett 
redan välfungerande system. 
 
Det var genom det mänskliga behovet att känna sig som en gud som helvetet på jorden tog form, där 
det en gång fanns ett paradis. En verkligt uppror för att störta allt som är gott och av Gud, genom 
bedrägeri och skapande av falska begrepp och levande system. 
 
Människan har satt igång att skapa system som efterliknar eller imiterar naturliga system som redan 
har funnits på plats sedan tidens början. Konst att fånga naturens naturliga konstformer och musik för 
att imitera Skapelsens musik. En dåraktig satsning faktiskt. Ett försök att beröva livet liv, när livet är 
allt som finns runt omkring och inom Skapelsen. 
 
Påhittade system av hierarki och värderingar som bygger på falska begrepp om verkligheten. Ett 
försök att falsifiera allt som är sant. 
 
Ett dumt och barnsligt företag faktiskt, som har orsakat så mycket smärta och lidande och ändå tillåter 
ni alla dessa lögner att fortsätta, trots att sanningen ropar ut sig själv så ljudligt, så att ingen kan höra, 
ingen kan se, och ingen kan känna den livets puls som vibrerar inom varje cell av den mänskliga 
formen. 
 
Öppna era hjärtan för sanningen om Skapelsen och dina sinnen kommer att läkas och återförenas med 
era själars avsikter och med förmågan att skapa en värld av vackra kreationer som är ärliga och rena 
och kan underhålla en kropps liv under många generationers tid om så behövs. 
 
Förenas med själen och Gud och bli den sanna trilogin: Gud, Själ, och Människan i en. 
 
Vi kan säga många saker, men vi väljer att säga till alla som vill lyssna: Alla kan helas genom kärlek. 
 
Alla fysiska, känslomässiga eller psykiska problem kan läkas på ett så enkelt sätt att få kan förstå det, 
tack vare de rädslans ord som har präglat dem genom utövarna av de gamla och barbariska metoder 
som kallas modern medicin. 
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Hellre än att kalla det modern medicin, vore det kanske mer korrekt att säga moderna gifter. Och som 
om inte pharmaceutiska droger skadar nog, har vi utövarnas ord som förgiftar ens emotionella och 
mentala tillstånd och i sanning fungerar som hinder för kroppens naturliga helande förmågor, som om 
de lämnats ifred skulle ge naturlig läkning. 
 
Tron är så viktig och kanske den avgörande faktorn i läkningsprocessen. Det man tror kommer att 
utvecklas i sinom tid. 
 
Om man tror på hälsa, då är hälsa det naturliga resultatet av ens trossystem. Om man tror på sjukdom 
och sjukdom och de ord som fördömer hellre än uppmuntrar, då är sjukdom slutresultatet. 
 
Att säga att man är sjuk med sådana och sådana symptom ger bara kraft till sjukdomen. Om ord måste 
användas, låt dem vara sådana av hopp och vänlighet och ord som kommer att ingjuta en aktiv tro att 
det inte är bakterier, inga virus, inga mikroorganismer som kan skada eller omintetgöra hälsa i den 
mänskliga kroppen. 
 
Vi säger till alla som vill lyssna: "Det finns ingen sjukdom, åkomma eller psykiskt eller känslomässigt 
problem som inte kan ganska lätt botas bara genom den enkla tron hos ett barn." 
 
Bli inte lurad av dem med begränsad kunskap som driver gissningslekar och hasardspel med 
välbefinnandet i din kropp och själ! 
 
Ta ansvar för din kropp och själ som om du skulle ta hand om ett litet barn och skydda dem från ord 
som fördömer och förstör det sunda inbyggda system som upprätthåller en god hälsa! 
 
Bli inte vilseledd och lurad av dem som koncentrerar sig mer på sin personliga rikedom och makt över 
andra, än på en sann eller uppriktig kärlek och omtanke för dig som medmänniska i behov av stöd och 
godhet, som kommer att leda dig tillbaka till styrka och hälsa. 
 
Öppna ditt hjärta för denna möjlighet om så bara för en stund och släpp Helande Ljus in genom ditt 
hjärta till den plats i kroppen som behöver helas. 
 
Nu: känn i ditt Hjärta av alla Hjärtan att hälsan snart återvänder. Var inte rädd, öppna dig för nya 
möjligheter och tro inte på dem av mörk beslutsamhet som tjänar på andras lidanden på grund av egen 
svaghet och sjuklighet. 
 
Vi, era Helande Vänner, kommer som tjuvar om natten, och går med er som verkligen vill bli 
återställda till god hälsa. Tänk på oss och vi kommer att återupprätta tron på er själva, på Gud och på 
den mänskliga kroppens förmåga till naturlig läkning. 
 
Nu, tänk på oss innan ni somnar om kvällen! Be bara till Gud och be att han skickar sin helande 
Änglar av Ljus Ha tro som ett barn och vet att när du går upp i morgon, kommer din hälsa att vara 
återställd. 
 
Nu önskar vi er alla den lycka som kommer av att veta att med morgonljuset kommer en nyfunnen 
hälsa!
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NIONDE BUDSKAPET ("The Ninth Release") 
 
 
Vänta dig i morgon vad du önskar idag. Bryt ner gränserna till ditt högre sinne och ta emot Andens 
gåvor till Människan 
 
Se alla som medarbetare och följeslagare på din väg tillbaka till oss. Se alla som jämlika partner i detta 
projekt för trons återupprättande hos såväl enskilda som hos Mänskligheten! Vänta dig i morgon vad du 
önskar idag. Bryt ner gränserna till ditt högre sinne och ta emot Andens gåvor till Människan! 
 
Se alla som medarbetare och följeslagare på din väg tillbaka till oss. Se alla som jämlika partner i detta 
projekt för trons återupprättande, hos både enskilda och grupper. 
 
Älska igen och låt dig beröras av det Ljus, som har kraften att upplysa alla hjärtan. 
 
Se till framtiden inte bara för dig utan för hela mänskligheten. Dela dessa ord och tro inte på mörka 
tankar, utan föreställ dig en värld av underbart liv. En värld av ren luft, rent vatten, ren mat, och friska 
starka organ som tar hand om sig själva för att läka. 
 
Ja, kroppen kan läka allt ont om den lämnas åt sig själv, utan störningar och under ledning av sin egen 
inre Röst. 
 
Inte röster, utan Rösten. Det finns bara en röst att lyssna på och det är ens egen Röst från ens egen Själ, 
som har sanktionerats av Gud sedan Själen skapades. 
 
Jorden kommer om den lämnas ifred att justera och balansera sig tillbaka till ett friskt tillstånd, precis 
som den mänskliga kroppen utformats för att göra samma sak utan yttre hjälp. Era moderna mediciner 
och psykologi har gjort mer skada än nytta. Man måste lämna nuvarande mänskliga system om det 
någonsin igen ska finnas möjligheter till en hälsosam tillvaro i er gemensamt skapade värld. 
 
Vi kan hjälpa, men ni alla i mänsklig form måste göra det arbete som krävs om människan ska kunna 
fortleva och lyckas att skapa vad som redan finns, men förnekats och försummats. Stilla era sinnen och 
öppna era hjärtan för nya möjligheter och återta den makt och härlighet som en gång var 
Mänsklighetens! 
 
Dröm, dröm, dröm och ha samtidigt fötterna säkert på jorden. Förena dina drömmar med andras och bryt 
den nedåtgående spiral som uppmuntras och belönas av dem som arbetar för det onda i er värld. 
 
Se klart och känn sanningen i det vi säger! Acceptera inte blint våra ord, men titta runt och se vad som 
blivit av dig och andra och se framför er en frigörelse från fängelset, inte från era sinnen, utan från era 
egon. 
 
Sök frihet och var inte rädda, för alla återkommer till sitt eget rike och kan åter sitta på Guds högra sida. 
 
Sök inspiration och sök hjälp från din Själ, så kommer ingen skada att drabba dig. Lyssna inte till andra, 
utan lita bara på din egen inre röst. Den talar högt och med stor myndighet, men ändå kan få höra dess 
rop. 
 
Låt inte mörkrens makter diktera sina lögner för dig och låt inte barnsliga viktigpettrar styra din vardag, 
utan var ledare och visa vägen till ett bättre sätt för alla! Var ett ljus för dem i mörkret och lät ingen hålla 
dig från din rättmätiga plats på tronen, vars heliga kammare finns i ditt hjärta. 
 
För ni är som gudar, men ser det inte. De av mörkret har så irriterat och skadat era normala 
tankeprocesser, att ni inte längre kan lysa vägen för era sinnen mot en lycklig destination. 
 
Ja, barderna sjöng för att inspirera och leda ens fokus tillbaka till sig själv. Det är här du hittar den 
styrka, beslutsamhet och uthållighet att fortsätta på era valda vägar. För genom att återansluta dig till din 
Själ eller ditt Själv ansluter du dig till Gud, en oändlig energiförsörjning och kreativa projekt. 
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För du kan redan nu skapa vackra saker, men du ser det inte. Vi kan se dem och deras effekter. 
 
För denna rikedom blir inte sedd, utom av ett fåtal med en inåtriktad synförmåga, inte utåtriktad mot 
människornas värld. Sök de skatter som redan ligger inom dig och dela dem fritt med dem som behöver 
lugn inspiration mot det slutliga målet att komma tillbaka till sig själv. 
 
Kom tillbaka till denna glädje och dela den med alla som är villiga att ta emot våra erbjudanden om 
Guds gåvor till människan. 
 
Ett budskap i rättan tid ges inom ramen för tiden, och så kanske vi skulle kunna kalla detta budskap av 
oss tidlösa vänner till Gud och mänskligheten. Ja, vi är vänner till alla som vill lyssna till våra ord, vilka 
vi tillåtits ge, till nytta för er värld som ni kallar, Jorden, även om den också har andra namn som glömts 
bort eller ännu inte skapats av människan . 
 
Frukta inte och fortsätter att dela våra ord av hopp och tröst och om en verklighet som ännu inte formats. 
 
För nu i er värld har de gamla vägarna nått sitt slut. Girighet och bedrägeri kommer inte längre kunna 
regera era länder. Snart kommer en ny medvetenhet att utvecklas, som kommer att återbörda människan 
till sin rättmätiga plats på Guds högra sida. Ja, det är rätt sida vara på när vattnet är turbulent och man 
simmar mot strömmen. 
 
Som en fjäder sakta glidande ner med vinden har vi kommit till jorden från vårt himmelska rike. Vi 
träffas där Himmel och Jord möts för att se möjligheterna. Låt inte rädslan vara er guide, för den har lett 
mänskligheten och dess samhällen nedför en väg av förstörelse och undergång. 
 
