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”Den vise från Andromeda”
Ja så nu börjar jag komma igenom. Det är lite bökigt med energierna idag. Vi behöver
transformera era energier så att ni klarar av de höga energier som ska komma här idag vilket
innebär att ni kommer att få en dust av energi på var och en av er men också att det kan bli
hjärtklappning för en del, en del kan t o m må illa, det är inget farligt men vi har väldigt höga
energier här idag vilket gör att ni här idag kommer bli en aning påverkade. Det är inget farligt
utan det är enbart en rensning av era energier och en påverkan av våra energier. En del av er
har redan känt det men en del av er kommer känna det så småningom.
Ja så ja, nu börjar vi få ordning på energierna i detta rum. Låt mig få presentera mig. Det är en
ära att få träffa er och jag representerar de som vi kallar ”De vise från Andromeda”. Vi har ett
gäng med energier med mycket kunskap men vi sänder ner en i taget. Vi har problem med
energierna idag, ett ögonblick…... Tyst väntan …..
Ja så jag. Nu börjar vi. Ett ögonblik. Så ja, nu är vi här.
Det är en ära att få vara här, det är en ära att få vara här. Absolut och som jag sa förut så
kommer vi från Andromeda och jag representerar en grupp av energier som står för den
kunskap som ska föras ner till jorden nu. Det handlar väldigt mycket om kärlek och kärlekens
budskap och det handlar om kärlek mellan människor men också mellan universum och
planeter och även mellan djur, allt levande här på jorden men också ute i universum. Jorden
har stegrat sina energier under en längre tid och börjar nu närma sig det som ni här kallar
femte dimensionen. En del av er har redan varit i kontakt med denna ökning av energier
emedan andra ligger en bit efter. Alla ligger olika, alla kommer att så småningom att bilda sig
en egen uppfattning i vilket sammanhang dom ska vara i detta energiskifte. En del kommer
vara kvar mer jordnära emedan en del andra kommer att stärka sina energier för att gå upp i
en femte dimension vilket innebär att ni kan vara både här på jorden och uppe i andevärlden
som ni kallar det eller i universum ungefär samtidigt. Det innebär också att många av er
kommer att få en hel del extra information via dom kanaler ni själva är uppkopplade emot
men också via medium eller era egna guider. Alla har guider med sig och en del behöver
lyssna mer på dessa emedan en del av er redan får en klar energipåfyllning med jämna
mellanrum. Många här har lyssnat på kärlekens budskap och då menar jag inte kärlek mellan
man och kvinna eller av samma kön utan nu menar jag den universella kärleken som omsluter
er alla och att alla hänger ihop.
Ni är alla ett nätverk av energier som både påfyller jorden med energi men också står i
förbindelse med högre energier i universum vilket innebär att ni tankas på energi men ni
tankar också energi. Allt är en växelverkan och ju närmare högre upp i energier ni kommer
desto högre växelverkan klarar ni av. En del av er här har oerhört rena energier emedan en del

fortsätter att rensa sina energier för att så sakteliga komma upp i högre energier. Att vara i
högre energier innebär att ni är mer mottagliga både för de energilagar som finns och att ni
kan manifestera era egna tankar och allt som ni här på jorden önskar er. Allt kanske inte
kommer kanske inte på en gång men allt kommer att så småningom att manifesteras. Det
handlar alltså väldigt mycket om energipåfyllning och energihöjningar just nu. Ni har också
en fullmåne ikväll vilket gör att en hel del av er blir extra påfyllda och också hamnar i en lite
annorlunda turbulent energi. Det handlar om att resa sig på jorden och förkunna det
kärleksfulla budskap som numera börjar spridas på jorden. Ni har alla här märkt det som
händer på jorden ifråga om katastrofer. Det har en baksida självklart men det har också en
framsida ifråga om att ni alla har möjlighet att hjälpa dessa människor och också höja era
energier på detta sätt genom att ge kärlek, den universella kärleken. Att ni kan sprida energier,
ni som sitter här, det är inte alla medvetna om men det är egentligen väldigt enkelt med att
sprida energier. Ni kan för ert inre skapa en energiboll i er bröstkorg eller i ert solar plexus
chakra och därifrån skjuter ni ut den energin, en del av er har påbörjat denna metod emedan
andra kanske behöver lära sig den. Det innebär att ni kan sprida en kärleksfull energi till andra
här på jorden men också till er när o kära som ni har allra närmast. Det innebär att ni kan
balansera upp energier själva väldigt väl även om inte alla är medvetna om det.
