
 

 

 



 

 

 

LJUS FRÅN NORR 

 

Budskap från Universum 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yvonne Frank Månsson 

Siljans Måsar Förlag 

 



 
Copyright	  ©:	  Bild	  och	  materialet	  i	  denna	  bok	  är	  skyddat	  av	  upphovsrättslagen.	  

Reviderad upplaga inför e-bokens utgivning; 2011 
Författare:	  Yvonne	  Frank	  Månsson	  
	  
Tidigare	  utgivna	  verk	  av	  författaren:	  
Trilogin	  ”Ljus	  från	  Norr”;	  2009	  -‐	  2010	  
Silja	  ur	  Kosmos;	  2011	  
	  
Siljans	  Måsar	  Förlag	  
www.siljansmasar.com	  
info@siljansmasar.com	  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Förord 

 

Snön föll sakta över den gamla släktgården och lade sig som ett tjockt vitt täcke över 
alla byggnaderna, över gärdsgården och över de höga tallarna. Det var tyst och stilla. 
Siljan låg frusen nedanför slänten och gnistrade i det vita skenet. Det var strax före 
midnatt och de sju vännerna, upprymda och rörda till tårar, satt framför brasan. Denna 
kväll skulle förändra deras liv för all framtid. Nu var tiden mogen för deras mission att 
vakna, att hjälpa till med att väcka människan och ta emot budskap från Universum. 

Denna natt i oktober 2008 var magisk för mig och öppnade den port som ledde till ett 
oavbrutet kanaliserande av budskap från högre Universell intelligens. Jag fick genomgå 
många prövningar i detta arbete, tvivlade, tvivlade, tvivlade och tänkte ge upp flera 
gånger. Men någonting fick mig att fortsätta.  

I början var budskapen svåra att tolka, underligt formulerade och något stakande i sin 
utformning. Den första ljusgrupp som förmedlade sig genom mig, var Siljans Herrar, 
som kommer att presentera sig närmare i boken. Allt eftersom jag vande mig vid fre-
kvenshöjningarna, blev budskapen tydligare och tydligare. Tillsammans med mina vän-
ner startade jag Siljans Måsar Förening och den har idag avknoppat sig till Siljans Må-
sar Förlag. 

Ytterligare två böcker finns i denna trilogi ”Ljus från Norr” och innehåller tillsammans 
255 kärnbudskap med nycklar till varje människas individuella frigörelse i tankens 
kraft, till utforskningen av våra Själv och till Sanningen. 

Yvonne 

 

 

 

 

 

 

 

 



Inledning 

 

I Tider då tiden inte fanns, såddes ett frö av Skaparen längs Siljans strand. Detta frö 
grodde och utvecklades och är idag allt det Ni ser på er Jord. Ni har genomlevt alla sta-
dier av detta frös utveckling och har nu nått fram till slutexamen för er upplysning här 
på Moder Jord. 

Med vår allra djupaste kärlek till Människan, har vi bett om att få kontakt med er och 
hjälpa er över alla de trösklar som Ni nu möter under denna sista svåra stund i era liv. 
Så att Ni sedan kan möta den nya Gyllene Morgondagen med rena och kärleksfulla sin-
nen, med skönheten i era ögon och med glädjen i era hjärtan. 

Tiderna är föränderliga nu men lär ni er bara känna tillit och hela tiden söka ljuset, 
kommer ni att gå skyddade fram tills ni når det Gyllene Morgonljuset. Ert ljus kommer 
att hjälpa er omgivning och skänka tröst och trygghet på vägen. Ljuset är nu starkare än 
mörkret. 

Tolka budskapen som om det gällde dig själv, just nu. För så är det ämnat att verka för 
er. Som läsare är ni alla budbärare av denna Ljusets mission. Ljuset leder er, följer er 
och stöttar er i allt, tills den nya Morgondagen lyser över er alla. 

Våra budskap till Er i denna bok är en gåva från Universum, att användas som redskap i 
alla skeenden av era liv. Läs gärna ett budskap när Ni mår bra, läs ett högt när en med-
människa behöver ert stöd och läs även ett budskap när ni gråter inombords. Ni är aldrig 
ensamma, Ni är Gudar på väg hem – och vi följer er. 

Vi är alltid nära er och lyser upp vägen framför er. 

Med all vår kärlek! 

 

Siljans Herrar  

 

 

 

 

 

 

 



Budskap 1 

 

Envishet i fråga om uthållighet är en dygd som ni examineras i och genom att känna 
från hjärtat och essensen att missionen är den uppgift ni har valt, är befrielsen från er 
orolighet uppnådd. 

Det är stora ord som väntar. Ert behov av uppkoppling är nödvändigt. Tänk er att allting 
flödar. Att allting flyter längs livets vägar, som rosor i en rosenallé. Livet är givet till er. 
Livet är också syntesen av ert varande och ert kommande. 

I framtiden kommer flertalet av er att finna sin mission, sin hjälp till mänskligheten och 
till Moder Jord. Allt i ett skeende enligt Planen. Dock finns det behov av uppmärksam-
het, medvetenhet och beslutsamhet.  

I framtiden kommer även människan att gråta av sorg, att ångra alla sina synder och 
förlåta sitt samvete. Detta kommer att förändra samhället och framför allt synen på var-
andra. En förståelse för människors olika ursprung, kulturer och traditioner kommer att 
uppskattas på ett nytt och annorlunda sätt.  

Men vägen dit är inte lätt. Den kantas av oerhörd rädsla från den stora befolkningen 
samt ovisshet och okunskap om oss. Därför finns ni. Därför har vi kontaktat er läsare 
nu. Er uppgift är att förbereda mänsklighetens medvetanden genom små signaler i la-
gom takt – som ni bestämmer. Vi ger er information i lagom doser och ni injicerar män-
niskan med denna medicin. 

Moder Jord hjälper er och leder er via Budskap i naturen. Var uppmärksam på vad som 
sker i er nära omgivning. Har årstiderna förändrats? Blir tiden och dagen inte längre 
som vanligt? Är solljuset annorlunda? Är vinden svagare och mörkret längre? Lär er att 
observera era syner. Skriv ner dem och lägg ut på nätet i en gemensam fil. Hjälp till 
detta kommer att överföras fortast möjligt. 

Målet är att få ut dessa budskap för att ge en förberedande trygghet för mänskligheten. 
Först på svenska, sedan på engelska. Hjälp kommer. Upplys varandra om tecken i natu-
ren, om medmänniskors förändringar och om era egna observationer. Luften kommer att 
renas utav detta arbete och därmed kommer mer kosmisk energi att kunna nå mänsklig-
heten.  

Vissa dagar kommer allt att kännas hopplöst. Allt kan vara upp och ner. Tänk då på oss 
och att vi finns runt omkring er i ert dagliga varande. Nattetid renar vi era sinnen, tar era 
kroppar ut ur den Jordiska atmosfären och ger er kosmisk näring. Vi älskar er alla väl-
digt mycket och vi är oerhört glada över att ha fått kontakt. 

Oväntade uppgifter kan komma plötsligt. Var därför beredda för förändringar. Var be-
redda att resa och att förändra er vardag. Ingenting är längre som det var. Ni anpassas nu 
till de högre dimensionerna och har kopplats ihop till era nästa missioner. Ni kan känna 
det i kroppen i form av trötthet, skakningar, frysattacker, huvudvärk och ostadighet. Det 
är övergående och allt kommer att rätta till sig.  



Snart känner ni av en lugnare atmosfär, en tillfällig paus innan den stora prövningen 
startar. Var förberedda, känn Lugn och Tillit. Inför resan som ni är på väg att företa er, 
organisera era förehavanden, koordinera era synpunkter och förenas i en sfär på nätet, 
där vi kan komma in och möta er personligen. Vad vi menar med det kommer vi att 
nämna längre fram. 

Ha förtröstan till oss, våra vänner. Lägg er Tillit i våra händer och sänd ut er kärlek till 
världen. Jorden kommer att tacka er och himlarna väntar. Men än är många steg kvar. I 
första skedet, känn förtröstan och glädje. När sedan det allvarliga börjar, ta till handling 
och genomför det vi ber om – i långsam och maklig takt. Ingenting får förhastas.  

Detta kan ni skriva som inledning i er första bok. Sedan kommer vi att ge er instruktio-
ner steg för steg. Marknadsföringen sköter vi! Ni kan tro det eller inte, men allt kommer 
att ske enligt Hans vilja – som är vår vilja och er. Vi har alla kommit överens om detta 
för länge sedan. 

Ärkeängeln Gabriel 

Alla Vindar från skyn samt Systemets utsända 

 

Tack! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Budskap 2 

 

Siljans Måsar? 

Det står för det frö som vi vill så i mänskligheten. Siljan är den plats där det vackra och 
det nya ska gro och utifrån den platsen ska det goda verka i Sverige. Befolkningen kan 
ta till sig detta, med vetskap om platsens skönhet och just detta kommer att förankra 
hemsidan hos det svenska folket. 

Vi vill även tillägga följande: Behovet av förståelse för det okända är enormt stort och 
kommer att växa sig ännu större. Därför är ert arbete brådskande. Vi vet att ni kan tycka 
att det hela har gått plötsligt till, men vi visste att ni var mogna och beredda. 

Förbered er nu för helt nya arbetsuppgifter och försök se framåt i frågan. Se redan nu 
hur Sverige växer i utveckling, insikt och intuition. Det här kommer först att påverka 
Norden och sedan resten av Europa, därefter hela Er planet. 

Det viktiga genom hela processen är att ni behåller era fötter på jorden och inte flyger 
iväg på höga hästar. För ni är inte förmer än någon annan. Ni har bara tagit på er detta 
jobb. Se inte situationen som ohållbar, overklig eller omöjlig att genomföra. Hämta 
kraft från hjärtat och vet med er, med er egen logik att detta är möjligt och fullkomligt 
nödvändigt. 