Låt kärleken vara din guide och vänlighet din hjälpsamma följeslagare på resan tillbaka till dig själv! Låt 
alla åter älska allt som finns! 
 
Sök en ny morgondag som kommer att se till behoven hos de många och inte bara hos ett privilegierat 
fåtal! 
 
Mer tid i naturen med stilla meditation kommer att stärka din förmåga att ta kontakt med oss. Överallt 
där det finns få människor och större vardaglig kontakt med naturen runtom dig vore allra bäst. Och en 
plats där du kan ta mer ansvar för dina egna livsmedel och kosthållning. 
 
Skogens och vattnens lugn och ro har mer terapeutiska gåvor och gör större nytta än sällskapet av 
behövande människor, som blint söker efter svar som andra omöjligen kan ge. 
 
Svaren är personliga och bestäms individuellt av Själens avsikter för dig i mänsklighetens värld. Din själ 
är vänlig och kärleksfull och har en stor och mäktig visdom som andra i din värld saknar. Lyssna till din 
egen inre röst och var glad att du har betytt mycket för många även om du inte ser det själv vid denna tid 
i din utveckling. 
 
Verkligheten bildas av människans sinne, alla har denna förmåga, men få vet hur man kan forma sin 
värld medvetet. Det är nu dags för dig att lära dig att kontrollera ditt sinne och dina känslor och att skapa 
fler glada, vackra skapelser efter din egen vilja, som nu kommer att dyka upp inom dig för att komma till 
uttryck i din värld. 
 
Ja, människor har fallit för mörkret, men om en för med sig ett ljus, då kan det Ljuset säkert skingra 
deras mörker så att de kan se dårskapen i sitt levnadssätt och tillsammans med Oss de Himmelska 
återinföra Konungariket av Förnuft och Kärlek på Jorden. 
 
Jorden är verkligen en juvel av oskattbart värde. Inte sådant värde som människor tillskriver föremål, 
utan det värde som De av Ljus och Jordens Hjälpare tillmäter henne. 
 
Ja, Jorden rymmer många skatter av obegränsad rikedom för Dem med förnuft och ögon att se hennes 
skönhet och njuta av välsignelserna redan på det fysiska planet. Vi lever i en annan värld, men vi har inte 
glömt skönheten i Er värld och kämpar fortfarande för hennes existens. 
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Ni har förgiftat er själva , men ni kan aldrig förgifta era Själv! 
 
Det kommer att ta många årtusenden innan jorden renat sig själv och återgått till ett hälsosamt tillstånd, 
men det är bergfast skrivet i stjärnorna och garanteras genom våra ansträngningar, att Vi av himmel och 
jord kommer att lyckas och återbörda Kärlek till tronen. 
 
Vilken underbar tid det kommer att bli när människan åter kommer till sina sinnen och skapar världen 
omkring sig med ett vänligt och kärleksfullt hjärta! 
 
Du och många har valt denna väg och kommer att lysa vägen för många fler som kommer efter, och som 
kan arbeta på ett mer behagligt och effektivt sätt på den starka grund och väl upplysta väg som kommer 
att finnas för framtida generationer. 
 
För du ser, vi måste alla ta vara på våra bröder, det är de som kommer att hålla drömmarna vid liv och 
förnya dem och skapa dem på nytt. Varje generation bygger på det arbete som de föregående lagt ned, 
och så fortsätter det fram till tidens ände. 
 
Tydlighet och stabilitet kommer att vara vägen för framtida generationer. Jorden kommer att lugna sig 
eftersom det kommer bli lugnare och lättare att ansluta till både himmel och jord och få kloka råd. Ja, 
Himlen på jorden eller "här, liksom i himlen". 
 
Vi har kommit hit i dag för att tala om behovet av kärlek till varandra. Den har blivit så sällsynt i er 
värld. Vi ser en dag då den åter kommit tillbaka och mänskligheten än en gång lärt sig konsten att 
uppoffra sig och visa omsorg om varandra i stället för dessa själviska projekt som i dag står i fokus i er 
värld. 
 
Vi ser en dag när man åter kommer att älska sina likar och deras barn, liksom kvinnorna kommer att 
älska sina män, och deras barn är älskade och omhuldade. 
 
Vi vet att det är svårt för er att lita på varandra, och detta av goda skäl. Ni har valt en grym väg och 
glömt bort värmen från era egna hjärtan. 
 
Vi vill återigen för att ni rör vid varandra med Ljuset ovanifrån som överförs genom era hjärtans centra. 
Detta kommer att öka under de närmaste åren allt eftersom mer ljus tillåts komma in i er domän i ett 
försök att åter balansera mörkret med ljus och sorglös energi.. 
 
Det är vi som hjälper mänsklighetens evolution tillbaka till sin egen källa, källan till Allt som finns, det 
som Mänskligheten har gett namnet Gud. 
 
Var vänligare med dina ord och se resultaten i dem omkring dig! Var snäll både i tanke, ord och 
handling och var åter sann mot din sanna natur! 
 
Lår dig inte skrämmas av egots falska ord, och lyssna trots dem till era hjärtans röst och inse att du 
kommer att få allt du behöver för att utföra den uppgift för vilken du har kommit till denna värld, och det 
är att lägga en grund för framtida generationer genom att göra vägen lättare för de som ännu inte 
kommit. 
 
För de kommer att finna dessa ord och det kommer att tända deras hjärtan och återuppväcka deras 
minnen av vem de är och varför de har kommit tillbaka till er värld. 
 
De kommer att leda vägen, återupprätta balansen och lära ut kärlekens väg för alla Guds varelser samt 
återupprätta respekten för jordens kropp. 
 
Om inte himmel och jord sammanfogas, kommer inte denna uppgift att bli utförd. 
 
Nu har vi kommit denna dag för att tala mer om ens fokus och hur det kommer att påverka ens världsbild 
och syn på andra. 
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Återigen säger vi till er och alla som vill lyssna: Upphör med vansinnet att fokusera på det värsta i 
och av er mänsklighet. Se istället till vad som är de bästa delarna av dig själv och projicera ut 
dessa bilder ut över ert mänskliga landskap. 
 
Ansträng dig varenda dag att se på dig själv och andra med den vänlighet och medkänsla som 
redan finns inneboende inom er alla. Ritningarna för mänskligheten finns redan hos er och 
behöver bara lyftas fram och föras ut i er värld. 
 
Det är nu dags för ett stort uppvaknande inom mänskligheten som kommer att leda till mer 
ansvarsfullhet i er värld 
 
Vi ser så lite verklig godhet idag i er värld. En elakhet eller okunskap om vad som är möjligt när man 
bara lugnar sina känslor tillräckligt länge för att åter komma i kontakt med sig själv, vilket åter kan sätta 
er alla i kontakt med bättre och högre änglar i ditt väsen. 
 
Det är bara en fråga om fokus eller koncentration. Om du mer och mer fokuserar på dina rädslor och 
dina ego-behov, då kommer du att ha mindre och mindre och mindre av det som för med sig lycka och 
förnöjsamhet. 
 
Se vad som just hänt i er värld, där några mörka drivna av beslutsam girighet och lust efter mer har fört 
världens finansiella institutioner till ett tillstånd av kollaps. Detta kunde ha undvikits med lite klokhet 
och kompetent ledarskap som sett till välfärden för alla medborgare på er planet, inte bara till några av 
era imaginärt rika nationer. Hur kan en nation vara rik när så många lever i fattigdom, när det finns så 
mycket brott mot mänskligheten, när så många går förlorade i den egna förtvivlan och rädslan för en 
framtid, där de fruktat misslyckande, besvikelse och tomhet, något som kommer av missriktad eller i 
många fall missbrukad gudagiven förmåga att skapa en värld där alla kan känna sig som en del av det 
Enda ? 
 
Ja, vi är alla en del av det Enda, liksom det Enda är en del av oss, som bara väntar tålmodigt på att du ska 
känna igen och acceptera dina inneboende förmågor att vara medskapare i denna värld som ni kallar, 
Jorden. 
 
Istället för att aktivt gå med i en värld där invånarna visar kärlek och omsorg för varandra, har ni valt att 
förbli isolerade inte bara från varandra, utan från er själva. 
 
Ni har valt en bitter frukt snarare än livets sötma. 
 
Det är inte konstigt att sjukdom och fattigdom ökar. Vi försörjer alla varandra och det hjälper oss att 
stärka och upprätthålla vår emotionella och psykiska hälsa genom positiva interaktioner. Istället har ni 
valt att slåss mot varandra och projicera negativitet på varandra vilket har resulterat i en värld av krig, 
sjukdomar och finansiella kriser, framdrivna av girighet av ett fåtal, vars enda syfte är att förslava 
mänskligheten — så som de har förslavats av sina egna svagheter och behov av kontroll och makt över 
andra. 
 
Det är som om en ond förtrollning har lagts över landet och medborgarna leds till sin egen undergång 
genom bedrägerier och lögner av de få som dåraktigt tror att de kan styra många. Det är inte ens ego som 
kan styra andra. Endast Jaget kan styra ego. När egot väl är under kontroll, kan sedan ego och Själen 
gemensamt skapa verkligheten. En verklighet som själen bestämmer kommer att stärka och berika 
världen runt omkring. 
 
Själen är förenad med Gud, så den har tillgång till skönhet och balans och till det som ger kärlek, frid 
och glädje i er fysiska verklighet. 
 
För vi är gåvans givare, inte gåvans mottagare. Vi översköljer er med välsignelser av Ljus och Kärlek 
varje ögonblick, men ni lever fängslade i era egna illusioner. 
 
Vi söker dem som har modet att ställa sig vid sidan om sig själv, om så för bara ett ögonblick, och sedan 
stiga in i sig själva och känna de välgörande effekterna av denna relation mellan sig och sin Själ. 
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Vi ber er att inte frukta, utan vara modig och lita på er egen förmåga att nå utanför era vanliga världar till 
den extraordinära och magiska värld från vilken vi kommer. När dessa världar möts kommer en ny 
villighet och en ny styrka in i din mörka värld och lättar de bördor som du har burit längs hela din väg 
som människa. 
 
Nu vill vi att ni ska känna denna nyfunna styrka och dricka ur den välsignade nektaren från vårt rike. Vi 
önskar er all lycka och att ni ska känna att ni har kommit till en ny plats för människan. Ty gåvan av 
mänsklighet fick ni för att kunna uttrycka er kärlek till varandra i mänsklighetens värld. 
 
Ni har alla så mycket kärlek till er själva till andra, så varför inte projicera ut detta i er vardag och iaktta 
resultatet. 
 
