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Igazán érdekesnek találjuk, hogy szilveszter estéjén adjuk át ezt az üzenetet Bangkokban,
Thaiföldön, egy teljes nappal azelőtt, hogy az USA-ban beköszöntene az új esztendő.
Valószínűleg ez demonstrálja, hogy az idő – ahogy felépítitek – csak egy illúzió.
Előzőleg említettük, hogy az idő, ahogy érzékelitek és megtapasztaljátok, radikálisan változik és ezt
folytatja, hogy egy átalakuláson menjen keresztül, magával cipelve a globális kultúrátokat az
„azonnaliságba”.
A tudatosság hiperdimenzionális szintjén, minden esemény múlt, jelen s jövő egyszerre, egy
pillanatban jelenik meg. A teljesség ezen pillanata közvetlenül csak a tudatosság időn kívüli
dimenzióiban tapasztalható meg. Ez az egyik oka annak, hogy nehéz megértenetek, mert a
világotokban kevés utalás van erre.
Ahogy globális kultúrátok közelebb érkezik az „azonnalisághoz”– használva azt a szót amit az
előbb kitaláltunk – úgy az események elkezdenek átalakulni, vagy úgy tűnnek, mintha gyorsabban
alakulnának át. Ez túlzott feszültséget okoz a valóság paradigmáiban, illetve problémamegoldó
mechanizmusaitokban.
Valóban az elkövetkező éveteket úgy látjuk, mint annak a fokozódását, ami már előző évben
kiszivárgott: folytatódó földi változások, még több kiszámíthatatlan időjárásminta, és ami ilyen
változásokba van burkolva, csak fokozódni fog.
Közösségként nem úgy kezelitek a mélyűrből érkező átalakulás energiáit, mint ami biztosítaná a
túléléseteket. A nagyvállalati kapzsiság folytatja a média és a kormányok befolyásolását. Minden
szinten hazudnak nektek és még nehezebbé válik igaz és hamis megkülönböztetése.
Ezek mind várhatóak. A régi őrség nem fog olyan könnyen lemondani a hatalomról, és szemtanúi
vagytok az öreg dinoszaurusz hatalmi harcának, ahogy a gazdasághoz – pontosabban az olajhoz –
van kötve.
Ahogy az olajforrások elapadnak és a vízforrások ritkává válnak a globális felmelegedésnek
köszönhetően, úgy várhatóak a globális konfliktusok kiéleződése.
Az egyéntől függ az, hogy hogyan lavírozik ezekben a hamis időkben, amint a bolygó az átalakulás
még változékonyabb periódusába lép. Lényegében, a döntés az egyén szintjén a rezgéssel van
kapcsolatban, bár ez nagyon összetett.
A valóság azon gyűrűje fogja meghatározni a sorsotokat és jövőtöket, amelyikkel rezonáltok. Ne
hagyjátok, hogy a félelem elcsábítson titeket, ez azon emberek manipulációs eszköze, akik
irányítani akarnak titeket. Korábban említettük, hogy az élvezet és az eksztázis érzésére kiemelkedő
szükség van. Még mindig ezen a véleményen vagyunk és azt javasoljuk, olvasd el az előző
feltöltéseket a test és elme evolúciós állapotaival való kísérletezés egyszerű módjairól.
Úgy érezzük, nem fontos, hogy azonosítsuk a Földi változásokat, vagy időjárásmintákat, amiket a
közeli jövőtökben érzünk, mivel igen keveset tudtok az elkerülésért tenni. A félelemről és
paranoiáról szeretnénk a figyelmeteket inkább a spirituális öröm és béke ÉN által létrehozott
szigetére irányítani. Ez sokkalta jobban fog szolgálni titeket, mint a paranoia és félelem állapotaiban
való élés.
Korábban említettük, hogy az „a valóság gyűrűje”, amiben élsz, kihatással lesz a sorsodra.
Amit mi ezalatt értünk az az, hogy egyének, csoportok és kultúrák egy „fészek” felé irányulnak, egy
bizonyos vibrációs mezőben, amit úgy képzelhetsz el, mint a Szaturnuszt körülvevő gyűrűk.

(Bár semmi köze a Szaturnuszhoz, de egy jó metafora.)
Ami valóban csodálatos ezzel kapcsolatban az az érzékelés relativitása.
Demonstrációs célokból mondjuk azt, hogy ti az egyik valósággyűrűn éltek, amelyik úgy tartja,
hogy jogod van a világ forrásaihoz és aki legelőször megszerzi, az a nyertes. Te most nagyon közel
lennél a történések közepéhez, globális kultúrátok jelenleg létező kulturális gyűrűjéhez. Ha viszont
azzal a gondolattal élnéd az életedet, hogy a világ forrásai mindenkihez tartoznak és senkinek sincs
joga azokra, akkor nagyon messze lennél a külső gyűrűkön, messze a mostani kulturális
érvényesüléstől.
Bár ezek a potenciálisan a változás előtt állnak.
Ha a Föld, pontosabban az emberiség túléli az átmenetet ennek a következő évezred új korszakába,
akkor a gyűrűk eltolódnak és azok, akik úgy tartják, hogy joguk van másokat kizárva a Föld
javaihoz, hirtelen a külső gyűrűkön fogják magukat találni. A globális hatalom összeköttetése átvált
egy globális felelősséget, globális gondnokságot és a globális közösséget magába foglaló
megértésébe.
Ezek mind csodálattal töltenek el minket, de számodra, mint egyén a kritikus kérdés az, hogy éled
az életedet egy ilyen időszakban, amikor szakadatlan változási folyamat, káosz és illékonyság
tapasztalható. Egy haldokló kultúra közepén és egy új― pontosabban „újabbaknak” születésénél
éltek. Ezeket később még pontosan definiálni kell. Számotokra, ha túléltek
– mint globális kultúra – ezeken az időkön, akkor nagyon sok eltérő egyszerre létező valóságot
fogtok felfedezni a Földeteken. Ez a történelmetek végét jelenti, ahogy ti azt értelmezitek, az idő a
végtelenség határán és az emberi tudatosság totalitása körül fog lebegni. Ezen tudatosság összes
potenciálja egy új globális reneszánszban fog kicsírázni. Így a Föld galaxisotok gyémántfényévé
válhat.
Ez az a látomás, amit értetek a szívünkben tartunk, lenyűgöz minket az a dolog, hogy mindennek a
kulcsa az egyénben rejlik: az, amit egyénenként tesztek, az, ahogyan élitek az életeteket ezekben az
időkben. A legkisebb dolgokban meghozott döntéseitek meghatározhatják az egész fajotok sorsát.
Így hát az, amit kivánunk nektek az elkövetkezendő évben az az öröm és eksztázis.
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