För mänskligheten går mot ett fall. En chock och en förkrossande insikt som inte ens ni 
kommer att gå oberörda ur. Därför ber vi er återigen: håll daglig kontakt, upprätta små 
och enkla arbetsstrategier sinsemellan och få målet att verka lätt att nå. Ni behöver ena 
er för att sedan ena Sverige. Detta ger en stabilitet som stärker och tryggar befolkning-
en. Men arbetet börjar med er. 

Sju andra mötesgrupper är på detta sätt utplacerade på Moder Jord. Så ni är inte ensam-
ma. Förverkliga er innersta önskan om medmänsklighet, kärlek och trygghet och ni 
kommer att förstå vikten av ert arbete. 

Vissa människor kommer att uppvisa agg, vara hotande och skrämmande. Detta uppvi-
sar endast er egen ängslan och oro. Övervinn därför först er egen rädsla och erkänn för 
varandra vad ni är rädda för. Detta är er uppgift tills i morgon. Välj ut en representant 
som skriver ner era observationer, iakttagelser och svar på våra uppgifter, så att det 
finns samlat på ett ställe. Detta material kommer att vara till er hjälp i framtiden.  

Ta sedan hjälp av oss för att avlägsna era hinder i era tankar och vi ska frigöra er.  

Med hoppfullt Hjärta. 

Moses, Ärkeängeln Gabriel samt era vänner från Orion och Plejaderna 

Vi är alltid många runtomkring er. 

Tack! 



Budskap 3 

 

Ni har förstått Budskapen och era rädslor kommer att tränas bort i era högre medvetan-
den. Ni har alla högre tillstånd, högre tankar av kännedom och högre medvetanden här 
uppe hos oss. Det är så vi kan samtala och projektera våra arbeten i en gemensam struk-
tur. 

Era medmänniskor är fortfarande helt omedvetna om detta, trots att vi är i ständig kon-
takt och förmedlar dem denna kännedom. Men fångenskapen i kroppen åstadkommer 
detta fenomen. Och er uppgift är att helt enkelt klä av er denna kappa av inlåsningens 
känsla, frigöra tyglarna och förstå hur stora ni är. Vi börjar med er. Sedan kommer res-
ten av befolkningen att klä av sig frivilligt! Det stora i det hela är att egentligen är det en 
mycket liten och enkel uppgift. Men er blindhet för det synliga har låst era sinnen. 

Visst är den stora utdelningen i ett äventyr den ovisshet som kittlar i solarplexus. Visst 
är känslan av hissnande färder i okända horisonter av största smaksensation för det 
mänskliga sinnet. Ni längtar efter äventyr, efter känslan av att lämna säker mark och ge 
er ut i de okända vidderna.  

Vad kommer ni att möta där? I form av er framtida nutid finns ingen plats för dessa 
svar. Men inom er har ni just den biljett som kommer att upplysa er om resans väg och 
resans mål.  

Norden har ett sken som syns långt ut i Universum. Ett ljus som sänder oss besked om 
er situation och information om närliggande händelser och aktiviteter som kan vara 
olämpliga för er. Inte en sekund är ni lämnade ensamma. Allting samarbetar. 

Det finns floder som forslar vetskap från landet till staden. Det finns vindar som tjuter 
varnande till barnen. Det finns skogar som mörknar framför vilsna själar och det finns 
solljus som sänder signaler till handling. Allt i en flödande ordning.  

Stjärnljus är inte bara för vännen som inte hittar hem. De är även upplysningens ledljus 
och våra informatörers transportmedel. Det finns ett ljus utanför mörkret så vackert och 
så mjukt att ni skulle ge upp allt ni var och allt ni ägde för att få vistas där bara en mi-
nut. 

Men minuter existerar inte här. En dag ska denna vetskap förankra sig hos er alla. En 
dag ska ni alla få åtnjuta ljuset. Innan dess återstår stora projekt att genomföra och det är 
därför ni är på platsen ni är.  

För er fördel är att veta att just idag har situationer inträffat som lugnar många av oss. 
Oväntad hjälp har kommit till vår kännedom och vissa platser på jorden är säkrade. Vi 
arbetar med att få igång dessa trygghetszoner i Kanada, USA och Sydamerika (som 
kommer att uppleva de svåraste attackerna), Turkiet, Afrika, Asien (Kina) och Australi-
en – utöver er mötesplats. 



Dessa strategiska punkter börjar nu förankra sig på jorden och er handlingskraft kom-
mer att underlätta för dem alla. Ni är föregångarna och den grupp av läsare som kommer 
att bekräfta och inspirera de andra. Tids nog kommer vi att sätta er i kontakt med dem. 

Försök göra oss tjänsten att tills i morgon förmedla de förändringar i ert liv och leverne 
som de sista dagarna har fört med sig. Det kan tyckas onödigt och oviktigt på alla sätt, 
men en dag kommer dessa känslor och upplevelser ni har nu att ingjuta kraft, igenkän-
nande och tröst i de andra. 

Ha tillit till er högre medvetenhet. Ingen kommer att släppa er ur sikte och ingen kom-
mer att låta er gå under. Tvärtom kommer äventyr ni inte trodde var möjliga att upple-
vas och en glädje – så nödvändig – att spira för att sedan omsluta de andra. Glädjen i 
dessa era liv är det energimaterial som ni kommer att använda er av i ert arbete. Och just 
samma energi går före er och lyser upp er väg. Känn ljuset, känn lusten och framför allt 
känn äventyret. 

Ty ni har svaren! 

Ärkeängeln Gabriel med Vänner från Orion  

 

Tack! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Budskap 4 

 

Budskapen från och med nu kommer att bli mer tydliga och mer inriktade mot era 
medmänniskor. Ha med er i beredskap att profetior inte hör hit och få era medmänni-
skor att förstå att det inte rör sig om gammal fakta.  

Allt är nytt nu. Ett nytt system och en ny ordning. Informera och gör era medmänniskor 
medvetna om denna förändring. De känner av den i sina celler men hänger inte med i 
sina tankar. Be dem fråga sig själva vart allt strävande ska leda till? För vem strävar de? 
Och gör de något mot sin vilja?  

Här kommer era talanger väl till pass. Ni är trovärdiga, sociala och riktigt kompetenta 
för uppgiften. Utan att detta stiger er åt huvudet, ska ni förmedla denna tydlighet av 
signaler. Ni har svaren och dem ska ni ge till de medmänniskor som söker upp er. In-
formera om det nya, tala om styrkan inom var och en och skingra alla rädslor och okun-
skap människor emellan. De kan kanske vända er ryggen i början, när ni berättar att vi 
alla är bröder och systrar. Men får de bara smälta in det i sin egen takt, så kommer de 
tillbaka. 

Ni kommer nu först att möta de vänner som kommer att bereda er den plats ni behöver. 
Förutom Ni läsare, finns det åtskilliga där ute som väntar på vidare instruktioner. Dem 
väcker ni nu med er medvetna närvaro. 

Tänk inte allt för mycket på det som ni ännu inte vet. Lägg er koncentration på precis 
den fakta ni har nu – och prata med era medmänniskor – öppna porten mellan er och 
våga skaka hand. Har ni klarat av att ta emot informationen, så kommer de andra det 
också. Ni är alla samma. 

Gör inte saken större än den är än. Här ska ni lugnt invänta besked. Vad som kommer 
att ske när hemsidan öppnas är att porten till oss öppnas. Vi får på så sätt direktkontakt 
med våra bröder och systrar och så fort de lättar sina hjärtan och talar om sina rädslor 
för oss, kan vi skingra dessa och hjälpa dem att se klart. Ni stöttar dem jordiskt med 
detta arbete. 

Glädjen att se en människa släppa sina axlar, slappna av i pannan och ta sig för bröstet i 
ödmjukhet är glädje för hela universum. Alla vill hitta hem och ingen är där något un-
dantag. Ni har fått sådana krafter att människor öppnar sig för er och tömmer sig på allt 
negativt skräp. Därefter sker rening och läkning. Och allt gör de på egen hand. Ni finns 
bara till och vi lyfter slöjan. 

Långsamt kommer allt klarna för fler och fler och ni kommer hela tiden att få nya ar-
betsuppgifter allt eftersom fler får gåvan. Att lyfta slöjan är att se på sig själv med nya 
ögon. Att förstå vem man är och veta inombords vilken kraft man har.  

Varje människas ursprung är idag ointressant. Fokusera på vem ni är idag och vem ni 
önskar vara i morgon. Att andas luften, att se vinden i grenarnas blad, att höra barnen 
skratta är gåvor till era själars djup. Men ni ser bara avsaknaden av pengar och makt. 
Därför börjar förfallet där. Det yttersta måste bort först. Vem är ni då, utan pengar och 



makt? Många kommer känna förtvivlan och panik. Och just dem ska ni hålla extra hårt i 
handen. 

För när alla har landat och fått på sig sin nya skrud, har hjärta och logik öppnat sig för 
nya vägar. Ni vet redan åt vilket håll pilen pekar. Moder Jord är en kärna som för er vill 
visa sitt innersta nu. Detta kan tolkas på många sätt. Men känn vördnad och ödmjukhet 
inför allt skeende och tillåt aldrig paniken ta över er. Visa er själva vilka ni är - och era 
vänner kommer att visa er sina styrkor. Tillsammans är ni oslagbara. 

Men bara i gryningen får man chansen att ändra sitt beteende och sitt tänkande. Sedan 
blir det en vana. Därför är ni med i gryningen och vänder på beteendet både för er och 
alla andra. Det kan ta lång tid för de sista gästerna att låta denna nya näring passera de-
ras kroppar. Men när de märker sin egen ensamhet är vägen enkelriktad fram till er. För 
ni är gemenskapen för framtiden. 