Lev i fred och i kärlek till varandra, glöm aldrig mer den Plats varifrån ni har alla kommit, och för in 
kraften från denna Plats som en helande balsam över era länder i er värld. 
 
Kom, kom, kom och se vad som väntar alla som söker en bättre morgondag. En bättre morgondag för 
alla invånare i ert Jordiska Rike som alla älskar så innerligt. 
 
Vi älskar din värld också, liksom du älskar våra tankar och känslor. För båda världarna är anslutna till 
våra hjärtan. Ja, som ett musikinstrument som spelar den vackraste och mest himmelska av musik. Vi 
sjunger våra sånger om kärlek, fred, och förnyelsen av allt som en gång var och skall bli igen. 
 
Vi söker andra att delta i vår strävan mot frihet. En lång och mödosam strävan, men där målet redan har 
nåtts av människan. Vi är slutresultatet av det mänskliga sinnets och känslornas otaliga vandringar. Vi 
har kommit fram, så som ni själva en gång kommer att nå fram till Hjärtats centrum. 
 
Vi sjunger så glada sånger när vi åter förenar oss med dem från vår egen forntid, er framtid, och vårt 
eviga nu. 
 
Vi lever i en värld där dåtid, nutid och framtid alla samlas i det Eviga Nuet. Det Nu av makt, Nu av allt 
som någonsin har funnits, allt som någonsin kommer att existera, och allt som finns i Nu. 
 
Vi söker dem som kan öppna sitt hjärta för oss och än en gång förnya sin strävan efter frihet från fruktan, 
den strävan som fullbordas genom ankomsten till Den Eviga Kärlekens Land 
 
Vi ger dig ord som verktyg för att öppna upp hjärtat hos dem omkring dig på ett säkert och balanserat 
sätt. För våra ord bringa balans till dem som kan känna kraften bakom dem och inte är rädda att öppna 
sina hjärtan för vår kunskap, visdom, styrka och viktigast av allt, kärleken till mänskligheten. 
 
Vi söker andra som du, som kan hela och undervisa dem runt dem om ett bättre sätt att leva. 
 
Var kloka och låt er styras av den vita himmelens ljus och inget annat. Detta är vår guide och vår styrka 
och vi delar den med dig att dela det med andra. 
 
Vi söker nu medhjälpare som förstår behovet av dessa ord om att skapa balans i din värld. Balansen kan 
och kommer att återställas igen. 
 
När din vilja kombinera med vår vilja, i kombination med viljan ovanifrån, så kan stora förändringar ske 
för Jordens bästa och för det goda hos alla dess invånare. 
 
Vi kan se att du är i behov av ord som medför en förnyelse av Anden. Det är sådana ord som vi ger dig 
för att du ska dela dem med andra som längtar efter en bättre väg i er värld. 
 
Vi ser en framtid full av förvirring, missuppfattningar och feltolkningar som leder många till obehagliga 
situationer och till strid med varandra. Detta kaos kommer att föda en ny längtan efter frihet som en dag 
ska bryta de kedjor som binder människan till er tyranniska sociala ordning. Det ska ske på ett inte alltför 
trevligt sätt, men det kommer en dag. För det finns många som är villiga att offra sig för drömmen om 
det goda för de många och för en mer jämn fördelning av makt och resurser. 
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Befolkningen kommer i framtiden att minska på grund av manipulation av grödor, vilket förgiftar 
människans livsmedel, den utbredda användningen av droger, med deras skadliga inverkan på 
människokroppen, och en total brist på organiserat och planerat handlande på grund av försvagad vilja 
och brist på inspiration och ledarskap i de mänskliga samhällena. 
 
Detta kommer att passera över tid och ur askan av era forna samhällen kommer ett förnyat ledarskap att 
uppstå, som kommer att föra mänskligheten närmare sin verkliga natur, och riktiga, beprövade sätt att 
använda sin naturliga kraft för att skapa, att läka och att besegra de barnsliga rädslor som fått ett grepp 
om de färska och kreativa energier som kunde ge nya synsätt på Människans makt och förverkligande, i 
förlitan på sina egna talanger och färdigheter, styrda av Själen, alltså Gud, mot en ny världsordning. Inte 
den världsordning som dagens tyranner nu föreställer sig, utan en värld som verkligen är inrättad, 
planerad och drivs av den inneboende godhet som sitter i människans Hjärtcentrum. 
 
Inte längre kommer korruption, girighet och obalans att vara drivkrafterna, utan genomtänkt planering 
och en balanserad strategi för det levande. Girigheten kommer inte längre att segra och nu kommer vi att 
ha ett naturligt kretslopp av skapande, transformation, omvandling, förnyelse och därefter en återgång till 
att användas på ett annat sätt genom anordningar som är bättre anpassade för den nya tidens verklighet. 
 
Den tidigare vanan att skapa ur icke-verkligheter som leder till kaos och förvirring kommer inte längre 
att existera. Nu kommer Mänskligheten diskutera och planera system som är anpassade till verkligheten i 
tiden och de miljöer som finns. 
 
Vi kommer att planera för Nuet medan det förflutna och framtiden kommer att ta hand om sig själva. Vi 
kommer att leva i harmoni och balans med jorden och varandra. 
 
Du kommer att ha något annat val än att ändra din ålderdomliga metoder som inte längre fungerar. 
Utbildning kommer att vara vad det är avsett att vara: Ett sätt att anpassa sitt tänkande till uppgiften 
utifrån just den tid och plats som gäller. De äldste och de med verklig kompetens och kunskap kommer 
att leda vägen och alla kommer att blomstra i detta system. 
 
Varje generation kommer att bygga vidare på detta och ändra sina strukturer enligt gällande realiteter. På 
detta sätt kan effektiv produktion och tjänster upprätthållas och justeras över tid i takt med hur jordens 
villkor och de mänskliga samhällena förändras. 
 
Temat idag är hur man överlever de närmaste dagarna: 
 
Du måste alla börja spara på styrka och inte längre investera din tid och energi på att samla materiella 
tillgångar. Se om dig själv, din hälsa, och välbefinnande och lev på ett sätt som hjälper andra att se 
behovet av att fokusera mer på positiva aktiviteter och resultat. 
 
När du ser någon i nöd, öka inte deras bördor, utan var vänlig och betrakta dem lugnt och kärleksfullt. 
Du behöver inte bli alltför inblandad i dem. Det räcker med att projicera en lugn och stabil energi, om så 
bara för ett ögonblick, som kommer att lyfta upp och stödja dem. Detta är tillräckligt för att åstadkomma 
en varaktig förändring i deras medvetande. Kärlek är för ögonblicket, den lever och kämpar i Nuet av din 
vardagliga tillvaro.  
 
Var som ett ljus som förs till en mörk plats, så att alla där kan se sin omgivning och förstå var de 
befinner sig. För det är så få som verkligen kan se det som är i närheten. Deras sinnen är uppslukade av 
myter och distraktioner som har lagts i deras väg, de kan aldrig riktigt se sanningen i sina liv eller i sin 
naturliga omgivning. De lever i en tät dimma av missförstånd och bara när solen visar sig kan denna 
dimma skingras och sanningen synas klart igen. 
 
Vi kommer till er och ber er att vara som en fyr som varnar och vaktar fartygen från grundstötning på 
förrädiska klippor. Låt ditt ljus bli en ledstjärna i mörkret och dimman så att man kan se dess verkliga 
natur och hur omgivningen verkligen är beskaffad. 
 
Var inte blyg och var inte rädd, för tiden är inne, den stora kraschen har kommit och mänskliga 
samhällen kommer att tvingas att söka nya sätt att leva. Ekonomin måste baseras på fakta som skapas av 
dem med sanning och kunskap. Nytt hopp måste ges till de många som låtit skuld bli sin följeslagare och 
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har glömt nödvändigheten av ärlighet i alla mänskliga strävanden, oavsett om det är sociala, akademiska, 
ekonomiska eller rör de sinnenas nöjen som är gratis - att se och känna den skönhet som finns runt om. 
 
Var inte rädd, utan gå djärvt in i morgondagen. För vägen är smal och det finns många fallgropar, så den 
som leder måste sprida ett starkt ljus så att de som följer tydligt kan se vägen framåt. Ju mer ljus, desto 
tydligare och säkrare resa. 
 
Vi ber alla att upphöra med dessa dåraktiga drömmar, byggda på lögner och bedrägeri. Dröm endast med 
lätt och kärleksfullt hjärta och forma de lösningar som kommer att ges till dem som söker en bättre väg 
inte bara för sig själva, utan för de många. 
 
Sök det gemensamma goda, men var inte gemen! Var som en stigfinnare som leds av säkert mod och en 
vilja att hitta en väg där man kan färdas utan att alltför mycket svårigheter. Sök på nytt det inom dig som 
kan lysa upp din egen väg i morgon, liksom underlätta vägen för dem som kommer att följa. De kommer 
att vara tacksamma för dina och andras uppoffringar för att göra deras väg lättare och säkrare. 
 
Vi har visat vad farorna egentligen består i, och det är den barnsliga rädslan, inte lugnet och säkerheten 
hos de med mognad och styrka, som har utvecklats genom deras många upplevelser i livet. 
 
Kom, kom, kom och vi kommer att leda vägen förbi din smärta och dina rädslor, till ett land som väntar 
på din återkomst. Detta land är ditt sanna hem, en gång glömt, men nu återerinrat. Med detta minne följer 
en frid och en glädje i att vetskapen att en trygg hamn väntar din återkomst och ankomst. 
 
Njut av resan, missa inte det vackra omkring dig eller upptäckarglädjen. Håll glädjen nära dig och alla 
faror kommer att försvinna när du närmar dig dem på vägen. 
 
Många talar om en global depression, men få talar om hur mänskligheten går förlorad i tråkighetens 
depression i sina sinnen och känslor. Detta är den verkliga depression som i sin yttre projektion har 
resulterat i instabila samhällen, spekulation, förlorade intäkter, och sviktande ekonomier, både på 
individuell och på gruppnivå. 
 
De unga kan inte längre se en väg ut ur detta dilemma. De har blivit lurade av giriga och oärliga äldre 
män i era finansiella institutioner under kontroll av dem av svaghet i era statliga institutioner. 
 
Var finns visionen om det allmänna bästa? 
 
En gång levde ett fåtal män som var gudomligt inspirerade, som talade om människans förmåga till goda 
gärningar, att skapa rättvisa institutioner, att administrera rättvist och med integritet. 
 
De gav en gåva av en vision av en ny morgondag där människor skulle vara gudomligt inspirerade och 
arbeta som Guds ombud för att skapa samhällen där det gemensamma bästa blomstrar. 
 
