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God dag. Mitt namn är Mahatma. Det är en ära för mig att komma hit och jag
är glad att få vara här. Jag är delvis från Sirius och delvis från Plejaderna. Jag är
världsmedborgare eller universum-medborgare,. Ni som har träffat mig tidigare
vet att det som ligger mig varmt om hjärtat är intergalaktiska federationen hos
Sirius. Jag är också i själ och hjärta stjärnflottestyrare. Det är inte därför jag är
här idag utan idag är jag här för att främja vårt samarbete här på jorden med
oss som kommer någon annanstans ifrån.
Min tanke är att vi tillsammans idag skall öka energierna i detta rum och i detta
sällskap. Det har kommit till min kännedom att det finns människor här på
jorden som vill veta mer om oss och framför allt förstå att vi finns här men även
vill ha bevis för att vi finns här. Vi skall försöka framkalla sådana bevis. Det är då
inte alltid enkelt då vi inte är i fysisk form men vi kan ju säga så här att det vi
känner likväl ser för ert inre kan vara nog så bevisat. Det är inte allt som går att
bevisa i fysisk form däremot kan ni känna oss, ni kan förnimma oss och ni kan
framförallt höra oss dels via mediet men dels också via era tankar och era egna
initiativ till att ha kontakt.
Idag skall vi alltså i första hand koncentrera oss på att höja energierna och även
blicka något framåt. När jag pratar om framåt så pratar jag framför allt om
dessa år men också om andra galaxers tidsåldrar. Det är nämligen så att olika
galaxer har olika tidsformer. Ni här på jorden vill gärna räkna i år, dagar och
sekunder eller minutrar. Vi på andra galaxer räknar på ett annat sätt. Vi räknar,
ett ögonblick här, vi vill gärna räkna i steg om vår utveckling. Det handlar alltså
inte om en livstid utan det handlar om steg i utvecklingen,. Det handlar om hur
var och en på sin själsnivå utvecklar sig. Det innebär att olika galaxer kan vara
olika gamla beroende på hur länge de så att säga har funnits och hur dess
innevånare har höjt sina energier.
Det har också kommit till vår kännedom att många av er undrar om vi verkligen
finns. Jag kan inget annat säga att nog finns jag alltid. Nåväl, detta om energier.
Jag ber er var och en ta ett djupt andetag, sätta er tillrätta på era stolar och
sedan verkligen känna det som verkligen händer i denna lokal. Vi kommer

nämligen att kalibrera lite olika energier beroende på vilka ni är och vad det är
som händer i detta rum. I detta rum kommer nämligen att inträffa vissa
fenomen. Detta, ett ögonblick, dessa fenomen kommer ni mest att känna. Det
kan vara en kall vindpust. Det kan vara som om någon tar på er. Det kan också
vara som om ni känner att det går kalla kårar längs er ryggrad alternativt
värme. Det är ett av de sätt som vi kan försöka att bevisa att vi finns, att vi kan
penetrera, att vi kan reglera energierna. Det är nämligen så att idag är vi flera
här. Det är inte enbart jag som är här utan vi är flera. Det gör att vi kommer att
turas om att prata, och vi kommer också att turas om att vara i denna lokal och
på ett eller annat sätt ge oss till känna för er. Det innebär att vissa kommer att
känna en sak och någon annan någonting annat. Men allt det ni upplever ikväll
det är ett sätt för oss att tala om att vi finns.
Jag ber er alltså att sluta era ögon, försöka samla era tankar till en liten boll och
så kastar ni iväg bollen. Det innebär att ni är så tomma i era tankar som det
möjligtvis går att vara. Så fokusera på ert inre, tänk er en liten boll inne i er
bröstkorg där kan ni samla er. Ta några djupa andetag och sitt enbart för att
samla er och koncentrera er i den lilla punkt som ni har bakom ert bröstben.
Försök att släppa tankarna och gör så att ni mer eller mindre faktiskt nästan
försvinner bort. Ni försvinner bort i er lilla boll som ni har inuti er, inte den ni
slängde bort. Jag vill sen att ni släpper alla, alla tankar och sitt så en liten stund.
Vi ska nu försöka demonstrera att vi faktiskt finns. Och som jag sagt tidigare det
kan vara känslofenomen, det kan vara att ni känner att någon står i närheten av
er, det kan vara att ni känner kalla kårar eller att ni känner värme.
Så tag några extra djupa andetag och slappna av. Vi kommer nu att börja denna
process.
Att förnimma något är alltså inte kanske att se med egna ögon utan mer att
förnimma precis som jag säger d.v.s. ni ser en skugga, ni ser en bild eller
liknande. Många av er är mediala och har den förmågan redan så då blir steget
inte så särskilt mycket större för er att titta på oss än att se några andra.

Ja, så ja, nu kan ni alla komma tillbaka Vi har på ett eller annat sätt försökt att
ge oss tillkänna.. Vi anser att vi finns. Såja, nu kommer jag tillbaka på en bättre
vibrationsnivå. Då så, då ska vi prata om något annat.