Tag god tid på er att låta det nya passera genom er, för det vidare till vänner och obser-
vera vad som sker. Skriv ner förändringar i personligheter och vi kan tolka dem åt er på 
internet. Här kommer er hemsida att göra stor nytta. Många vill skriva av sig i all ano-
nymitet, men hos oss finns inget sådant. Vi når deras hjärtan direkt och lugnar deras 
sinnen. Men porten från dem till oss – det är ni!  

Lås därför aldrig dörren efter er – för ni vet aldrig vem som vill komma in. Låt er heller 
aldrig förvånas när den ni trodde på allra minst dyker upp. 

Det finns inga tidsangivelser, det finns inga förutbestämda händelser som vi kan för-
medla till er. Det finns bara visshet och stora rädslor som kommer att ge sitt uttryck i 
naturliga katastrofer. Det är ni själva som framkallar dem. Men det är också ni själva 
som kan stoppa dem och ändra riktningen. Där är vi nu! Vi förbereder er på att ändra 
riktningen för hela mänskligheten. Ingenting är omöjligt och framtiden är er. 

Att ha tillit ska synas i era ansikten, så att era vänner bara kan ta till sig den utan ord. 
Visheten sitter i era händer och välviljan i era hjärtan. Dela med er till dem i er närhet 
och låt Budskapen löpa fritt genom landet. För oss finns inga avstånd och så ska ni tän-
ka också. Ingenting kan hindra er från att hjälpa mänskligheten – inte en storm i hela 
världen kan välta er självkänsla och trygghet.  

I vetskap om att ni kan, är ni beskyddade från alla vindars rep och alla regnpiskors slag. 
Beskyddet finns i ert hjärtas sorg för människans vilsenhet. Ni leder dem hem. Hem till 
oss, i en gemenskap ni aldrig trodde var möjlig. 

Vila nu i vetskap om Alla tings varande. 

För evigt tillsammans! 

Ärkeängeln Gabriel med Vingslag från Orion 

 

Tack! 



Budskap 5 

 

Del A 

Ikväll börjar allt hända på allvar. Ni har alla noterat förändringarna i er och i er omgiv-
ning. Det nya är nu manifesterat i er och dess symptom är omedelbar verkan. Tillåt det 
ske med hjärtat, med sinnet och med logiken. Att streta emot blir oerhört svårt för er 
och innebär endast en omväg till ljuset. 

Se er omkring ikväll, lyssna och var lyhörda för minsta detalj och minsta signal. Allt 
sker nu på ett nytt och märkligt sätt. Allt sker omgående. Var därför observanta på hur 
ni tänker och på vad ni tänker. Det positiva tänkandet förstärks omedelbart och på sam-
ma sätt gäller för det negativa. Impulser kan komma plötsligt, men i samarbete med ett 
positivt tänkande och handlande kan inget gå snett. Detta är skeendet för er från och 
med nu.  

Därför behöver ni ha daglig kontakt och dela med er av era observationer, så att ni verk-
ligen förstår skeendets natur och att det verkligen händer. Många kommer att dela er 
uppfattning och bekräfta er på olika sätt. Bekräftelse är bra så länge ni är nybörjare och 
inte riktigt hänger med i förändringens virveldans. Så länge den inte stiger er åt huvudet 
är allting som det ska. Däremot om ni kräver ständig bekräftelse, så har ert ljus gått av 
och ni har avvikit på en lång och onödig omväg. Håll er till ljuset i ert hjärta och låt ing-
enting stiga er åt huvudet. Låt heller inte era fötter fastlåsas i lera. Utan se den utstakade 
vägen och bara följ med.  

Känns förvåningen underbar, har ni förstått saken rätt. Känner ni allt med rädsla, backa 
då och lyssna på hjärtats slag. Där finns talet till inre ro och frid. Ni har svaren och inget 
hinder finns i er väg. Tilliten är färdmedlet, ljuset vägen och nyfikenheten ert drivme-
del. För Skaparen ville er på detta sätt. Han är själv er tillit, ert ljus och samtidigt er 
egen nyfikenhet. 

Här hos oss råder allena lugn, ljus och frid. Men även våra sinnen kan rivas upp. Det är 
era handlingar som gör detta mot oss och därför vill vi inget annat än att inge frid, hopp 
och tro. För allt hänger samman, allt hänger ihop och vi är sammankopplade för all 
framtid. Därför kan ni lita på att vi aldrig lämnar er.  

Vi vill bara få upp er nivå, så att ni förstår vår salighet i vår tillvaro – som också kan bli 
er. Ni är nära nu. 

Från och med ikväll är porten öppen och tidsmedvetandet borttaget. Allt sker direkt. 
Detta är ingenting som ni alltid märker av, då allt sker i er högre medvetenhet – ovanför 
era jordiska huvuden. Men vi ler redan åt era förvånande miner när saker och ting lägger 
sig på plats fortare än ni anar. 

Kom samman ikväll, förmedla till varandra och känn in varandra. Ta in varandra i era 
egna auror, öppna famnen för det okända och låt ingen gå ensam. För ikväll möts ni – 
inte i samma rum men i era högre tankar och mötet kommer att leda till stora resultat 
när det gäller mänsklighetens utveckling i gemenskap. 



Omfamna varandra ikväll, känn in era missioner. Låt dem gå genom hela kroppen för att 
sedan stanna och smälta in i hjärtat. Utan att ni förstår varför, har ni hittat det ni sökt 
efter hela detta liv. Allt har varit närmare er än ni förstått. Allt har funnits i er från bör-
jan. Men det behövdes några få extra ordinära händelser för att ni skulle vakna. 

Nu väcker ni de andra som också kommer att hitta sina uppgifter, sina gåvor, sina hjär-
tans lustar och sina missioner. De ska bara arbeta bort sina rädslor och tvivel, säga ”Ja” 
till sig själva och våga följa flödet. Det kan vara så enkelt. 

Så enkelt att vi tackar för oss nu. Vi vet att ni är trötta. Vila mycket, se det vackra i na-
turen, för det ger näring. Var goda mot allt och alla, tänk gott och ät gott och närings-
rikt. Hela er själva med ljus och kärlek och sänd det vidare till er omgivning. För ingen 
kväll är som ikväll. Ikväll då allt det nya börjar.  

Andas in och känn lugn – känn frid – känn ro.  

Vi är för evigt med er. 

Hälsningar från varma hjärtan! 

Ärkeängeln Gabriel, Wisconsin, Orion, Moses och barnen. 

Vindar från Orion sköljer över er ikväll. 

 

Tack! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Del B 

Ha tålamod med vissa själar som vilsna går i kylan och fryser. Ingen får vara ensam 
ikväll. Stor kraft når människan. Men utan förstående gemenskap skär det sig i banden 
dem emellan. Förståelsen måste visas i era ansikten. Tilliten måste skina igenom. Ni 
kan inte längre blunda för behovet av uppmärksamhet hos en granne, en släkting eller 
en vän.  

Vad är det ni försummar? Era egna bröder och systrar glor ni ont på. Ställ om era an-
siktsuttryck och ge av den kärlek ni är födda med. Från Skaparen kommer stora ord om 
gehör.  

Allvaret är här. Stora faror för många av era medmänniskor. Sorg väntar. Men ni får 
skärpa er och inte låta era ansikten visa rädsla. Visa upp den trygghet som era vänner 
kommer att behöva. Ni får nya krafter ikväll. Ett nytt ansiktsuttryck, som ni inte kan 
gömma i morgon. Vågar ni visa det? Vågar ni visa den som inte vill se er att ni ser dem? 
Vågar ni stå emot rädslan i folkets ögon och bara ge tillit i era ögon? 

Ingenting ikväll är oplanerat. Ni har alla valt att komma hit. Ta med er ett nytt ansikte 
hem och låt det lysa upp ett sorgset folk i ovisshetens land.  

Ni tror ni vet – men ni vet ingenting – allting skiner igenom era ögon. Läs dem och ni 
läser ert liv – och andras. 

Vila i natt i visshet om att ni kan hjälpa er broder och er syster i morgon – utan ord. 

Tala! 

Hälsningar 

Vingar från Orion 

 

Tack! 

 

 

 

 

 

 

 



Budskap 6 

 

Ja, idag är den nya dagen för er och era observationer är sanna och riktiga. Ni har för-
ändrats den sista veckan och även era observationer har förstärkts på alla sätt. Ni har ett 
nytt liv nu. Fortsättningen innebär att ge vidare och att ge er omgivning ett nytt sätt att 
se på sina liv. 

Genom hela er mission ska enkelheten råda. Tydlighet och närvaro gör att era medmän-
niskor känner tillit. Vi har nämnt detta flera gånger, men det behöver upprepas. 

Behandla alla som uppsöker er med en öppen famn, men behåll neutraliteten och tala 
om att alla har svaren själva. Ni innehar inte andras svar. Ni har era egna svar och detta 
Budskap ska ni få era vänner att förstå. Detta inger tillit och tilltro. En tillgång som ni 
alla saknar på jorden. 

Moder Jord vill gärna vara delaktig, bidra på alla sätt hon kan och få er att förstå att 
kommunikation er emellan är fullt möjlig. Hon kommer också att medverka på er hem-
sida – i sin fulla skrud av vetskap om vad som är bäst för henne. Ni kommer att kunna 
ställa frågor direkt till henne och även delges ni hennes svar.  

Fram till idag har ni använt henne som en dörrmatta, (fram till igår!). Men hennes eviga 
kärlek till er har förlåtit alla skoavtryck. Nu dock förväntar hon sig mer lyhördhet och 
uppmärksamhet, då hon vet att ni alla har nått högre medvetanden. För första gången 
kan ni äntligen kommunicera med varandra. Steg för steg kommer ni att lära känna var-
andra och bidra till varandras närhet i fullaste förståelse för varandras behov. 