Några lyssnade, men med tiden perverterades deras goda arbete och i stället prånglas nu den allmänna 
girighetens filosofi ut. Dessa nya röster kommer från dem av svaghet, som använder list och bedrägeri 
som sina verktyg. De har förgiftat Mänskligheten , fysiskt genom konstgjorda substanser och 
känslomässigt genom kontroll av globala media och nätverk för att föra ut sina visioner om rädsla och 
smärta. 
 
Några gör motstånd, men deras röster hörs mindre och mindre på grund av den ökade kontrollen från 
dem som finns i mörkret. Som ett resultat, upplever ni nu en världsomspännande kris, en förlamning av 
rädsla som har styrts och styrs av ett fåtal. Dessa få är verkligen dumma och kommer inte att lyckas. För 
de kommer snart att avslöjas som vad de verkligen är och vad de har verkligen gjort mot sina 
medmänniskor och det kommer de att få sota för, inte bara de, utan de många som har letts vidare på 
vägen mot förstörelse och förfall. 
 
Frukta inte, en kollaps är oundviklig och nödvändig. Vi vet att ni tycker att våra ord är kalla, men det är 
inte vi som deltar i denna fruktlösa strävan. Vi har gett varningar om och om igen i många olika kulturer 
och tider och så få har lyssnat. Istället har de valt en väg av sorg och elände och förnekade möjligheter. 
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Nu har kommit en tid av stort uppvaknande till vad som verkligen har inträffat. Inte längre kommer 
mänskligheten bli lurad av falsk statistik och information. Nu kommer medborgarna att använda sina 
egna gudagivna förmågor att urskilja och se vad som är sant och osant. 
 
Oansvarighetens lätta väg kan inte längre fortsätta. Det är dags för varje människa att ta ansvar inte bara 
för kvaliteten på sin egen existens här i er värld, utan det är också dags att se till de mänskliga 
samhällenas kvalitet och fortlevnad. 
 
Ni kan inte längre bara se till ett fåtals intressen, det är därför ni har kommit till denna farliga skiljeväg i 
människans evolution. Den mänskliga gemenskapen är en gemensam insats och ett gemensamt 
skapande. Alla måste delta, alla måste vara ansvariga, alla måste agera för att vidmakthålla det 
gemensamma bästa. 
 
När det goda blir vanligt, då kommer dessa problem i mänskligheten att upphöra att existera. När modet 
anländer, då sker rörelse. Rörelse mot en värld av kärlek och gemensamt ansvar. En framtid med ärlig 
och rättvis resursfördelning och -användning. 
 
Inte längre kan ett fåtal skörda denna jords rikedomar medan många andra lider av fattigdom och smärta. 
Hur kan det vara bättre att vara en härskare i helvetet än medarbetare i ett himmelrike på jorden? 
 
Se inom er till er egen styrka visdom och kraft att förändra och förvandla materia. Ta ledningen och led 
ego! Skapa något så bra och värdefullt att man i kommande tider kommer att undra hur det någonsin 
kunnat vara på något annat sätt i mänsklighetens värld! 
 
Allt är inte förlorat. Det finns fortfarande hopp eftersom det alltid finns hopp i mänsklighetens värld. 
Ljuset dämpas i och för sig för varje dag, men även detta kommer att resultera i att mer ljus tillförs din 
värld, genom att framtida ljusarbetare inskrider för att återupprätta det allmänna bästa, vilket långt ifrån 
är bortglömt glömts bort och ersatts av vad du kan kalla, den gemensamma girighet, som har resulterat i 
stora obalanser bland människorna. 
 
Vi ser detta som ytterligare ett steg mot insikten om att strävan efter materiell rikedom är ren dårskap 
och bara medför att er mänskliga gemenskap förstörs. Ett fåtal har övertygat de många om en falsk väg, 
en väg av kaos och förstörelse av allt som var och är fortfarande bra. Några har varit djärva nog att tala 
ut mot nuvarande trender som driver mänskligheten i ett djupt och farligt mörker som kommer att leda 
till total förintelse av mänskliga samhällen. 
 
För dessa av svaghet har inte bara förstört hela nationer, utan i sin blinda strävan efter kontroll av 
människors sinnen ingjutit rädsla så att deras onda planer inte kan ses, utom av ett fåtal som säger ifrån, 
men likt röster i öknen. Inte bara har de förstört all tillit och förtroende, utan även sina egna familjer och 
sig själva, trots att de inte kan se det än. Men snart stundar räkenskapens dag och de kommer att avslöjas 
för sina brott mot den mänskliga anden. 
 
Deras samlade förmögenhet kommer inte att ha någon betydelse för dem som hungrar och törstar inte 
bara efter rent vatten och mat, utan efter för friheten att uttrycka sin mänsklighet och godhet utan rädsla 
för repressalier. Det är sorgligt att det gått så långt, men folk kommer att lära av detta och kommer inte 
längre vara så lätta att lura för dessa illvilliga lagvrängare i deras strävan att fängsla förnuftets och 
kärlekens sista röster. Dessa män kommer att dömas av såväl Gud som medborgare, och aldrig mer 
kommer tyranner att kunna regera så effektivt. 
 
Kom ihåg det gemensamma bästa! Ha tillit till varandra och er Gudagivna förmåga att skapa den 
framtid som ni vill!  Lek inte längre offer och skyll på ledarlösa ledare, utan sök nya visioner! Låt ljuset 
från Liberty åter visa den ljusa och lätta vägen tillbaka till din inneboende rätt till "liv, frihet och strävan 
efter lycka." För dessa ord var inspirerade av högre änglarna i mänsklighetens väsen. Inspirerade, levde 
för en kort stund, men glömdes snart. 
 
Inte längre kan ondskan kasta sina mörka skuggor över landet. Det är dags för en ny början och en ny 
hängivenhet för att ansluta till och ta upp och utåt vad som är bäst inom vår mänsklighet. 
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Bryt denna onda cirkel och kom åter till dina sinnen och se andra som medskapare och 
samarbetspartners snarare än konkurrenter om de imaginära värden som ni har satt på jordens resurser. 
 
Be om vägledning och tro att en ljus och härlig framtid väntar mänskligheten i slutet av denna cykel av 
slaveri och hotelser. Anslut åter till era hjärtans ljus och låt dem lysa vägen för dig och dina 
medresenärer. Var inte rädd, utan djärv, och räds inte de av mörker som bedrar och föder er med falsk 
information för att kontrollera er och få er att gå deras ärenden. 
 
Var djärv och säg nej till dem som sprider vilseledande sanning och misstro mot andra som visar ett 
annorlunda sätt! Säg ja till dem som visar på sätt att åstadkomma hjälpsamt samarbete som leder till 
byggandet av nya mänskliga samhällen. Låt ert Ljus nå ut i er värld av mörker, så att andra kan se att inte 
vara rädd.  
 
Var inte längre oansvarig, utan skapa hellre än förstör! Stoppa striderna så att ni kan börja se likheterna 
hos era förhoppningar och drömmar. Det räcker inte att bara några få drömmer om en bättre morgondag, 
många måste vara med i denna strävan för allas bästa. Ja, allas bästa måste bli framtidens kallelse. 
 
En dag kommer Mänskligheten att se tillbaka på dessa tider och förstå att det bara var en del av Guds 
plan, kanske inte en trevlig del, men en nödvändig del i utvecklingen mot kärleksfull godhet. För gamla 
sätt, gamla mentala och känslomässiga strukturer måste förstöras innan nya skapelser kan ta deras plats. 
Det är den eviga cykeln av skapande och förstörelse som leds av Guds händer. Vi ser detta i naturen, så 
varför har människan lurat sig själv att han inte längre är en del av jorden och dess cykler? 
 
Jorden förändras, länder framträder och går under, skogar växer upp och försvinner, djur och 
befolkningar flyttar. Kan ni inte se att mänsklig gemenskap är som kretsloppen i naturen? Nationer reser 
sig och faller. De av Ljus bildar de stora nationerna och de av mörker, förstör dem. Detta är en naturlig 
cykel av förändring så att människor kan lära av sina erfarenheter. 
 
Nu är vi i den del av cykeln där tråkighet regerar sinnen och känslor och vi fokuserar på storheten från 
förr endast med ord, så att världens länder leds mot en fullständig social och ekonomisk kollaps. Frukta 
inte! Från dessa ruiner kommer en ny styrka att växa fram, en stor visdom, och en vilja att bygga mer 
rättvisa och bestående strukturer där det som är bäst i er mänsklighet kan växa och frodas och 
mänskligheten kommer att leva på ett moget och ansvarsfullt sätt och era uråldriga drömmar om rättvisa 
och frihet kommer att realiseras. 
 
Ha tro på er själva och tro på en framtid där män och kvinnor kan se varandra i ögonen, skaka hand och 
komma överens om hur en värld ska skapas som ser till det goda för många, snarare än det goda åt ett 
privilegierat fåtal, det som ju resulterat i rådande missbruk av era gudagivna krafter och gåvor för att 
skapa era mänskliga samhällen. 
 
Se och känn åter den Glädje, Styrka och Kärlek som nu är vilande inom er och bara väntar på att ni ska 
öppna dörrarna till era fängelser och gå ut i ljuset av en ny morgondag! 
 
Att fokusera på godhet: 
 
Att kontrollera sina tankar är mycket viktigt i den andliga strävan efter förståelse. Sinnet attackeras 
ständigt av bilder runt omkring och väljer dem som bäst passar dess egna aktuella mentala bilder eller 
konstruktioner. 
 
Om man ständigt uppmärksammar negativa beteenden eller handlingar, kommer man att själv skapa 
sådana genom sina egna tankeprocesser. Om man koncentrerar sig på mänsklig godhet och på handlingar 
som uttryckt godhet i era mänskliga samhällen, då kommer man att förenas med andra medarbetare i 
byggandet av det goda. 
 
Denna koncentration, fokus på godhet eller på ens hjärtas ljus är en av människans största prestationer. 
Man attackeras ständigt av negativa bilder av grymhet och svek, och detta försvagar ens föresatser att 
fortsätta på den väg av Ljus som ånyo leder en tillbaka till sig själv eller till Själen som i sin tur en gång 
kommer att återansluta till Gudarnas Ljus. Från denna plats utgår alla positiva möjligheter och från 
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denna plats kommer bra val göras såväl för ens egen framtid som för den mänskliga gemenskapens 
framtid. 
 
Låt din själ vara din guide och inte era medier, regeringar, religioner, eller institutioner. För de behöver 
ännu utvecklas åtskilligt för att kunna leda dig tillbaka till dig Själv. 
 