Vi ska prata om framtiden. Vi ska prata om vad ni ser och vad ni tror och vad vi
vet eller vad vi tror. Allt handlar alltså om att höja vibrationerna här på jorden.
Det gäller att höja vibrationerna både här på jorden men också i universum. Allt
detta är i fokus. Allt detta skall också fokuseras in i minsta cell, in i minsta
molekyl och då handlar det om både människor, djur, fågelfän, katter, hundar
m.m. Det handlar också om energierna utanför denna Tellusplanet. Ni vet
många av er att det finns något som kallas för leylinjer och att det finns ett
energinät runt omkring jorden. Det finns också ett antal portaler som vissa av
er kallar kristallportaler, vissa andra kallar för sexpunktsfönster och sedan har
vi vissa andra gravhögar med andra höga energier där några av er har varit. Allt
detta har sin påverkan på jorden och på universum. Att dessa höjer sig och att
dessa också finns till för att rena jorden eller vara transportsystem det vet
många av er. Allt detta inträffar i denna cykel som vi kallar sjätte dimensionen.
Vi har ett annat sätt att se på saker och ting och att se på dimensionerna och
att se på tiden än vad ni har. Vi pratar alltså i grader, vi pratar i steg, vi pratar i
dimensioner och vi pratar i kvadranter. Först och främst bör ni förstå att jorden
expanderar samtidigt som hon höjer sina vibrationer. Alla planeter har sina
egna vibrationer och alla försöker vara i samklang med övriga i universum.,
Tyvärr har då dessa energier här på jorden kommit ur balans om vi får uttrycka
oss milt Det innebär att det behövs en hel del rensning i första hand innan
dessa energier kan höjas. Att rensa behöver alltså allt och alla Detta är
någonting som vi tidigare har pratat om men eftersom ni är ett antal nya så
skall vi repetera.
Om vi tar detta från grunden och vi tar det ur ett mänskligt perspektiv så
handlar det om att rensa sådant som man inte har bearbetat Vi vet att detta är
visserligen en farbror Chin-fråga, vår läkare i familjen, men jag har fått tillstånd
att prata om detta också. Alltså är det så att om ni stöter ihop med en person
eller blir utsatta för någonting som ni inte där bearbetar på en gång då samlas,
då ställer sig energierna stilla i era kroppar. Det samlas någonstans i er kropp.
Detta ger också ett beteende hos er för att skydda er från motsvarande
situation eller en liknande. Detta gör då att vid varje nytt, vad skall vi kalla det,
angrepp på er med tanke på en sådan liknande situation så bygger ni på dessa
energibollar, kan vi kalla det, eller energiproppar eller energiklumpar. Det gör
att ni och era kroppar blir stelare och stelare och de blir också mindre
vibrerande., Så det är där ni i första hand bör rensa. Ni behöver alltså se vad

det är i ert liv som har påverkat er. Att bearbeta det är, att bearbeta det
tillsammans med människorna ni varit med om är absolut det bästa. Men det
går också att göra på annat sätt att bearbeta det med vissa typer av
terapimetoder. Detta är inte nytt för många av er men ändå vill jag nämna
Resan, Bodysense och Rosenterapi, Bodytalk och ett antal flera metoder för att
rensa. Vilken av dessa metoder du själv väljer är helt upp till dig. Det viktigaste
är att du börjar rensa och förstå vad det är du är påverkad av. Detta gör att vid,
vad skall vi kalla det, genombrott för detta så släpper energierna och era egna
energier kan vibrera högre. Det är så allt börjar för att rensa. Sedan får dessa
konsekvenser framöver så att man hjälper jorden att höja sina energier. Så vad
ni så mycket fokuserat på under 2000-tal och fått mycket fokus under
december (2012), det är alltså att höja energierna både för er själva och för
jorden och universum. Det kommer en klimax, det kommer en klimax runt nyår
kan vi kalla det, vi kan säga så, Det innebär att många tror att världen går under
eller att det händer väldigt stora förändringar och för många av er gör det det.
Många av er kommer att känna av att ni höjer era vibrationer. Ni blir lättare. Ni
blir också lättare med att kommunicera telepatiskt. Ni kommer att få till er
bilder om saker och ting. Ni kommer att veta saker mycket lättare som kommer
att hända framöver än ni idag vet. Ni kommer att ha utvecklat ert inre seende
och ni kommer att utveckla er intuition väldigt mycket mer. Ni blir mer
känslomässiga människor än vad människorna är idag. Detta är för dessa som
kan följa med i de energihöjningar som är i antågande och som faktiskt har
startat och fortföljer den höjning av vibrationer som hela planeten håller på
med. Ja, det var nog detta jag ville säga idag och skall lämna plats för någon
annan som vill anträda och diskutera andra saker med eder. På återseende och
frid vare med eder.