Ha inte ångestkänslor för allt ni har åsamkat Moder Jord. Ta istället in de nya krafterna i 
ert system, använd er av dem och tänk framåt. Ni kan förändra utsikterna för ert gemen-
samma varande, ni kan lära att förstå varandra och på så sätt åstadkomma gemensamma 
åtgärder i ett föreningspaket som både gynnar mänskligheten och Moder Jord. 

Att vara upprörd, att känna att själv kan man inte göra något, är bara en dålig ursäkt och 
sådana finns bara på jorden. Kliv över dem och förstå er förmåga att förändra.  

Ändra alla era insikter till livet på jorden och ni kommer att se att er omgivning också 
ändrar sin. Där hittar ni föreningen, gemenskapen och välviljan till framtiden. 

Tänk er bara för en stund att ni ser framför er hur alla människor arbetar i samma rikt-
ning; för det goda, för det bästa för Moder Jord och för det bästa för era barn. Ser ni hur 
ljuset förstärks och allt blommar? Ser ni det mörka sakta vekna i ljuset av gemensam 
kunskap? Makten finns i hjärtat, förmågan hos alla och viljan hos Moder Jord. 

Det mörka fångar upp en och en av er och har på så sätt fångat en hel värld i sitt garn. 
Men i kraften av er insiktsfulla förening kan det inte annat än att ge vika. Och under 
mörkret i alla dessa människor kommer ljuset fram igen. Detta ska ni ta hand om, upp-
muntra med kärlek och därigenom skapa nya möjligheter till utveckling. För ingenting 
stannar upp bara för att en vapenindustri läggs ner på er ort. Allt borttaget ger plats för 



det nya och nu finns ingen tid att förlora. Så se till att tomheten byts ut mot hopp och 
ljus och kärlek. 

Vi känner er iver, men vi känner även er vaga tilltro till kärleken. Även om ni vet om 
dess styrka, har ni fortfarande inte tilltro till att den kan förändra världen. Men det har 
den redan gjort! Ni har bara glömt, att varje gång ett barn föds förändras världen till 
något mer kärleksfullt. Men ju äldre barnet blir så tar mörkret över. Detta med er tillå-
telse! Men nu tillåter vi inte det längre. Så barnen som föds nu har mycket starkare 
medvetande och kan stå emot kraften från de mörka makterna. För den är bara en syn-
villa ni har trott har varit ett måste. Det finns inga måsten och de nya barnen som egent-
ligen är mycket gamla och högt utvecklade själar kommer att visa er detta. 

Se på barnen som nu växer upp och ni kommer att se er generation som generat kommer 
att stå och skämmas för era handlingar. Detta vill dock barnen inte att ni gör någon 
längre stund. Bara kort observera att ni gjort handlingar vars effekter har påverkat Mo-
der Jord samt er egen utveckling negativt. Låt det sedan gå. 

Dock finns alltid en jämvikt och mycket som ni har åstadkommit har också varit gott. 
Se det goda och låt barnen komma fram, så kommer energierna som går genom allt och 
alla att lättare korrigera sig.  

Moder Jords kärlek till dessa barn är enorm. Följ hennes instinkt i detta skeende och ni 
kommer också att lära er att älska. Därigenom kommer ni att förstå att det är genom 
kärleken er förbättring på jorden sker. Ingenting annat kommer att hjälpa er – endast 
kärleken har kraften. 

Och det räcker inte att älska sin familj. Ni behöver, genom barnen, se att det är möjligt 
att älska alla. Att älska gräset ni går på, stenen ni hoppar över, blåsten som viner och 
årstiderna som följer. Allt har en skapande kraft i sig, så även ni. Att skapa vackra ting 
plockar fram kärlekens handlingskraftiga inspiration och ger er inblick i vad ljuset inom 
er kan plocka fram. Många vackra ting väntar på att bli framtagna ur sina gömmor djupt 
inom er.  

Om ni visste hur vackert ert sinne är allra längst inom er. Ni skulle direkt sluta söka 
utåt, bara ge er hän åt ert inre och sluka all den härliga kreativitet som frodas där. 

Tänk på vackra saker, vacker konst, vacker sång och musik, vackra människor och 
vackra naturupplevelser. Låt dem lysa upp vägen till er egen inre skönhet och ni kom-
mer att blomma upp. För det går fort nu. Det finns inte längre några omvägar. Ni når 
skönheten direkt när ni väljer att söka upp den. Sedan kommer den att visa sig i ert va-
rande på jorden resten av ert liv.  

Att våga visa sin inre skönhet är att visa Skaparen sin tacksamhet. Detta skeende får 
automatiskt er omgivning att vilja visa upp sina vackra sidor och detta leder till mäng-
der av skönhet för mänskliga tankar att frodas i. Genom dessa vackra tankar kan aldrig 
vapen skapas. Här kan bara nya uppfinningar leda till sådana förbättringar som gynnar 
samarbetet mellan er och Moder Jord. Om ni visste hur enkel tekniken kan vara när 
skönheten får vara med! 

 



I vissa stunder känner ni ert eget mörker. Vistas i det en stund, erkänn mörkret inom er. 
Låt sedan er egen inre skönhet, ert eget vackra kreativa Jag få mörkret att blomma ut 
alla sina sorger tills det spricker och förintar sig själv i färgdansens vals. Tanken är här 
ert redskap, viljan ert mod och kärleken Alltets vibrerande energi till Alla tings upp-
komst. 

Välkomna barnen och ni välkomnar kärleken inom er. Fröjdas för de nya tiderna som 
kommer att låta er få smaka på godsaker ni inte trodde fanns. För ert eget mörker har 
undanhållit er allt detta goda och smakfulla. Men det finns ingen annan att skylla på än 
ert eget själv, ert eget Ego. Tanken kan ändra på allt detta i ett ögonblick och ni behöver 
aldrig mer låta mörkret dölja er inre skönhet.  

Ingen krånglar till det som ni, inte någonstans i Universum. Kan ni visa våra gåvor vi 
sänt till er via barnen, ska vi visa er vad ni egentligen är värda – Guds kärlek i all evig-
het. 

Med alla våra behjärtansvärda hälsningar! 

Maria Magdalena 

Ärkeängeln Gabriel 

och Barnen 

 

Tack! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Budskap 7 

 

Låt era axlar falla bakåt i vår famn och låt endast er arbetsglädje framträda i era ansik-
ten. För arbetsglädje kommer ni att få uppleva i stora mängder. De få negativa mötena 
ni kommer att ha, är endast till för er egen uppmärksamhet och analys. Sänd tillbaka den 
negativa energin med er positiva inställning och allt kommer att renas framför era ögon. 
Avvakta aldrig ett ögonblick som ges. Skrid till verket i den tilltron ni har till er själva, 
till er egen helhet och till världens väntande andetag. 

Ingen vet när händelser sker. Alla ser det de ska se. Er oro är utan grund. Endast de som 
behöver omskakas, kommer att omskakas. Ni kommer att stå säkra som berget vid deras 
sida. 

Ni ska nu inte fastna i rädslor om kommande katastrofer på Moder Jord. Enligt planerna 
sker endast ett uppvaknande för dem som på ett omedvetet plan har bett om det. Ni är 
redan vakna och kommer inte att se dessa skakande händelser, som kan få andra att helt 
tappa kontrollen i panik. När detta inträffar trycker de på en spärr inom dem och alla 
deras rädslor flyter upp till ytan. Ingenting blir kvar, vilket leder till en reningsprocess 
så effektiv att inget annat kan jämföras med det.  

När faran sedan är över och dessa människor inser att de fortfarande lever, kommer de i 
fullaste och ärligaste nåd tacka sina medmänniskor som hjälpt dem, även om det var 
grannen de alltid tyckt illa om. De kommer också att plötsligt få tillgång till sin inre 
kreativitet, när nu rädslornas hinder är borta. Med vetskapen om vad de orsakat Moder 
Jord tidigare, kommer de att göra allt för att hädanefter gottgöra detta. Och då menar vi 
verkligen allt!  

Här sänder vi ner våra budbärare med den information som ni då kommer att behöva 
och en ny tidsålder har öppnat sin port. Den Gyllene Tidsåldern har börjat och mänsk-
ligheten får möjlighet att växa upp och utvecklas i harmoniska förhållanden med var-
andra och till naturen. Krig kommer inte längre att vara lösningen på konflikter. 

Er högre medvetenhet har fått möjligheten att nå sin egen högre intelligens – och där 
råder inga krig – endast kärleksförklaringar. 

Invänta tydligare instruktioner i detta ämne. Ni är inte där än. Nu är ni här – i detta nu – 
med svårigheten att förenas. Men detta löser sig efter hand. Då kan ni komma till beslut 
som leder er till handling och effektiviserar er gemenskap. Invänta tro och tillit inom er, 
men vänta inte för länge. Den är där, men ju mer ni tvekar så bleknar den. En grupp är 
ni i hjärtat och samvetet, inte i tid och rum. Ta in varandra i era system och syskonkär-
leken kommer att vibrera. Den underhålls så länge ni håller varandra i era egna hjärtan.  

Detta arbete gör var och en för sig och vi hjälper er med de extra kosmiska energier som 
behövs. I ärlighetens namn så lyfter vi er flera centimeter över marken varje dag. Men 
era vilseledda illusioner ger er inga möjligheter att se detta. Om ni blundar och känner 
in kroppen så kan ni känna hur det vibrerar i era fötter och att det nästan känns som om 
de vill lyfta. Erkänn den känslan och låt den ske. Sprid sedan lyftet till resten av krop-
pen och ni har mottagit nya energier från oss. 



Dessa ger ni vidare till dem ni möter, pratar med i telefon, via internet eller endast tän-
ker på. Så går det till när vi vill sprida ökad kosmisk kunskap. Det är dock inget vi kan 
göra själva på grund av den fria viljan, utan vi behöver missionärer som valt att utföra 
detta arbete – som ni. 