Tillbringa mer tid i stilla kontemplation, i bön, meditation eller genom att bara sitta på en lugn plats 
bland träden, i närheten av vatten, med fötterna fast förankrade i marken och hjärtat anslutet till himlen. 
Var lugn och fridsam, låt det transformerande Ljuset fylla din varelse och rena dig från implanterade 
falska tankar och känslor som avleder din egen kraft och förmåga att skapa den fysiska verkligheten. 
 
Kom till insikt om att verkligheten är en skapelse av sinnet som kan smaksättas med egna känslor. De av 
kärlek, lämnar en nöjd och i balans med himmel och jord och de av rädsla lämnar en i ett obalanserat, 
ohälsosamt, och försvagat tillstånd. 
 
Ja, man kan stoppa negativa skapelser genom att föra ljus till sig själv och projicera ut en positiv eller 
hälsobringande och samhällsuppbyggande skapelse som uppväger andra negativa fält. 
 
Så, vad de kloka i Ryssland sade var sant, just som vi har sagt till dig alla dessa år: Ni kan neutralisera 
mänskliga katastrofer - krig, hungersnöd, farsoter, naturkatastrofer och ersätta dem med lugna, 
balanserad kärleksfulla bilder som är skapade ur ett harmoniskt liv som kommer från respekt och kärlek 
till såväl din egen Jord som ditt hem i vårt Himmelska Rike. 
 
Var som en filmregissör och skapa respektfulla, inspirerande och hälsosamma bilder av en framtid där de 
av mognad, ansvar och kärleksfull omsorg om varandra utgör de styrande och inte längre är förföljda, 
och där ledarskap uttrycks och accepteras som norm snarare än undantag, så som i era nuvarande 
samhällen. 
 
Tänk dig en värld där människor talar sanning, håller sina avtal och går samman för det gemensamma 
bästa. En värld utan gränser, men där alla gränser respekteras. En värld där de starka får tjäna sin själs 
syften och kan räcka ut sina händer i vänskap och förtroende och dra upp dem som har förlorats i mörka 
regioner av sina sinnen och känslor. 
 
Tänk dig en värld som skulle utvecklas till en plats där kärlek och uppriktighet härskar. Inget behov av 
giriga strävanden, bara en öppen och ärlig handel baserad på verkliga fakta, så att verkliga lösningar kan 
hittas och genomföras. För hur kan man bilda ett partnerskap grundat på lögner och bedrägeri, så som det 
nuvarande mänskliga sättet att bete sig? 
 
Rak och ärlig kommunikation kommer att leda mänskligheten rakt till Hjärtat av alla Hjärtan, denna 
plats ur vilken allt liv uppstår och strömmar ut. 
 
Vi ser en räkenskapens dag och inlösen. Först börjar några att öva moget och ansvarsfullt levnadssätt och 
när andra ser den effekt detta får på deras personliga och gemensamma världar, så kommer de att se att 
ja, detta är en möjlighet att leva på ett vänligt och ärligt sätt, och gå samman med andra för att försäkra 
sig om det goda för hela mänskligheten. 
 
Det är bara ett beslut bort. Bara ett val att leva sitt liv från en plats av kärlek snarare än en plats av rädsla. 
Kärleken kommer att tvätta bort de härdar av rädsla som har förgiftat er planet och dess invånare. 
 
Ja, det är kärlek som är nyckeln till ens hjärta, som är nyckeln till vår himmelska sfär. Vi väntar 
tålmodigt vid hjärtats dörr. Vem kommer att öppna och gå in och besöka oss i vårt Glädjens Rike? För 
det är i glädje som vi lever och i glädje kommer du in till oss för att sedan återvända för att föra med dig 
inte bara ett budskap om glädje, utan dess faktiska närvaro till ert land. 
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Vänlighet: 
 
Genom vänlighet, menar vi en anda av att ge inte bara av sig själv, utan att ge Andens gåvor till 
mänskligheten. 
 
Vänlighet är lågan som bränner bort smutsen. Vänlighet är så söt och härlig, men ändå är det få som 
öppnar sina sinnen och hjärtan för dess gåvor. Vänlighet för med sig kärlek och med kärlek kommer 
försoning med alla som bor i ert jordiska rike. 
 
För människor vägrar att älska varandra. Istället håller de fast vid det som skiljer, inte bara mellan 
varandra, utan som delar hela samhällen. Vi hör ofta att vårt sätt är den sanna vägen och det enda sättet 
att försoning och till Gud, men Gud har skapat alla sätt så att alla kan välja efter sitt tycke eller 
temperament. Var och en kan välja den väg som ger dem den största tillfredsställelsen och lyckan, och 
vem kan säga att just deras väg är större, eller kortare, eller mer direkt, eller den enda vägen till Guds 
ljus, när Guds Ljus lyser upp alla vägar och lyser upp alla hjärtats stigar för hela mänskligheten? 
 
I vänlighet, säger vi: "Gå och vara glad och låt ingen hindra dig från den väg du valt genom denna 
värld!" 
 
I vänlighet, säger vi, "Frukta inte att ni har valt fel väg när Gud har gått dem alla redan innan tidpunkten 
för avresa!" 
 
I vänlighet, säger vi, "Frukta inte för dem som gått vilse, för de bara har förlorat sin väg så att du kan 
hitta dem igen." 
 
I vänlighet, säger vi, "Var generös och hjälpsam mot alla som du möter på livets väg. För en dag 
kommer ni att mötas igen och din vänlighet kommer att återgäldas!" 
 
I vänlighet, säger vi, "Var vänlig och vänligheten kommer gå vid din sida när du färdas genom livet." 
 
I vänlighet, säger vi, "Älska alla så som du själv skulle vilja bli älskad och glöm aldrig att alla är älskade, 
liksom att alla kommer att älska en dag." 
 
I vänlighet, säger vi, "Var inte hård med dina ord, för din hårdhet blir ett hinder för dem som vandrar 
efter." 
 
I vänlighet, säger vi: "Låt era hjärtans ljus lysa när din väg går in i andras mörker, så att de som kommer 
efter kan se bättre." 
 
I vänlighet, säger vi, "Älska även när alla omkring dig säger att du är dum och kommer att möta ett 
farofyllt slut. För endast de som vägrar att älska kommer att hamna i fara på grund av sin egen 
självpåtagna blindhet." 
 
I vänlighet, säger vi, "Gå, gå, gå men rasta då och då för att se horisonten så att du inte förlora din 
riktning och förlänger resan i onödan. För alla resor har en början och ett slut och alla kommer att 
sammanstråla på slutdestinationen, som kommer att vara hos dem själva. " 
 
I verkligheten färdas vi i cirklar, där vi möter oss själva från tid till annan. I själva verket går vi runt, vi 
åtskiljs eller träffas aldrig, vi är alltid bara med oss Själva och alltid på vår egen väg. 
 
Vi säger till alla som vill lyssna; gå med oss som vandrar med Gud och frukta inte vägen. I verkligheten 
finns det bara en väg och det är Guds väg. 
 
Om du väljer att se din väg som åtskild, då kommer du verkligen att vara åtskild från dig Själv. Om du 
väljer att se din väg som en av många som alla slutar hos dig Själv, så börjar du förstå att du har gått i 
cirklar ledande ingenstans, men på sitt sätt överallt. Du har fastnat i cirkeln och gått vilse i dig själv. Nu 
kan du träda ut ur cirkeln och efter århundraden av vandrande, har du hittat dig själv. 
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TIONDE BUDSKAPET ("The Tenth Release") 
 
 
Vi har kommit till alla som vill lyssna, för att be dem inte vara rädda för den reningstid som väntar, för 
att bygga upp er tro på er själva och på varandra. Ty att tro på någon annan är ett steg mot tron på det 
Gudomliga.  
 
Vi säger till alla som vill lyssna: Var inte rädd för de många förändringar som inom kort kommer att 
inträffa i er tid! Förändring är nödvändig om utvecklingen ska kunna fortsätta på jorden planet.  
 
Vi säger till alla som vill lyssna: Vi är här för er, vi har bara väntat på möjligheten att hjälpa alla att 
återansluta till sig Själva och till vårt rike av ljus.  
 
Våra ord är sanna, men ännu mera sant är det Guds Ljus som är bärare av dessa ord. Ljuset är det som 
för med sig hopp, vilket för med sig tröst. Ens bekymmer tvättas bort och ersätts med en känsla av stor 
glädje.  
 
Ljuset skiner klart, men ni har glömt att ta av dig skygglapparna. Öppna era ögon och öppna era 
hjärtan och inse att kraften till förnyelse och återfödelse är er egen!  
 
Be om Ljus och Ljuset kommer till dig och utför sitt arbete med att befria Självet från egots tyranni, 
och dess mörka mästare i bedrägeri. Ljus för med sig inte bara klarhet i synen utan även i tanken, 
ogrumlad av yttre påverkan. När dessa yttre krafter försvinner kan Människan ledas av Självet, som 
styrs av det Goda.  
 
Det Goda närs och växer i Människan allt eftersom mer ljus kommer in för att ersätta mörkret. En 
naturlig process äger rum när hälsan i sinne och känslor återvänder och återför människan till ett 
naturligt balanserat tillstånd. Denna balans kommer att ge människan ett nyfunnet hopp och en 
optimistisk syn på framtiden. Ty människans framtid kommer att ledas från Själen och Godheten 
snarare än från det förflutnas fängelser.  
 
När tanken befriats kommer känslorna tillbaka. Känslor av kärlek, av glädje, ett lugn försäkran om att 
allt går bra och vägen framåt kommer att fyllas med många glada händelser. Detta lugn är härligt 
smittsamt och kommer att föra andra närmare deras eget lugn och säkerhet från Anden.  
 
Vi ber er att inte frukta, utan i stället utvecklas i tron. Tro på din gudagivna förmåga att förändra 
mörkret till ljus. Var inte rädd fatta Självets hand och gå ut i Livets klarhet. Ty Livet skapades för att 
vara en plats av glädje och uppfylld kärlek.  
 
Utmönstra den rädsla som tyranner skapat med sina falska ord! Låt inte tjuvarna och lögnarna regera 
era samhällen, förgifta er och göra er själva och era barn sjuka. Säg nej till deras lögner och avslöja 
dem som de fega veklingar de verkligen är! 
 
Ersätt denna rädsla med kärlek och alla faror kommer att försvinna. I kärleken finns det ingen plats för 
rädsla att leva.  
 
Bed och meditera och be om Nådens gåva till människan. Be om det gudomliga ljuset från Himlen att 
omge dig och fylla dig med sin livgivande kraft och se resultaten. Din rädsla kommer att börja lösas 
upp då Kärleken kommer att växa inom era hjärtan.  
 