Ni består alla av energier och energier blir en påfyllning och ett lämnande av energier. En hel
del har sin hemvist eller härrör ifrån universums olika planeter. Det innebär att ni har var och
en lite olika fason på era energier och behöver alltså tanka ner er egen energi. Det innebär att
ni behöver koppla upp er mot universum och dom planeter och dom energistrukturer som ni
själva kommer ifrån. En del av er är förankrade här på jorden och har jorden som
hemmaplanet emedan övervägande del inte har det här. Det handlar alltså om att skicka ut en
stråle ifrån er bröstkorg upp mot universum, låta den gå som den vill tills den når sitt mål och
det kommer ni intuitivt känna när den gör. Detta innebär sedan att ni får tillbaka energi. Ni
kan se det som att det går en strimma av energi upp och en kommer tillbaka. Det innebär att
det blir ett kretslopp av energi från er hemmaplanet in i ert energisystem och er fysiska kropp
och tillbaka. Detta är ett utmärkt sätt för var och en av er att dels rensa era energier och då
menar jag inte att ni är smutsiga och dåliga på något sätt men i har alla med er saker från er
barndom eller tidigare liv som behöver rensas och som behöver bearbetas. En form av healing
kan vi kalla den här energiöverföringen vilket gör att ni får hjälp att rensa en del av era
energier.
Ja, jag har kommit hit idag för att prata om energier som sagt var. Är det någon som har
någon fråga utifrån det jag hitintills har pratat om?
Är det någon skillnad på den energi från Andromeda och den energi som finns i Vintergatan
och Plejaderna t ex?
Ja varje planet och varje område har sin typ av energi emedan allt hör ihop. Det är också så att
varje planet och varje energikonstellation har sina egenskaper vilket påverkar er människor på
ett speciellt sätt. Jag brukar nämna att Sirius står för väldigt mycket diplomati att Andromeda
har en djup kärleksenergi och Plejaderna har en kärleksenergi som är något lättare plus väldigt
mycket glädje. Så det är några av dom exemplen. Det är inte så att det helt olika, allt kommer
ifrån universell källa men det har vissa, vad ska vi kalla det?, nyanser kanske är bättre ord att
använda. Förstår du vad jag menar då? Jo
Någon mer fråga?

Är det så att alla människor inte kommer att hinna med att gå upp i den femte dimensionen?
Man kan väl säga att det blir som en trappstege för att gå upp i femte dimensionen. Jag skulle
vilja säga att alla i princip hinner med för det går stegvis. Det är ingenting som händer som
en big bang men allt har en mening och allt går i den takt som det är tänkt.
Någon mer fråga?
Ska vi se om jag har något mer att framföra eller om det är någon annan som ska komma?
Ni ska också visa tacksamhet. Tacksamhet och då menar jag inte att ni ska vara tacksamma
och känna er skyldiga utan mer det vardagliga tacksamheten. Tacksamheten att tacka för en
parkeringsplats t ex, tacka för att ni hinner med bussen, tacka för att ni fick ett leende av
någon person och då menar jag att ni bara tackar för er själv. Ni kan tacka genom att tänka en
tanke. Detta höjer era egna energier oerhört mycket, väldigt mycket mer än vad ni tror. Många
tar mycket för givet som är här på jorden och också har fullt upp ifråga om era egna liv och
glömmer bort detta att tänka både positivt och tänka i tacksamhet. Det kan tyckas väldigt
underligt att jag pratar tacksamhet när så mycket är elände här på jorden men ni kan också
använda den för att höja era egna energier och ni kan ju också tacka för att dessa människor
oftast har någonstans att ta vägen och att det finns kärleksfulla människor. Tacksamhet höjer
som sagt era energier och det gör också att ni får lättare åtkomst till det som ni har satt epitet
Attraktionslag. Att kunna manifestera det som ni själva önskar och har en meningsfull itention
i era egna liv och i era egna livsplaner. Att använda sig av Attraktionslagen för var och en av
er här på jorden är någonting som behöver spridas betydligt mer än vad så är gjort. Så jag
skulle vilja be er att själva ta det till er och även sprida det vidare. Det höjer människornas
energier oerhört mycket och på ett oerhört enkelt sätt egentligen.