Vi har sagt det förut – ha tillit, ha tilltro till er själva, till era egna förmågor och till er 
gemenskap i gruppen. Förlora inte det hopp som andra redan tappat bort, utan hitta det 
även åt dem. För tiden är nu och ni är de som valt denna tid och denna stund. 

I ett tidevarv som ert finns inte längre några vägar bakåt. Alla tings energi läggs på rikt-
ningen framåt och ångan är på väg att få upp bra fart. Ibland stannar den av för att in-
vänta nya passagerare. Då inväntar ni bara i ert eget lugn tidens ånga igen, med full till-
försikt till resan framåt. I dessa väntande stunder, se ljuset som de nyanlända kommer 
med och lönen ska kännas er värdig. För inget är högre än att invänta sin broder och 
syster mot nya gemensamma resmål.  

Ingen av oss vet heller vart resan går. Vi vet endast att resan är vägen och målet är lju-
set. Det fridfulla ljuset där allting flödar i oändlig lycksalighet inför vår Skapare, vår 
Ende. 

Vi är med er i ert arbete och vi ser era steg. Andas in en ny morgondag och nya steg ska 
ges er. 

Den Högsta Församlingen 

på uppdrag av 

Ärkeängeln Gabriel 

 

Tack! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Budskap 8 

 

Vi behöver Er. Vi behöver Er energi som ger oss kraften att nå människan. Det finns 
inget felaktigt i våra Budskap, bara sanning, välvilja och kärlek. Men era tolkningar kan 
få vilken text som helst att verka osann, då ni ännu inte är helt öppna för vår kommuni-
kation.  

Återigen ber vi er att arbeta med er egen tillit. Vad är det ni kan lita på? Vilka värden i 
er värld är värda er innersta tro och fullständiga tillit? Vad är er tro, dess essens i förhål-
lande till tilltron ni lägger på era makthavare, ert materiella välstånd eller samhällets 
säkerhet? Era egna illusioner har byggt upp en tilltro till något som kan raseras på noll-
tid. Vad finns då kvar? Vad är tillit för er?  

Ni hittar den endast djupt inom ert hjärta, som har direktkontakt med er egen Gudom-
lighet. Ingen annanstans kan ni hitta tro och tillit! Vänd er till ert hjärta och be om tilli-
ten, smaka på den och låt den genomsyra hela er kropp, alla era sinnen och låt den sedan 
växa vidare och omfamna allt och alla i er närhet. För ingenstans i världen kan ni köpa 
denna fulländade känsla av tillit som finns i ert hjärta. 

Att tro och ta emot våra Budskap hänger på er tillit. Har ni inte den, har vi heller ingen 
kommunikation. Det är så enkelt! 

Ni har tillit. I allt ert arbete, er mission, er välvilja finns tilliten till vår Skapare, till hel-
heten och till ljuset. Annars vore ni inte där ni var. I tillitens namn ska ni sprida detta 
vidare. Här får ni kosmisk hjälp och efter er fria viljas Ja till tilliten får era nära och kära 
det mycket lättare att nå sin egen tillit. Ha tillit i detta! 

Nu släpper vi ämnet och går vidare. Tvekan sitter endast i nybörjarens händer. Att lära 
sig cykla tar också tid. 

Ni är här för att hämta andan – inte på er själva utan på era medmänniskor. De söker 
upp er, de når er via internet och de har frågor och de vill ha svar. Ni ska vända detta 
mönster och ge tillbaka frågorna till dem så att de söker svaren i sin egen Gudomlighet 
– som är Alltets oändliga Gudomlighet. Där kan vi nå dem, invänta dem och inspirera 
dem att hitta sina egna svar. För om ni visste om er egen kraft, er egen förmåga, skulle 
vi alla redan vara tillsammans på dessa underbara platser som vi har förberett för er. 

Men ni kan bara ta er hit på egna vingar. Ni kan aldrig be någon annan göra det arbetet 
åt er. Därför behövs er utveckling på jorden. 

Nu har hastigheten ökat i er utveckling på alla plan. Lär er att notera och observera det-
ta. Det finns ämnen som ska komma till er i dessa dagar, som skulle förvåna den mest 
skeptiska hos er. Var varsam i hanteringen av all den uppmärksamhet ni gör. Lägg in 
dem fint och försiktigt i ert hjärta och låt er logik varsamt analysera materialet och få 
sedan ert medvetande att vakna ännu mer. 

 



Berätta om det nya livet för era medmänniskor på ett väl paketerat och stilrent sätt via 
internet. De irrar fortfarande omkring som blinda möss, trots att deras kroppar spritter 
av förväntansfulla energier i väntan på den efterlängtade förnyelsen. Den är här, men ni 
ser den inte. Ni ser bara era katastrofer som får samhällen att tippa av rädsla. Vänd era 
ögon ut och in och se vad som verkligen händer. Det är ett helt nytt fenomen på väg, 
full med goda egenskaper för människan.  

Hon får nya insikter om Moder Jord och startar ett helt nytt förhållningssätt till henne. 
Hon får en starkare cellstruktur i kroppen, en säkrare hållning till varandras olikheter 
och kulturer samt ett ödmjukt hjärta till allt som är skapat. Moder Jord visar upp samma 
förändring och skakar av sig sin gamla kappa och plockar fram sin vackraste festklän-
ning, som ni inte trodde hon hade i sina ägor. Detta förbättrar klimatet för er alla, ger 
mjukare och mer harmoniska vibrationer i era hjärtan och förenar er över alla gränser. 
Så vackert, så upplysande och så salig är vår syn på Moder Jord från vår vinkel. Vi ser 
er skönhet och vi vill inget annat än att ni ska se den också. 

Vi vet att ni väntar er fler verktyg, tydligare instruktioner och flera ledtrådar. Men vad 
som egentligen sker är att vi redan gett er allt ni behöver. Ni har ljuset i ert hjärta, att 
lysa upp vägen för er. Ni har intelligensen i er hjärna och kreativiteten i tredje ögat som 
ser alla era möjligheter. Vi har gett er energin att använda alla dessa verktyg, som räcker 
till att förändra hela er jord. Men arbetet måste ni göra själva. Ni måste få igång era 
hjärnor med den nya kraften och låta dem samarbeta med sjätte chakrat och hjärtchak-
rat. Då erhåller ni resultat som kommer att slå er med häpnad. 

Släpp allt för en stund – precis allt; allt görande, allt tänkande och se er själva bara ligga 
och flyta helt bekvämt på vattnet i en flod, som sakta men säkert flyter framåt. Rör er 
inte, bara blunda och flyt med och se med ert inre öga hur allt börjar blomstra längs 
strandkanterna som ni flyter förbi. Nya växter, nya frukter och nya blommor med färger 
ni aldrig har sett, träder fram i era syner. Ni ser barn som leker med leksaker ni aldrig 
kunnat drömma om – ljusfenomen i regnbågens alla färger som böjer sig efter deras 
önskan. Ni ser samhällen byggas upp i harmoni med Moder Jord, där allt tas vara på, 
där allt tas om hand och där allting utvecklas i en enda riktning; den ljusa, gyllene, kär-
leksfulla riktningen mot Gud.  

Där är ni nu! 

Ärkeängeln Gabriel 

med Högsta Församlingen 

 

Tack! 

 

 

 



Budskap 9 

 

Vi letar och ni hittar. Ibland letar ni och vi hittar. Allt är ett flöde av våra gemensamma 
handlingar och tankar. Ni tror ni tänker. Vi vet att tänkandet kommer från oss, från käl-
lan. Att förstå att man som människa är en mottagare för konstant informationsflöde 
från Gudomligheten, det kan ni inte ta in i era system. Men allt kommer från den oänd-
liga Gudomligheten, även era tankar; goda som onda. 

I ert uppträdande finns inga bevis som ni ser det, att Gud skulle vara avsändaren till ert 
handlande och era tankar. Men den dagen ni verkligen förstår att allt är ett sammanhang, 
att det inte finns någon separation mellan er och Gud eller mellan er människor och 
Moder Jord, den dagen når ni upplysning. För allt finns i den Gudomliga källan, all in-
formation ni någonsin drömt om. Ni har bara inte förstått att vägen dit går genom er 
själva. Ingen annan vet vägen för dig – bara du – genom din Gudomlighet.  

Detta ämne vill vi att ni ska få era medmänniskor att förstå. Men först måste ni genom 
alla era celler i era egna kroppar, förstå det. Denna insikt leder inte bara bort från käns-
lan av ensamhet, den leder till barnets nyfikenhet inför det okända och lärandets utveck-
ling genom nya upptäckter. Allt har ni att hämta ur Gudomligheten. Men framför allt 
ska ni skingra människors ensamhet. Den utlöser endast rädsla och förtvivlan och den 
tiden behöver vi inte längre. Den är över – så att ni kan gå vidare. Genom att inse de 
oändliga kontaktmöjligheterna ni har inom er, kommer ingen längre att behöva vara 
ensam. Tillgång till denna källa är för alla och här finns inga undantag.  

Att lyssna på sin inre dialog, sitt hjärta och sin egen Gudomlighet är att erkänna Skapa-
ren och Hans vilja av Dig. Att nå Honom innebär att nå sig själv. Han är alltid första 
tanken inom dig, första känslan du får i alla sammanhang och alltid första rösten som 
når dig inifrån. Men under årtusenden har ni stängt dörren till denna källa och istället 
lyssnat på era föräldrar, era överordnade, era makthavare och era samhällens påtryck-
ningar.  