Var inte fångar i er värld! Äg den och minns att alla har en plats i evigheten! 
 
Vi kommer för att säga att de av tro kommer att klara sig bättre under de mörka dagarna framöver och 
rida ut den storm som ska rena er värld från ondskans redskap. För verktygen för bedrägeri och slaveri 
kommer inte längre att vara tillgängliga. Människan får åter lära sig att lita på sin egen intuition och de 
gåvor av direkt kunskap som ges som hjälpmedel under prövande år.  
 
Det är bara en fullt medveten människa som kan rädda er värld från en katastrof.  
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Människor kommer att samlas och arbeta för det Goda med det Goda att säkerställa överlevnaden för 
såväl den egna arten som alla andra arter som nu bor din planet.  
 
Vi ber alla dem, som har fallit och vacklat på sin väg, att återgå i Det Godas tjänst. Alla har ett val och 
alla har fri vilja. Detta var löftet som gavs till människan och det kommer att hållas genom evigheten.  
 
Era präster, era ledare, alla dem som du har lagt på dessa imaginära troner av makt och myndighet har 
misslyckats och lett dig vilse från din sanna natur! Följ inte dem av mörk beslutsamhet, utan följ ditt 
hjärtas ljus som kommer att föra dig tillbaka till kärlek och förnuft och glädjen i att leva!  
 
Lita på din inre röst som kommer att upplysa och föra dig tillbaka till dig själv. Återanslut till dig själv 
och ta din rättmätiga plats som medskapare av din värld. Gud har gett dig alla verktyg som behövs och 
lagt allt material på plats för att bygga friska och välmående samhällen.  
 
Det var ett fåtals perversioner av som ledde er alla vilse. Det kommer att vara Godhet, skänkt till ett 
fåtal, som kommer att påbörja ert återvändande till er Själva.  
 
Ni kommer alla vakna upp ur denna dröm och träda in i en värld av skönhet bortom all fantasi.  
 
Var inte längre distraherad och vilse, utan lyssna på förnuftets röst, kärlekens röst, och i sanning, 
Självets röst! För Självet är ansluten till Självet hos alla Jag och när väl återanslutningen skett kommer 
ett flöde från himlen till jorden och från jorden till himlen och folket kommer att jubla i vetskap om att 
ljuset återvänder för att skingra de årtusenden av mörker som täckt människans ögon. För inom ett 
ögonblick, kommer människan se klart vad den har blivit och vad den kommer att bli när den träder in 
i det Nu där alla möjligheter finns.  
 
Kärlek kommer att styra människors handlingar och gemensamma planering för att samla alla 
livsformer på Jorden 
 
Leta inte efter tecken, utan var själv ett tecken på förändring!  
 
Tala öppet och ärligt så att andra kan se att rädslan inte längre har grepp om mänsklighetens 
angelägenheter.  
 
En stor infusion av Ljuset kommer nu. Anpassa din kropp och själ till Livets frekvens. Frukta inte, 
utan var modig och ära varandra så som du ska ära Självet.  
 
Vet att Kärleken kommer när mörkret flyr sin kos.  
 
Låt Kärleken få en plats i era hjärtan och gläds åt den värld som ska komma. Andas lugnt och tryggt så 
kommer smärtan av övergången att minska och upphöra med tiden.  
 
Allt är i dina händer och i Guds händer. Vi är hans budbärare och inriktar oss på människans godhet. 
Vi söker dem som är villiga att dela våra gåvor till förmån för de många som längtar efter en bättre 
sätt att leva.  
 
Låt inte svagheten segra, utan i låt stället Kärleken komma och överlämna gåvor av Ljus och 
kärleksfullt Liv. Vi är här för alla med goda avsikter, för att hjälpa dem att stärka sin beslutsamhet och 
att slutföra de uppgifter de har valt och för vilka de har valts.  
 
Sök vänlighet igen och dela dess sötma med andra. Bli inte ängslig eller distraherad utan var fokuserad 
på det som ska uppnås! Fortsätt att leva ett enkelt liv och bygga upp din inre styrka inför prövande 
tider.  
 
Vi vill inte smickra, utan uppmuntra dig att uttrycka det som är bäst inom din mänskliga natur i er 
mänskliga värld.  
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Omvandla och förvandla och vara igen som Vargen! Lojal, social och lärare i nya sätt att leva. Ja, 
vargen rensar ut de svaga för att ge mer styrka åt skogen, precis som du hjälper andra att städa ur 
svaghet inom sig så att de kan stärka sin gemenskap och hjälpa andra att lyckas i Anden.  
 
Kom att göra gott inte bara för dig själv, utan även för andra. Detta är själva syftet med samhället. För 
utan samarbete och utbyte av kunskap och visdom skulle det inte finnas något behov för 
mänskligheten att leva i samhällen.  
 
Att kommunicera med andra är att ha en gemenskap av mer än en. Att arbeta tillsammans för att 
underlätta livet i den fysiska världen var orsaken till inrättandet av samhället.  
 
Gemenskap som en konstruktion i sann bemärkelse ger oss en immunitet mot mörkret och dess 
destruktiva funktion. En av Ljus har en stor makt, och många av Ljus har tillsammans tillräcklig makt 
att förändra inte bara mänsklig gemenskap utan hela den fysiska världen.  
 
Kom ihåg:. Återvinn er styrka och visdom och använd den för att bygga samhällen med varaktig 
härlighet. Samhällen där kärlek och förnuft gå hand i hand och badar i Gudomligt Ljus.  
 
Ta vår Gåva av Ljus och dela den med andra över hela världen! 
 
Låt var och en fatta beslut om att ta emot våra gåvor eller inte. Erbjudandet ges fritt och med kärlek 
och effekterna kommer att märkas i många år framöver.  
 
Visdom kommer när den kommer, och stannar under hela livet, under den tid man inkarnerar i 
mänsklig form. Det samma gäller Tron, liksom varje annan Gåva av Anden. När de en gång givits 
stannar de hos mottagaren under hela hans återstående liv i jordisk form.  
 
Det finns inga tjuvar som tar bort eller stjäl av Andens gåvor till människan. För de ges till den som 
begär dem och är inte avsedda för någon annan i det unika form de givits, laddade med uttryck som 
passar användarens tid och rum.  
 
Det är få som har frigjort sina sinnen och hjärtan tillräckligt för att se och uppskatta dessa gåvor, givna 
till de få värdiga. Inte för att inte alla är värdiga. Men endast ett fåtal förstår och accepterar sin 
inneboende godhet och förmåga medan de är i mänsklig form.  
 
Vi talar för många, men få kommer att lyssna. De flesta distraheras av ljudet av egots skapelser och 
känner inte Andens Röst. Få kan lugna sina sinnen och/eller känslor tillräckligt länge för att deras inre 
röst skall erkännas och accepteras.  
 
Mänskligheten är i en sjukligt tillstånd och ser inte vägen tillbaka till god hälsa och sunt förnuft.  
 
Livet är en fröjd för den med Själens syn på den mänskliga erfarenheten och ett helvete för dem som 
ser sin värld genom ego. Ego är inte bra eller dåligt i sig, men bara lämnat utan vägledning. Det är 
mest som ett missbrukat verktyg i händerna på ett barn.  
 
Dömande är egots verk för att motivera eller verifiera sin existens. Själen har inget behov att motivera 
eller verifiera. Den är redan fullkomlig av sig själv och känner sitt syfte. Människan var en gång 
förenad med Själen och kände sitt livs mening, men nu har denna kunskap gått förlorad hos alla utom 
ett fåtal.  
 
Frukta inte de mörka som nu kontrollerar mänsklighetens öden. Deras tid är snart slut. En stor 
omvälvning kommer att ända deras styre och upprätta ett rättvist och humant. Deras tid är över och 
makten återbördas till varje mänsklig individ.  
 
Var som ett centrum av ljus och sprid det från människa till människa, tills en majoritet leds av och 
leder med ljus.  
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Förändringens eld brinner nu och kommer att fortsätta brinna så länge människan lever i en mänsklig 
form. För du har trätt in i eldens ring genom att inkarnera i mänsklig form.  
Elden kommer bränna bort de uråldriga sorgerna och en dag omvandla er alla till Varelser av Ljus. 
När ni lyser av skapelsens eld kommer du att ni att se livet som ett äventyr, att leva så som barn leker. 
I leken kan de mycket unga glatt observera och reflektera över allt som syns. Denna glädje är det som 
föder kunskapens eld och bringar svaren upp i ljuset, eller en kanske bättre sagt, ger barnet 
förståelsens ljus.  
 
Barnet är öppet och framskrider ärligt och med glädje. Det ger barnet enkel tillgång till information, 
på ett sätt som vuxna inte kan, i sitt konstant hypnotiskt distraherade tillstånd. Den vuxne har tränats 
att bortse från allt som är sant och självklart, medan barnet i sitt ovetande tillstånd är öppet för allt som 
finns att veta, utan inlärda hinder och rädslor. Barnet kan se världen på ett tydligt och öppet sätt, ett 
sätt som har gått förlorat för alla utom ett fåtal som har kommit in i vuxenvärlden.  
 
Ett barn föds till fria tankar och känslor, men leds så snabbt som möjligt in i det imaginära tänkandets 
slaveri. Efter att ha förlorat sin förmågan att tänka och resonera självständigt, går barnet in i en värld 
av tristess i sinne och känslor. De som gör motstånd vaccineras och medicineras snabbt till 
underkastelse. För droger avtrubbar sinnena och försvagar människans vilja.  
 
Medicinsk vetenskap är inget annat än ett av många verktyg som används för att förslava sinnet och 
känslorna, för att försvaga och försjukliga den mänskliga organismen. Människan var en gång stark 
och frisk, med förmåga till avancerade tankar och känslor, men har devalverats till en halvmedveten 
individ, så förgiftad i kropp och sinne att den saknar vilja att utvecklas.  
 
Några vågar att ta sig ur, ur sina fängelser genom en inneboende viljestyrka som de mörkas 
beslutsamhet aldrig har lyckats bryta. Fler kommer att vakna och återuppväcka sin styrka och sunt 
förnuft när de återansluter till Självet.  
 
Var djärv och frukta ej! Stå upp och finn dig själv igen, återkoppla till himlen och jorden! Se till den 
skönhet som flödar och knyt an till dina ursprungliga intentioner som styrde allt före denna mörkrets 
tid!  
 
Nu kommer mörkret reträtt och ge vika för Himmelens ljus och Kärlek på jorden. Koncentrera dig på 
det goda i båda och bär fram din egen godhet i denna människans värld.  
 
Sök inte längre hjälp utifrån, utan se inåt till ditt hjärtas ljus och bryt de kedjor som har bundit er under 
oräkneliga århundraden!  
 