Ni har alla kommit hit idag för att höra olika typer av budskap och ni har alla olika intentioner
och förhoppningar. Vi kommer inte att kunna infria alla men en del av de kunskaper som ni
har kan ni också sprida vidare. Ni har en hel del egna kunskaper som ni egentligen enbart vill
ha bekräftelse på och det innebär att ni kommer till dessa samlingar men det jag vill ha sagt är
att börja lita väldigt mycket mer på er själva och är det en sanning för dig så är det en sanning.
Allt behöver inte bekräftas, allt behöver inte tänkas på samma sätt av alla människor. Ni har
olika stråk kan vi kalla det eller olika vägar att gå med olika intentioner och olika inriktningar
på det som ni alla i detta rum ska göra inom det ni kallar andlig utveckling. En del har det
väldigt nära sitt hjärta och har en naturlig förmåga att enbart känna vad det är som är rätt och
riktigt. En del behöver lära sig mera att lita på sin intuition och lita på det och sig själv. Det är
en balansgång att förstå universums intention och era egna intentioner och era egna
inspirationstal som många av er tar emot och som ni kan föra vidare.
Nu är det dags för någon annan att komma. Jag tackar för mig. Frid vare med eder.

Aniara
God dag
Mitt namn är Aniara och jag tillhör en av guiderna till detta medium. Det är också jag som
brukar prata om änglars energier och energier som påverkar er ifrån änglar. Men idag ska jag
prata om någonting annat.
Vi ska prata om hur människor oftast stänger in sig själva i sin egna världar. Hur ni människor
oftast ser till ert eget bästa istället för att se till omvärldens bästa. Det handlar väldigt mycket
om att rädda sitt eget skinn för många, jag säger inte att det ingår i den här skaran av
människor men det är väldigt många här på jorden som ser till sitt eget bästa. Många har
hjärtan fulla av kärlek och det är många av er här som har det vilket glädjer mig men utanför
detta rum finns mycket elände och mycket sorg och det finns också mycket människor som
ser till sitt eget bästa.
Jag skulle vilja be er att ni framöver försöker nå dessa människor och att försöka se vad dom
är rädda för. Att se världen så som den ska vara med kärleksfulla människor, med kärleksfulla
djur och med en kärleksfull energi här på jorden. Ni har kommit hit idag dels för att få en hel
del energipåfyllning men också för få den informationen att ni bör vara ambassadörer för
detta som ni får höra här idag. Att försöka förstå andra människor som mår dåligt, att jobba
med dessa på olika sätt, att antingen genom att enbart ge en kram till någon som mår dåligt
eller kanske även som ett arbete, som ett yrke, att få människor att släppa på sina rädslor, att
släppa på sina mönster som är en belastning för dem. Att detta är åsamkat under denna livstid
eller tidigare liv det kan vara lite olika men det ålägger er i detta rum att försöka sprida detta,
att se dessa människor, att se dessa människor som gör er orätt och se att dom kanske enbart
gör det med tanke på de rädslor och de begränsningar i sitt beteende som dom själva har. Det
handlar alltså mycket om att se igenom andra människor. Att känna in deras energier, att
balansera deras energier och också att förstå hur de är påverkade så att ni kan ansätta deras
energier med en kärleksenergi. Att få dem att öppna upp och förstå att världen är god även om
det är oerhört mycket som ni kallar ondska i världen och självklart är det mycket ondska men
det handlar om rädda människor, det handlar om begär, det handlar om makt. Det handlar
alltså om att sko sig på andra människor, det är inte den vägen som människorna ska gå, och
ni behöver vara ambassadörer, jag kan inte nog betona detta, och det behöver spridas detta
kärleksbudskap. Det kan göras genom att prata med folk, med att behandla människor, med
att ansätta deras energier med kärleksfull energi men det kan också vara genom att öppna sina
hem, sina skolor, sina lekplatser mm, mm, för alla dessa människor som nu är i antågande.