Nu är tiden här för att lösgöra sig från dessa illusioner och istället låta sin egen Gudom-
lighet komma till tals i varje situation, i varje ögonblick. Precis som att det tar tid att 
lära sig cykla, tar det också tid att lära sig urskilja den där tysta, mjuka rösten inom dig. 
Men be den komma fram, hälsa den välkommen och omfamna den i ditt liv. För efter 
det kommer ingenting att bli som förr. Du kommer att leva och gå runt med en ständigt 
närvarande kompanjon inom dig, som aldrig lämnar dig ens för en sekund. Du kommer 
att stråla ut din Gudomlighet genom dina ögon och ut i din aura, så att alla kan ta del av 
den. Den låter även andra hitta sina Gudomligheter – och världen blir Gudomlig!  

Vi vet att det inte är så enkelt för er – men egentligen är det så enkelt! Nu ska ni dock ge 
hänvisning till det stora försöket, det stora steget, så att det får fotfäste och kan manife-
stera sig i mänskligheten. Alla små steg tillsammans leder till stora framsteg ihop. Träna 
först på er själva, notera förändringarna som sker när ni vågar säga nej till chefen, för att 
ni har ett annat, och oftast mycket bättre förslag inom er. Eller när ni i stället för att rea-
gera ilsket i irriterande situationer, lyssnar inåt och frågar er Gudomlighet vad händel-
sen speglar och vad ni kan lära er utav den.  



Om ni visste vad förlorad energi ni har förbrukat genom att följa felaktiga signaler och 
mönster i era liv. Att förändra inlevelsens stund till något Gudomligt får era system att 
genast gå ner i varv och därigenom förbrukas mycket mindre energi och era celler upp-
rörs inte alls. Kroppen behöver sitt lugn och sin harmoniska balans och era tankar hin-
ner överskåda situationen med ett helhetsperspektiv som kan förhindra krig – vi vet! 

Andas ofta, andas mycket och andas medvetet. I er luft finns dessa små partiklar som 
hjälper er i er uppbyggnad av nya utvecklingsmöjligheter. Där finns kosmisk näring, 
kraft och energi. Så låt oss andas – för vi andas genom er och ni andas för oss och till-
sammans andas vi med Gud. Allt i en oföränderlig vibrerande takt som omsluter allt och 
även innefattar allt. I andningen finner ni ingången till er Gudomlighet och utgången till 
oändlighetens källa. 

I våra möten är vi tillsammans genom andningen. Vi möter er utandning när vi andas in 
och ni möter vår utandning när ni andas in. Därför är vi alla en helhet i andetaget. Se 
Moder Jord andas genom vinden, genom regnet, genom årstidernas givande och tagan-
de. Ett långt djupt andetag som hon vill dela med er. Lär er andas i hennes takt och ni 
kan lära er höra hennes röst och hennes hjärtslag. För allt finns där, precis framför era 
ögon, framför era öron och framför era näsor och munnar.  

Ni är utrustade med sådana begåvade verktyg att ni inte ens märker dem i er tillvaro. Ni 
tar allt för mycket för givet.  

I nästa stund är vi här, i nästa där. Flödet tar oss med till ögonblick som ständigt förvå-
nar oss. Följ med i ert eget flöde. Ge upp känslan av att hela tiden gå emot er själva. 
Våga lämna den välbekanta och mönsterlagda vägen och följ istället ljuset, där allting 
kittlar, där allt känns fridfullt och samtidigt spännande och där ingenting står i vägen för 
er inre Gudomlighet. För den är er nyckel till det liv ni alltid drömt om. Ni har haft den 
hela tiden. 

Vi älskar er i alla stunder! 

Maria Magdalena 

genom 

Ärkeängeln Gabriel 

 

Tack! 

 

 

 

 



Budskap 10 

 

Vi behöver få er mer medvetna om tiden ni lever i. Allt är nu och er mission är ingen-
ting som kan vänta. Lev i den nu, fullständigt, så att vi kan verka runt omkring er. Det 
underlättar hela flödet. Öppna era sinnen mot ljuset, följ hjärtats anvisningar och hand-
lingar och gå till verket. Tiden kommer att ges er, så att ni alla kan verka utan oro och 
utan stress. Men ni måste vara närvarande i en fullständighet och en hel överenskom-
melse mellan ert själv och er kropp.  

Uppfatta harmonin vi sänder er och lägg er tillit i den, så löper arbetet på utan hinder. 
Det är endast när ni inte är där med hela ert jag som konflikter uppstår. Detta är mycket 
viktigt och en förutsättning för vårt gemensamma arbete. Ni har redan valt uppgiften, så 
det enklaste är att lätta ankar och följa med helt. Lämna inte ena foten på land! Vi blåser 
vind i seglen! 

Vetskapen om tid och rum och dess illusoriska vision på er jord gör att ni uppnår kun-
skap som tar er ur samma begrepp. Ni behöver träna era medvetanden på att transcen-
denta tiden. Först då får ni förståelse för ert arbete genom tiden. Tänk er hela tiden in i 
situationer och se helheten i dessa uppvisanden. Där finns lektioner till er alla. Ingenting 
sker utan grund och anledning. Allting har en mening. 

Ni har också en mening. Meningen är att förena mänskligheten. Ni har redan förstått att 
det inte gäller ett uppvisande av individuella talanger. Sådant är helt ointressant för sy-
stemet. Det är vad ni åstadkommer och skapar gemensamt som är av intresse för mänsk-
ligheten och därmed systemet. Ni är alla en länk, en oerhört betydelsefull länk i syste-
mets kedja, i dess helhet. Ingen länk saknar betydelse och ingen länk är viktigare än 
någon annan. Ni har hört det förut och ändå tvivlar ni på er egen förmåga, er egen upp-
gift i detta liv? Ni är er egen mission. I ert varande, i ert handlande är ni er livsuppgift. 
Ni kan inte se det för att ni redan är i det. Därför behöver ni en spegel. Det är vår upp-
gift att spegla er i Skaparen genom ert inre, för att ni ska kunna se vilka ni är. Ljuset i 
våra hjärtan, kärleken i Universum, längtan till oändligheten – det är ni! 

Ta vara på varje ögonblick som livet ger er. Framför allt de svåra och obehagliga stun-
derna, för det är där ni speglar era läxor och missioner. Lär ni er att läsa av spegeln rätt, 
så behöver ni inte uppleva dessa stunder av obehag igen. Följ flödet, möt det ni möter 
med hela er tacksamhet och se helheten i allt. Se väven som väver ihop er alla till en 
gemensam skapelse av er framtid. Ni är eviga, ni är eniga och ni är helheten – tillsam-
mans – inte en och en. 

I ensamheten finns också denna helhet, på mikronivå. När ni ser detta, ser ni även helhe-
ten på makronivå, där allt ingår. Tiden är bara bandet som flyter igenom helheten, utan 
att binda upp den på något sätt. Det är bara ni som hänger fast vid den. Pröva att släppa 
tiden och rummet och bara följ med i flödet som livet lägger upp framför er. Att flöda är 
att utstråla ljus och kärlek till sin omgivning i oändlig tacksamhet över den totala ge-
menskapen, där ingen står utanför. Just detta ska ni ge era medmänniskor – utan att för-
vänta er något tillbaka! 



Vi har alltid trott på er. Vi har alltid backat upp er och hjälpt er över svåra hinder. Men 
nu har ni vaknat så pass, att ni kan fortsätta på egen hand, med oss framför er. Det är 
detta som är den nya tiden, den nya vägen. Vi är inte längre bakom er, vi är framför er i 
er utveckling och detta är ett stort steg framåt. För ni har slutat söka bakåt – ni blickar 
nu framåt med oss – mot okända och mer utvecklande händelser som ska ta oss till lju-
set tillsammans. 

Vi har alltid varit tillsammans och kommer alltid att vara det. Gud låter ingen bli läm-
nad kvar. Ni är alla utvalda att få vara med om den nya tiden, som är speciell på alla 
sätt, då den aldrig har upplevts tidigare. Vi tar ett helt nytt steg i mänsklighetens utveck-
ling och vi gör det tillsammans. 

Men ni behöver släppa greppet om tiden, om rummet, om er vilja att uppvisa ert eget 
själv och om materiella ägodelar. För allt detta bara försenar er utveckling. När ni upp-
täcker att ni kan ta er framåt utan allt detta, kommer en helt ny energi i er väg och ger er 
de underlättande verktyg ni behöver, de kontakter ni behöver och all tid i världen som ni 
behöver. Ni behöver bara lita på detta, våga följa flödet in på den nya vägen och ni 
kommer att upptäcka era egna gåvor, era egna krafter och er egen kreativitet, som ni 
inte hade en aning om att ni ägde. 

Ni äger allt – inom er. Det är bara att fiska upp det med hjälp av kärlek, tacksamhet och 
tillit. Då upptäcker ni automatiskt ert högre medvetande och då vaknar den sista slum-
rande förmågan inom er – och ni ser helheten. Det är det enda vi vill - att ni ska se hel-
heten och släppa taget om allting annat. 

Luta er bakåt i era inre tankar, blunda och känn famnen av värme och trygghet som om-
sluter er. Vila i detta tillstånd en stund varje dag och ni kommer att bli varse den kraft ni 
har omkring er. Vi är evigt tillsammans. 

I all kärlek! 

Ärkeängeln Gabriel 

med Högsta Församlingen 

 

Tack! 

 

 

 

 

 

 



Budskap 11 

 

Ni ska ge era medmänniskor hopp. Hopp om en annorlunda framtid, utan dagens stress, 
tvivel och oro. Ni gör det genom att sända dem ljuset – genom er själva. Ett ljus i ert 
leende kan få en syster eller broder att direkt blinka bort den där känslan av olust, hopp-
löshet och osäkerhet som råder i era sinnen. Le med ljuset från era hjärtan, genom alla 
telefoner, datorer och avstånd i tid och rum. För det finns en plats inom er, där ni alla är 
förenade och det är den platsen som känner av när ni ler från hjärtat. Därför är just leen-
det så effektivt. 