Var inte rädd, var djärv och modig, återupptäck din inneboende styrka och den godhet som alltid har 
varit en del av dig, en del väntar bara på att få komma till uttryck.  
 
Acceptera inte ett sjukt eller försvagat tillstånd! Sök det hälsobringande Självet, sök dig Själv först, 
uttryck sedan dess härlighet i mänsklighetens värld. 
 
Allt är i ordning, allt är på plats, allt kommer att avslöjas, och allt kommer att fullbordas i tid! 
 
Vi har inte övergivit er! Nu är det dags för er alla att inte överge er Själva och Självet av alla Själv.  
 
Lev inte längre i träldom, utan i Självdom.  
 
Slaveriets tid är över. Var fri och lev lugn och säker! Känn glädjen i att leva och att vara till glädje i er 
värld! 
 
Värmen som du nu känner är din egen inre värme. Det är en värme som är tillgänglig för alla, inte bara 
några utvalda.  
 
Värmen upprätthåller livet likväl som den skänker liv och bränsle till den inre eld som lyser upp 
mörker och omvandlar det till ljus.  
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Negativt blir positivt, och lika enkelt känner ett hjärta Ljuset och låter det spridas över hela din fysiska 
kropp och själ. Ljuset går in och när det kommer ut ur hjärtat lösgörs många känslomässiga och 
mentala gifter. Ja, som en "Detox" ännu mer effektiv än någon avgiftningsmetod känd eller utarbetad 
av människor.  
 
Det är så enkelt att varje barn kan åstadkomma detta genom att helt enkelt be en bön. Alla böner av 
dem med uppriktiga hjärtan tas emot och besvaras. Var som ett barn igen med full tro och förmåga att 
ta emot gåvor av Nåd till människan.  
 
Låt dig tröstas och lugnas, känn våra gåvor som ges fritt och utan behov av belöning. För vi har redan 
allt som behövs eftersom vi inte har några behov. Vi lever i ett tillstånd av nåd där vi kan känna 
glädjen i att leva och uttrycka godhet ut i din värld av mörker. Vi har en sådan glädje när våra gåvor 
tas emot och delas med andra i mänsklig form.  
 
Vi önskar intet av er för vår egen del, däremot att människan fortsätter på sin väg tillbaka till Självet.  
 
Känn hur lätt det är att leva på ett nytt sätt! Nu känns skaparglädjen som möjliggör en glad och väl 
fungerande mänsklig gemenskap.  
 
Ja, är det möjligt att åter leva som man en gång gjorde. Fri från egots tyranni, fri från fruktan och full 
av tro.  
 
Vi ser en tid av stora omvälvningar. Inte bara förändringar av jorden, utan stora förändringar av 
mänskliga samhällen runt om i världen. Något fåtalsvälde kommer inte längre att råda. Ty de få har 
redan sått fröet till sin egen undergång och kommer inte längre att ha något större inflytande eller 
kontroll över människan på er Jord.  
 
Vi har kommit för att säga att en ny gryning snart ska bli synlig. Deras lögner och svek kommer inte 
längre att vara det enda som hörs, i stället hörs nya röster: Frihetens, Kärlekens och De Uppfyllda 
Drömmarnas röster. Ja, säger vi, att den tiden är nära. Även om det inte alltid kommer att vara en 
smidig övergång kommer den verkligen ha burit frukt före slutet av detta århundrade.  
 
Ett nytt Ljus kommer in i ert jordiska rike. Ett som kommer att avslöja dem med sina onda planer på 
världsherravälde. Då kommer deras grepp över mänskligheten lossas och man kommer åter börja 
planera och tänka själva.  
 
Förnuft och Kärlek återvänder liksom de gamla, till sina rättmätiga platser på sina troner.  
 
Jordbävningar:  
 
Jordbävningar är ett fenomen som inträffar när jorden måste släppa oönskade spänningar och 
påfrestningar i sin inre kärna. För jorden är en känslig organism eller enhet och absorberar kraftiga 
känslomässiga och psykologiska utgjutelser från mänskligheten. När dessa föroreningar, ja, de är 
mentala och känslomässiga föroreningar, når en punkt där de riskerar skador på jordens kropp, då är 
en frigörelse nödvändig.  
 
Har du inte behövt lite avgiftning från gång till gång? Tror du inte att jorden måste göra sig av med 
gifter för att försäkra sig om en god hälsa också?  
 
Mänskligheten har blivit som en parasit som långsamt förstör sin värd, men så har det inte alltid varit. 
Förr insåg människan sitt beroende av Moder Jord och betedde sig kärleksfullt och respektfullt. Man 
hade sunt förnuft och tog hand om sitt hem, i vetskap om att det inte finns något annat för sin 
mänskliga form.  
 
Utan jorden skulle människan upphöra att existera, men jorden skulle fortleva i många miljarder år, 
enligt människans sätt att mäta tiden. 
 
Mänskligheten har förlorat all förnuft eller sunt förnuft och anser sig överlägsen jorden. Jo, på ett sätt 
är Människan faktiskt överlägsen, men större delen av mänskligheten är långt ifrån detta.  
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Mänskligheten skändar nu inte bara sig själv och andra, utan också den Jord som är deras värd. Utan 
hänsyn till hennes hälsa eller välbefinnande, bokstavligen nedskräpas hon till att bli en livlös boll.  
 
Ett förlorat paradis men ändå inte helt förlorat. När människan kommer till sina sinnen och beter sig 
på ett ordnat och respektfullt sätt och ser till sitt eget helande av kropp och känslor, då kommer jorden 
också att börja återvända till sin naturliga tillstånd av hälsa och välbefinnande.  
 
Det finns ingen separation mellan jorden och människan, eller åtminstone den kroppsliga form som 
människan bebor medan hon är i mänsklig form. Kroppens form och jordens form är som en. 
Tillverkade av samma material och beroende av varandra för sin överlevnad eller kanske rättare sagt: 
Människan är beroende av jorden medan jorden kommer att fortsätta att existera även utan människor 
fast i ett bedrövat tillstånd. För människan älskade en gång jorden och jorden älskar fortfarande 
människan . Detta var det gamla paradigm som på nytt kan komma till existens.  
 
Människan har vilseletts, distraherats, lurats, och försenats i övergången från människa till Gud. Idag 
är människan en illa skadad kopia av sin tidigare härlighet. Hon hade en gång stor styrka och mentala 
förmågor vi bara kan drömma om idag. Människan är i ett bedrövligt skick och kan inte längre känna 
glädjen i att leva och kärleken till livet.  
 
Himmel och Jord talar dagligen till mänskligheten, men deras budskap träffar döva öron. Utan ögon 
som ser, öron som hör eller sinnen som förstår, har människan gått förlorad i denna sorgliga värld, 
utan möjlighet att se Skaparens underbara verk. Ett Förlorat Paradis, men inte förlorat för gott.  
 
För mänskligheten kommer en dag att vakna upp ur sitt självskapade mardrömsaktiga liv, och börja 
samarbeta och vara medskapare till en levande värld som vårdar och fullbordar.  
 
Sök visdom och sök kunskap genom att söka Självet! 
 
Självet har nyckeln till din frihet från fruktan och din frigörelse från din självpåtagna slaver, skapat 
genom egots bedrägerier och distraktioner.  
 
Ni har alla accepterat en billig kopia av livet fastän detta ursprungliga verk av skönhet redan har givits 
till er alla. Ni har valt det onaturliga i stället för det naturliga och förlorat er anslutning till både den 
fysiska och den gudomliga världen..  
 
Frigör er och känn återigen pulsen i livet som vibrerar runt omkring er. Släpp era rädslor och 
missuppfattningar och lita på er gudagivna förmåga att acceptera livet som det är, förlåt er själv era 
dumheter och acceptera er plats som medskapare med Gud i er verklighet! 
 
Ni är alla som gudar, men vet det inte. Ni lever redan i frihet och kärlek, men accepterar det inte. Ja, 
acceptera nådegåvan för människor och vakna upp ur din sjuksäng och gå ut i fria luften med 
hälsobringande sol, vatten och grönska som kan försörja dig och de dina så länge du väljer att bo på 
denna plats som du kallar jorden.  
 
Finansiella kriser:  
 
Finansiella kriser inträffar nu, så som de alltid har inträffat när några manipulerar och styr 
marknaderna för egen vinning utan hänsyn till andra eller till konsekvenserna av sina handlingar.  
 
Drivna av girighet, har sådana händelser alltid förekommit om och om igen under hela mänsklighetens 
historia. Ett fåtal har alltid kontrollerat marknaden för egen vinning under täckmantel av att ansvara 
för ett system som gynnar alla. De flesta upplever dock endast fattigdom och slaveri i ett system som i 
själva verket förstör alla chanser som de kunnat ha att blomstra i frihet.  
 
För frihet är mål och syfte för alla som söker ett bättre sätt för inte bara sig själva utan för sina likar. 
Vi hör ofta fraser som skildrar en illusion eller rättare sagt, lögner som är helt obegripliga när de 
framställs på ett logiskt sätt. Vi får höra om och om igen hur mycket bättre vi har det än de som har 
kommit före oss.  
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Statistik förfalskas och lögner marknadsförs av era forum för vetenskap och handel. Knappast någon 
ifrågasätter dessa lögner av rädsla för repressalier.  
 
Vi ser en tid då mänskligheten inte längre luras av dem som hänsynslöst sprider felaktig information 
och vilseledande råd. Vi ser en tid av ärlig ledarskap. Vi ser uppkomsten av sant ledarskap som ser till 
behoven hos de många och beter sig på ett rättvist och civiliserat sätt.  
 
För vägen framöver kommer att vara rensad från många hinder och distraktioner när människan blivit 
tvungen att koncentrera sig på vad som är verkligt och bilda sig sin verklighetsbild ur det som 
förekommer naturligt i er värld.  
 
Maskinernas tidsålder kommer snart att vara över och en ny av förnuft kommer att följa. Människan 
lär sig åter att använda sina egna sinnen som verktyg för att forma sin fysiska verklighet. Problem 
kommer att börja lösas snarare än undvikas så som idag är mode bland ert ledarskap. Ärlighet kommer 
att ta rodret och åter leda de barn som nu bara undervisas med lögner och galenskap.  
 
Sundheten återvänder och dagens ohjälpsamma och självdestruktiva beteenden kommer att upphöra. 
Detta kommer att ske helt naturligt efter att Mänskligheten blivit tvungen att återuppbygga upp sin 
värld igen efter att askan har lagt sig. Jorden kommer att renas från gifter som kvarstår idag liksom 
gifter av sinnet och känslorna som har människan i en död grepp.  
 