Det handlar alltså väldigt mycket om att öppna era hjärtan, att låta andra komma in men också
förstå att andra människor behöver hjälp att göra motsvarande.
Jag ska återuppta det jag brukar tala om dvs de änglaenergier som ni har runt omkring er. Vi
finns på olika nivåer och vi har olika funktioner vi änglar. Vi har allt ifrån keruber till
ärkeänglar och även era skyddsänglar. Ni har olika typer av änglaenergier runt omkring er.
Det handlar alltså om änglars tålamod och änglars kärleksenergi. Ni har också förmågan att
bilda en motsvarande sådan energi av kärlek, precis som ni tidigare har fått lärt er men ni kan
också sprida kärleksenergi genom att expandera era energier, att bara tänka att ni skickar iväg
kärleksfull energi som en flodvåg av energi till andra människor, till världen, till andra länder,
till skog och mark, till universum. Mycket av det s om jag brukar prata om handlar om hur
energier fördelas ifråga om olika änglar och att vi änglar oftast kommer när ni har bekymmer
på ett emotionellt plan. Det är vi som kallas vanliga änglar. Sedan har ni ärkeänglar med alla

dess egenskaper att hjälpa er på olika sätt. Min kärleksenergi är med här idag för att balansera
upp era energier och ni har fått och ni kommer att få under den fortsatta kvällen fortfarande få
påfyllning av energi. En del av er kan känna det som stickningar och en del kan känna som en
kärleksfull stark hetta, det går också att känna vinddrag. Detta handlar om att ni har olika
energier och på så sätt har behov av olika kalibreringar av era egna energier, därför kan ni
uppfatta energipåfyllnaden på lite olika sätt.
Många av er har försökt att förstå varifrån all denna ondska på jorden kommer. Att ni har
svårt att förstå hur det kan spridas och hur den kan komma och hur människor kan bete sig
som dem gör. Det är ett komplext språk och det är ett komplext pussel som ska iscensättas
och som ska ske och som sker här på jorden. Det är en attribut av både livsplaner, människors
rädslor och vad som är tänkt här på jorden att kunna åstadkommas. Som vi tidigare har sagt så
beror väldigt mycket ondska på rädslor och begär. Det handlar om att bevara territorium och
det handlar om att tro att den egna tron är den allena rådande. Många människor är också
vilsna i sina själar och är på så sätt manipulationsbara och det innebär att en hel del går fel
riktning än vad deras livsplaner har avsikt att styra dem.
Det handlar alltså om att försöka förstå att hur konstigt det än låter så finns det en mening
med allt detta hemska vill jag säga men det är en omvälvande energi på jorden och det som är
tacksamhetsgraden i detta är att allt detta händer här på jorden är att det fyller dom övriga
människorna med kärlek. Att sprida kärlek. Så det ni brukar säga, att det finns inte något ont
som inte har något gott med sig, så kan ni faktiskt på sätt och vis översätta denna hemska
situation ni har på jorden med att ni faktiskt föder fram oerhört starka kärleksenergier. Det
händer mer på vad ni brukar kalla gräsrotsnivå än att det handlar om era politiker och även
makteliten. Makteliten vill fortfarande styra men det händer en del och den kommer att
krackelera så småningom även om det sker en hel del i skymundan.
Ja, jag ska återgå nu till andra sidan och släppa fram ytterligare en person som vill komma
igenom och tala till eder. Adjö med eder.