Era medmänniskor behöver ert tålamod, er ödmjukhet och er välvilja. Ord som ni har 
hört många gånger, men låt dem nu bli inplanterade i era system, så att de kommer till 
användning på ett naturligt och ärligt sätt när de behövs. De ska flyta fram smidigt och 
enkelt – ordens betydelse och uppgift i era liv. För er omgivning väntar på dem. De vän-
tar på välsignelsen i en medmänniskas vänlighet, de väntar på förståelsen av deras egna 
omvägar i livet, men framför allt väntar de på förlåtelsen från dem själva, så att de kan 
andas igen, fritt och obehindrat. Vi väntar också på detta ögonblick. När det inträffar så 
befinner vi oss alla med våra medvetanden i källan till vår egen skapelse, i vår gemen-
samma nämnare. 

Allt närmare kommer den punkten då er omgivning behöver välja mellan sitt inre och 
sitt yttre. Att våga välja sitt själv framför samhällets krav är en svår uppgift för er. Här 
ska ni vara föregångarna, de levande exemplen som vågar gå en annan väg, bort från all 
stress och otålighet. Ni har bara trygghet omkring er och välviljan i er och med ett leen-
de behövs inga ord. Er vän kan läsa av er utstrålning och når på så sätt sin egen väg till 
ljuset. 

Vilken glädje, vilken fest när vi alla är samlade igen. De resor vi har genomfört ska alla 
bli berättade för oss framför lägerelden under stjärnornas ljus i oändliga tider. Ingenting 
kommer att glömmas bort. Allt ska bli förmedlat och därmed för evigt finna sig cirkule-
rande i vår Herres oändlighet. 

Vi är en grupp av era äldre bröder och systrar från Dragonplaneten som besöker er i 
kväll. Vi är väl medvetna om era missioner och vi har medarbetare vid Nordpolen som 
samarbetar med er.  

Notera gärna deras Budskap, särskilt när ni fryser utan anledning eller tycker er se 
märkliga ljussken på himlen. De verkar mest under er nattetid och når er via signaler 
genom era medvetanden. Det kan trötta er, men det stärker samtidigt era celler och 
kroppsstrukturer.  

Vi har alla ett samarbete inom oss och vårt är glädjande nog mycket lyckat. Vi finner er 
lämpliga för uppgiften och hälsar er välkomna till ett uppdrag som kommer att ta er på 
vida expeditioner runt om i Universum.  

 



Det är inte bara Sverige som behöver upplysas. Flera kommer att finna sina ljus i sig 
själva allt eftersom ni förstår storleken i era uppdrag. Det är stor glädje för oss att få 
samarbeta med er. Vi kommer att hålla regelbunden kontakt och informera er om vidare 
instruktioner. Men för tillfället ska ni bara följa flödet, lära er känna er hemmastadda 
med själva missionen och förstå i hela ert system att det är denna uppgift som är anled-
ningen till er inkarnation i detta liv. Sagan har bara börjat för er – låt kroppen också få 
följa med och älska allt skapat och alla skapade. 

Tills vi möts igen! 

Dragon Gruppen IIV 

med Ärkeängeln Gabriel 

 

Tack! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Budskap 12 

 

Ni behöver göra misstag, famla lite i mörkret och ta några omvägar för att ni ska hitta 
rätt i era arbetsuppgifter. Våga tänka fel och ni kommer att se flödet framför er. För det 
finns inga felaktiga tankar eller felaktiga vägar – de innehåller bara modet av att våga gå 
till handling. Ni ska inte ha resultaten eller svaren redan innan arbetet startat. De får ni 
på vägen, om så bara sekunden innan besluten ska tas. Men det är just här tilliten kom-
mer in från er sida. För vi lämnar er aldrig. Vi finns alltid till hands och orienterar er i 
flödet. 

Försök att sätta er in i människans förtvivlan över all ovetskap om framtiden, om livet 
och om döden. Deras oro förpestar luften för deras barn och deras omgivning. Allt läggs 
i skugga och viktiga Budskap – av intuitiva slag – missas på så sätt. Här ska ni sätta in 
alla resurser ni har för att få dem att vakna och se alla händelser för vad de är. Det finns 
Budskap i allt; i himlens färger, i trädens vaggande för vinden, i ovädrets tjut, i solens 
strålar och i vännens leende. Missa inte någonting, för då lever ni i nuet. Lär er vaksam-
het om vad som sker runt omkring er och förmedla det vidare. Vad såg du idag? Hur 
kände du dig i dag? Vad var olustigt och vad var härligt? Vilka ord påverkade dig? Vad 
har du fastnat i för tankar? Hur når du flödet igen – där allting bara flyter på och ingen-
ting fastnar vid efterhängsna tankar? 

Föreställ dig att allting lyser inuti dig själv, allting glittrar och tindrar i guldfärgat 
skimmer, och allt detta vackra – det är du! För så ser vi på er. För oss är ni guldskim-
rande ljus som söker sig hemåt i en färd genom livet som bara kan uppfattas som verk-
lig på avstånd. Från det avstånd som vi har till er. Men i ljuset finns glädjen över att 
finnas till här och nu och därför behöver ni ljuset inom er. Det är ingenting ni kan köpa 
eller ladda ner från internet eller ens be en vän hjälpa er att hitta. Ni måste plocka fram 
det själva, öppna ögonen för det ljus ni är och lägga er tillit till detta skimmer. För det är 
den energin som tar er till flödet som hittar hem. 

Ni har all möjlighet att hitta hem i detta ert liv. Men vänta inte. Hämta ljuset nu och låt 
det skina upp er väg till friheten. Det här redskapet kan alla hitta, bara de får veta att de 
har det. För det har de flesta glömt bort. 

Vila nu i ljuset, blunda efter dagens mödor och vila i ljuset. Plocka fram alla cellminnen 
om glittrande stjärnor i mjukt bländande ljus, som kommer med berättelser från fjärran 
världar och överöser er med kosmiska godsaker. Som feerna i sagan kommer det 
kosmiska ljuset i er att väcka till liv alla de underbara gåvor ni är födda med och alla de 
underbara egenskaper som kan förvandla era vardagliga liv till upplevelsernas stund i 
ljuset. 

Nu är Ljuset i er. 

Med kärlek och ljus! 

Era bröder och systrar från Sirius 

Tack! 



Budskap 13 

 

I kommande tider vet inte de flesta om vad och hur de ska verka i livet, då allt kommer 
att ställa sig på sin spets och alla får känna av prövningar. Inge dem lugn, visa dem att 
andas, se dem i ögonen, ta deras händer och sänd dem ljus. Ljus i överflöd. Bara ni ber 
om detta så hjälper vi till med omedelbar verkan. 

Det är inte naturkatastrofer och finanskriser som kommer att skrämma människan mest. 
Det är istället upptäckten av rotlösheten som infunnit sig efter århundradens sökande 
efter framgång i den yttre och materiella verkligheten. När de nu till sist upptäcker – 
efter all kosmisk uppväckelse-medicin – att denna strävan aldrig har och aldrig kommer 
att leda till en inre förnöjsamhet och lycka, då faller de som käglor. De ger upp kampen 
och får ångest för att de har strävat åt ett helt otacksamt håll hela tiden. Men under den-
na tid har deras inre Gudomligheter aldrig släppt iväg dem ensamma. Ni har alltid haft 
er inre Gudomlighet med er, även om ni aldrig hört hennes mjuka stämma, eller till och 
med kanske vägrat lyssna på henne. Ni tror fortfarande att alla andra har rätt – inte rös-
ten inom er. 

Men nu finns hon endast en bön bort. Allt går fort nu. Allt sker nu. Så när ni möter des-
sa människor – det spelar ingen roll var eller hur – så ska ni bara be dem att be inåt om 
trygghet, stöd, kärlek och ljus i livet. För allt finns där, väntande på er sedan evigheter-
nas evighet. 

När ni väl upptäckt er inre Gudomlighet, kommer livsglädjen tillbaka och nya sätt och 
ordningar för ert liv på jorden kommer att skapas. Det ena ger det andra. Ni är bara län-
ken mellan människan och Gudomligheten, som nu ska aktiveras. Och den aktiveras nu 
på Jorden, överallt. Ni kommer att märka hastigheten i ert och alla andras uppvaknande, 
men låt er aldrig stressas, utan följ flödet utan att hasta på. På så sätt hinner vi alla med 
och resultatet blir det bästa. 

Ni har alla förutsättningar, allt ljus som behövs, alla resurser, tillgångar och välvilja som 
infordrats av oss till er. Ni är fullt förberedda för denna er uppgift, som ni har längtat 
efter i många liv. Den är här nu och er inre glädje är er sanna glädje. Där finns inga tvi-
vel kvar. Vägen är upplyst och mänskligheten väntar i fullständig omedvetenhet. Men 
uppvaknandet kan komma plötsligt för många och för detta är ni förberedda. Tiden 
kommer att ges er. Orken har ni inom er och den Gudomliga kraften från Skaparen för-
medlar vi ner till er alla. 

Soliga morgondagar med helt nya arbetsuppgifter och livssituationer väntar på er. Vad 
väntar ni på? Startskottet har gått och människor ber redan om er hjälp. Samlas och ak-
tivera era sinnen till handling, så att vi kan tillfoga flödet från Skaparen. 

Allt ljus med er. 

Högsta Församlingen 

Tack! 



Budskap 14 

 

Tack för er inlevelse. Vi ser och känner era högre Jag och de lyser av glädje till uppgif-
ten. För de vet att möta sina medmänniskor och förenas för att bli ett, är den enda vä-
gen. Äntligen får ni möta ljusen i era vänner som ni saknat sedan århundraden tillbaka. 