Ärligt Liv:  
 
Ljus och endast ljus är helt tillräckligt för att läka alla sjukdomar och sjukdomar ur mänsklighetens 
långa lista över illusoriska klagomål. För Ljus för med sig en ärlighet i livet och med ett ärligt sätt kan 
inte illusionen av sjukdom finnas hos människan.  
 
För Människan lär sig att vara sjuk, på samma sätt som han lär sig att vara oärlig, genom dem som 
vilseleder och vilseleder för sina egna själviska syften. En återgång till ärligt liv skulle ge en återgång 
till sunda individer och grupper i mänskliga samhällen.  
 
Ärlighet är det som mest behövs i dag.  
 
Människan har lärt sig att ljuga på samma sätt som han har lärt sig att bedra. Ty när några inför en 
falsk verklighet eller illusion, då kan inte längre Människan se med klara ögon, känna med tydliga 
känslor, och tänka med ett öppet sinne. Förnuft finns inte längre i detta system med mekanisk kontroll, 
och i stället råder sjukdom.  
 
Ett naturligt system som ändrats till ett onaturligt kommer alltid att uppvisa sjukdom eller konflikter 
inom den mänskliga organismen. Bakterier, mikrober, virus och bakterier var alla skapelser av ett 
sjukt sinne som förmått andra att tro på sjukdom snarare än i hälsa.  
 
Nu koncentrar alla sig på svaghet av varje slag och inte längre på människans naturliga styrka och 
hälsa, närda av ett starkt sinne som inte styrs av yttre påverkan. Människorna reagerar nu på 
fabricerade rykten och lögner som förstärks av förfalskad information och statistik som är obegriplig 
eller skulle sakna mening om människan fortfarande hade förmågan att tänka klart och se 
verkligheten. 
 
En enkel tanke är alltid bäst. Komplexitet är en uppfinning av dem som vill förvirra i sina försök att 
kontrollera Mänskligheten.  
 
Stanna och se på inte bara på det yttre landskapet, utan se inåt för att se var sanningen hör hemma. 
Hys inget förtroende längre för era massmedier. De är inget annat än medel för att lura massan. Du 
bombarderas med en mängd värdelös information för att distrahera och hålla dig borta från riktig 
information för dina beslutsfattande processer. I själva verket har ni gett upp er beslutsfattande 
förmåga och överlämnat den till några andra som underhåller er hellre än informerar om världen 
omkring på ett intelligent sätt.  
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Vi ser många mörka moln bildas i era mänskliga samhällen. Detta är en naturlig process som måste 
ske innan Ljuset kan frigöras i er värld.  
 
Det finns så många konflikter nu när de få gör ett sista desperat försök att kontrollera mänsklighetens 
angelägenheter. Detta kommer att misslyckas liksom alla ansträngningar som kommer från en ego-
källa kommer att misslyckas.  
 
Ha ingen rädsla och vet att balansen kommer att återvända till er värld, vänlighet och förnuft kommer 
att åter styra över människans angelägenheter. För några kan se behovet av att återansluta till både 
naturen och till Gud. Detta är det enda sättet att upprätthålla en balans i din värld.  
 
Låt inte rädslan vara din guide, utan låt kärlek och förnuft åter regera! 
 
 
Självet 
 
Titta inte efter tecken, utan var snarare själv ett tecken för dem som vill finna en väg tillbaka till sig 
själva.  
 
Det finns ingen destination i din värld eller i andra världar. Detta är bara ytterligare ett av de många 
distraktioner som införts i din värld att hålla dig från den heligaste och heliga platser som redan är 
inom dig. Alla de egenskaper som du drömmer om, alla de egenskaper som människan önskar inneha 
väntar tålmodigt redan inom varje människa på att upptäckas eller kanske rättare sagt, återupptäckas.  
 
Gå till ditt Själv för att få råd, se till ditt Själv för att se drömmar uppfyllas. För ingen annan, oavsett 
hur begåvad eller kunnig, kan veta din väg bättre än Du Själv.  
 
Lyssna på Självet som kommer att överrösta förvillarnas röster som ljuger och förvirrar och tar dig 
med på en resa bort från glädjen att leva! Sitt tyst och vänta på din egen visdom och känna styrka 
bubbla upp inom dig och överflöda i din vardag!  
 
Känn det lugn och den visshet som kommer från Själv-säkerhet och vet att Himlen liksom Jorden nu 
är dina allierade.  
 
Frukta inte din framtid, men vet att livet växer rikare för dem som lyssna till Självets Röst. Inse att 
livet skulle ha en helt annan känsla och konsistens om du bara återansluter till dig själv.  
 
Det känns skönt när du blir snällare mot dig själv och låter Självets och Guds balsam hela din vardag. 
Problem kommer att uppstå ändå, men nu Självet inom dig kommer att hantera dessa problem i stället 
för att låta dessa problem hantera dig.  
 
Vi kan se en väg framöver med många utmaningar som enkelt hanteras av Självet. Ja, Självet tar hand 
om sig på ett bra och positivt sätt. Glöm inte att Själv är här för att tjäna människan, liksom människan 
är här för att tjäna denna värld.  
 
Kärlek uppstår hos dem som talar med Andens vänlighet och hjälper de behövande. Ja, att hela är att 
vara en hjälpare till dem som behöver, men bara tillräckligt länge för dem att få möjlighet att hjälpa 
sig själva och andra.  
 
Vi söker andra av ditt slag att bära Andens fackla och visa alla som är villiga vägen tillbaka till sig 
själva. Det är alltid en resa i sig själv tillbaka till Självet. När man intar Jagets tron, är man sedan 
härskare av allt i sin egen personliga sfär, inte andras, men befälhavare över sin egen. Ja, 
självbemästring är en bra term att uttrycka det med.  
 
För hur kan man styra ett rike om man inte kan styra sig själv genom Självets hjälp? Var stark, var 
snäll och föregå med gott exempel för andra med ett bättre sätt att leva i din värld.  
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Köp inte in i dessa visioner av undergång, utan sälj din egen vision om en himmel på jorden. När 
Himlen framträder inom din dimension är en mer behaglig tillvaro möjlig. Återanslut igen till Självet 
liksom till Jorden och känn skillnaden i livskvalitet! 
 
Lev i fred och älska alla levande varelser på er planet. Naturen anpassar sig till dem som lever i kärlek 
och uttrycker styrka och andlig visdom i er värld.  
 
Ett budskap om hopp:  
 
Nu har vi ett budskap om hopp till dem som önskar en bättre väg i mänsklighetens värld.  
 
Vi är bekymrade för att så många har blivit bedragna och kommit vilse på sin väg tillbaka till ljuset. 
Detta kan vi hjälpa på ett klart och enkelt sätt: Vi ger nådens gåva till människan så att påskynda 
utvecklingen av mänskligheten.  
 
Vi ber alla att avsätta några minuter varje dag för tyst eftertanke och bön. Be om vishet, be om 
förstånd, be att du återfår den styrka som redan är din! Sök förlåtelse och handla efter orden! 
 
Ha mer tålamod och vänlighet mot dem som behöver: 
 
Man behöver inte ge svar eller lösningar på problem. Det är tillräckligt och långt mer effektivt att stå 
tyst och dela en känsla av lugn säkerhet med en klar insikt att varje person kommer att ledas längs sin 
egen väg och att livets lektioner skräddarsys för varje individ.  
 
Om ni alla bara ville lyssna till er egen inre röst och till ljudet av livet runt omkring, skulle era vägar 
bli lättare att vandra. Lägg inte så mycket uppmärksamhet på underhållning, utan avsätt tid varje dag 
för att vistas på en lugn naturlig plats och känna pulsen i livet runt omkring er! Synkronisera era 
sinnen till Naturen och till Evigheten! Balansera de två och du kommer att hitta balans inom dig själv.  
 
Dina bekymmer kommer att lätta och även stundtals upphöra, och i dessa stunder kommer du att bli fri 
från ego tillräckligt länge för att ansluta igen till Anden. Från denna återkoppling kommer en lugn, 
säker styrka och förmågan att bättre kunna hantera alla vanföreställningar, illusioner och distraktioner 
i din vardag.  
 
Även ett par minuter varje dag kommer att lossa egots grepp, och dess skrämmande manipulationer 
för att distrahera dig från dig själv och verklighetens sanna natur.  
 
Sök en enkel och glädjefylld tillvaro genom att vara glad för vad du har och hoppfull inför 
morgondagen.  
 
Styr själv ditt sinne och dina känslor snarare än att låta dig ledas av egots råd! Var berget som tål 
vågorna! Lev i fred och återerövra din forna glans! 
 
Nu! Känn dig själv och känn glädjen som väntar dig! Glädjen har aldrig lämnat din sida. Det var du 
som övergav glädjen för egots falska löften.  
 
Ett budskap till uppmuntran för de som tjänar det goda:  
 
Var vänlig mot dem som inte förstår den här vägen som du har get dig ut på. Ingen kan känna någon 
annans väg. För varje resenär har en egen Guide längs sin väg. Vägen är ibland trevlig bortom all 
beskrivning men vid andra tillfällen en mardröm av motgångar. Allt är nödvändigt om man ska 
utvecklas till en fullt medveten människa som en dag kan bära ljusets fackla för en annan. Ibland en 
enslig stig full av fallgropar, ibland en trädgård väg full av vänskap och glädje.  
 
Fortsätt att vandra på din egen väg och låt andra fritt korsa sina egna avsedda vägar. Vissa går 
långsamt, några rör sig knappt, medan andra bärs lätt framåt som av vingar. Alla kommer fram en dag. 
Alla hälsas vid återkomsten. 
 
Alla är tacksamma för den godhet och hjälp på vägen som de får av andra. 
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Gå tyst, men med säkra steg, njut både av stunder av ensamhet liksom stunder av härligt kamratskap. 
Kom ihåg att andra har gått före och markerat sina spår för att göra det lite lättare för de som ännu inte 
kommit. Du har lämnat din markeringar, liksom andra har lämnat sina. Alla har gjorts med en känsla 
av övertygelse och en känsla av att deras ansträngningar var inte förgäves. 
 
Alla är ihågkomna i tidens bok och alla har hedrats för sina insatser till fromma för framtida 
generationer. Vet att era bidrag inte har gått obemärkt förbi och vet att du har varit älskad, liksom du 
nu är älskad, liksom du kommer att fortsätta att vara älskad på den stig som leder dig tillbaka till dig 
själv. 
 
Var vänlig och kom ihåg den godhet som visas dig längs vägen. En bra väg, en av många som leder 
tillbaka till ditt hem bland stjärnorna. 