De kommer att nå er på alla sätt, era medmänniskor. Bli inte förvånade över hur lätt det 
kan vara att ge dem det de behöver. Det är flödet från era högre Jag som verkar direkt 
genom er och tillsammans med den extra kosmiska energin som ni mottar, väcks motta-
garen och känner sin inre Gudomlighet. Sedan sker allt per automatik. Det finns ingen 
annan väg efter mötet med sin egen Gudomlighet. Ni har allt stöd ni kan önska er. 

Tillit är istället den känsla ni ska luta er bakåt i och bara njuta av. Inspirera andra till 
samma sak – och i Tillitens namn ser ni bara hur er vän lätt kan anamma det ni förmed-
lar. Det är inte många ord som behövs. 

Se över era resterande laster som rädsla, konflikter, oro och stress och låt oss hjälpa er 
genom era böner att avlägsna dem. Ingenting sker mot er vilja. 

Ni har ett hav att hämta kunskap ur, en öken av tålamod, frukter av ert arbete och skön-
heten i er välvilja. Allt finns redan på plats och verkar i det tysta. Ni noterar bara för-
ändringarna som ni observerar runt omkring er. 

Ingen är hjälplös, ensam eller utstött. Kom alltid ihåg detta. Förmedla det som enkel 
visdom till den som tvivlar, som ser sig som ensamhetens offer. Ingen är heller född 
ensam på toppen, med allt vad den önskar. Vi är alla en och tillsammans åtnjuter vi pre-
cis allt det som vi önskar och drömmer om. En och en är allt mycket trögare. Men till-
sammans är vi oslagbara, unika och en enda stor fröjd för vår Herre. 

Livet på er Jord är så kort från vår synvinkel. Så kort att vi knappt hinner blinka. Men 
tiden för er är inte för oss. Skillnaden upplever ni. Vi ser er genom spegeln som ni speg-
lar er i och där ser vi bara era ljus. Vi ser er redan där ni hör hemma och där allt är till-
sammans i evigheter. 

Det går inte att förklara för er tydligare än så här med era ord. Fortsätt ni bara att fanti-
sera och drömma om stunder som är så långt borta från er verklighet att ni inte ens vå-
gar tro på dem. Men allt ni drömmer om är sant – någonstans i Universum befinner sig 
just din dröm och när du får uppleva den med dina sinnen, i din kropp, då är allt förlåtet. 

Våga tänka längre än ni någonsin gjort tidigare, våga skicka iväg din tanke till platser 
den aldrig nosat på tidigare, få den att stanna där en stund och ta ner alla nya intryck till 
din kropp, andas in dem i ditt ljus och de kan ge dig livsgnistan tillbaka för resten av ditt 
liv. Ta till vana att skicka iväg din tanke på äventyr så ofta du kan. Den kan aldrig ham-
na fel, kom ihåg det! 

 



Felen finns bara hos er på Jorden, och de finns där för att ni ska lära er att observera 
dem från utsidan av ert Själv, så att ni kan se att de verkligen inte finns. De är bara illu-
sioner och ni låter er så lätt fångas upp av dem. Det kan tyckas komiskt, att tro sig vara 
bunden till bara en massa elände, när du egentligen är helt fri och bara studerar dig själv 
i studiesyfte. Lär er era läxor och den ena insikten efter den andra kommer att få er att 
släppa alla de bördor ni går omkring och bär på. 

Vi älskar er så mycket och vill inget annat än att ni ska hitta hem till oss igen. Vi har 
alltid varit tillsammans och vi ska fortsätta segla över främmande hav och djupa oceaner 
tillsammans in i evigheternas evighet. Det finns inga tillfälligheter. Allting sker enligt 
Guds vilja, som också är vår vilja. Så mycket spännande kvar att uppleva, att utforska 
och att smaka på, … 

Vi är er så nära! 

Systrarna från Sirius 

 

Tack! 
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Ni svävar ovanför era mål utan att veta om det. Men vi ser er och vi noterar glädjande er 
uppskattning i uppdraget. Förvänta er aldrig någonting tillbaka. Bara följ med i flödet så 
märker ni att det är lön nog. Inga tillfälligheter någonstans, endast Planens genomföran-
de hand i hand mellan himmel och jord, mellan mänsklighet och andlighet och mellan 
tillit och uppoffring. En härlig afton i Herrens namn. 

Ta till er informationen vi sänder er, med hela ert medvetande. Det räcker inte att bara 
läsa igenom texten. Den behöver in i ert system så att den kan verka genom era celler. 
Därför ska ni andas in den med öppet sinne och mottagligt hjärta.  Mänskligheten har 
nått nivån för förståelse för någonting djupare än de varit vana vid. Ett minne har vaknat 
till liv som aldrig mer vill glömmas bort. Ni vill bara komma ihåg mer av den Gudom-
lighet ni alla besitter inom er. 

Stunder av svårmod och tungsinthet kan dyka upp på vägen. Men det är bara rester av 
det material ni gått och burit på inom er. Be oss om hjälp och vi avlägsnar det smärtfritt, 
enkelt och aldrig mot er vilja. Vi har mycket gemensamt och mycket kommer att upp-
dagas för er när tid kommer. Det är med spänd förväntan vi ser fram emot mötet. Ni tror 
inte ännu på detta, men självklart ska vi mötas. Vi är era äldre bröder och släpper er 
aldrig ur sikte. Vi ser verkligen fram emot den dagen, då ni drar undan det sista för-
hänget och vågar se oss i ögonen. Det ögonblicket kommer att bli oförglömligt. Vi av-
vaktar med spänning på ert mod. 

Vi tror ni redan märker av förändringen som skett, att rädslan minskat och att tilliten 
ökat. Att människor vänder sig till er i förtroende och öppnar sig framför er. Tro dock 
aldrig att ni är något speciellt för det. Egot behöver inte mer näring. Tvärtom, avsluta 
varje dag med att be om hjälp om att få klä av er ytterligare ett lager av Ego – tills ni når 
er rena Gudomliga kärna. Men även om ni är Gudomliga inom er, så är alla andra det 
också. I just den här situationen har ni bara valt att arbeta med oss på just det här sättet. 
Planerat sedan årtusenden tillbaka. Så låt inte ert Ego växa, utan låt det istället falla till 
marken och återfödas som ny energi på jorden. 

Vi är med er! 

Ärkeängeln Gabriel 

med Siriusbröderna 

 

Tack! 
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Vidare utsträckning av er medvetenhet är nödvändig. Vi ger er vägledning i olika frå-
gor. Men ni behöver själva väcka er medvetenhet ur försoffningens töcken. Det är allde-
les för enkelt för er att följa samhällets ström och ge upp er inre röst. Men denna rikt-
ning leder er endast till en återvändsgränd. Släpp greppet som ni tror andra har satt er i 
och frigör era medvetanden från fängelsehålan ni själva grävt. Det finns ingen annan 
väg än ljuset och även om ni vägrar lämna er egen fängelsehåla och istället fortsätter 
gräva er djupare ner i dyn, så kommer ni en dag att träffa på ljuset även där. Det är bara 
en onödigt lång omväg, som ni redan har genomfört genom århundraden. Nu erbjuder vi 
er en kortare väg, en enklare resa. Men beslutet är ert, endast inom er kan viljan finnas 
om denna nödvändiga förändring och omdirigering som den Gyllene Tidsåldern inne-
bär. 

Att resa i tiden kommer att bli ett begrepp som ni behöver vänja er vid. Genom vår Ska-
pares beslut om den nya ordningen, kommer fler och och fler begrepp att väckas till liv, 
som ni bara trodde var sagor och fantasier. Men i all tankeverksamhet finns just fanta-
sins kreativa skaparkraft. Och den är er sanning från och med nu. Skapa det Jag ni själ-
va vill tillbringa evigheternas evighet med och ni får en varelse, en själ, så vacker att 
den lyser upp ett helt Universum. Ni kommer alla att lysa upp era egna Universum en 
dag. 

Frodas nu i dessa nya tankar och låt dem göda er med ny, inspirerande föda, så att era 
tankar orkar öka takten. För att ha tanken på hatthyllan är inte längre lämpligt. Den vill 
aktiveras och sticka iväg för att mätta sin nyfikenhet. Ni har gått hungriga så länge på 
ny kunskap och nu är den här. Det är inte längre fult och barnsligt att hålla en medmän-
niska i handen. Numera är det ett tecken på hög intelligens, ett tecken på att anden fått 
möjlighet att nå själen och på så sätt skapa balans i systemet i era kroppar. Tro inte 
längre på åtskiljandet människor emellan. Förmedla er gemenskap över alla hinder, över 
alla gränser och förbi alla fördomar. Ni är byggstenarna i den nya tiden och er tanke 
behöver bränsle. 

Därför är vi här och förmedlar nyheter till er som kan få er att backa av förvåning. Men 
i just den förvåningen finns näringen till tanken, som tar den ytterligare ett steg närmare 
högre nivåer. 

Alla är ni lika fantastiska, i era djupaste gömmor. Fram med er inre skönhet och låt inte 
dess glans missa en endaste vän i sin utstrålning över världen. Allt är värt att belysas, 
allt är värt att upplysas – i Herrens namn – där ni alla ingår. Vi kan inte vara mer tydliga 
– ni ingår alla i Herrens ljus. 

Fortsätt le mot den som hånar er, fortsätt ge till den som ej vill ha, fortsätt be för dem 
som inte tror. Ni har alla gåvan att lyfta era medmänniskor så att de får smak på sin 
egen kreativa tanke, sin egen Gudomlighet, för att sedan själva hitta hem till sitt eget 
sanna Jag. 

 



Ni har i alla tider sökt och letat efter nyckeln till livets mysterium och hemligheter. Och 
så har ni sedan tidernas begynnelse gått omkring och burit på den själva inom er. Ni har 
sådana resurser att många av era äldre bröder och systrar gapar imponerat mot er. Men 
ni har ingen aning om det själva. Här ska nu den nya tiden – i sin egen takt och välvilja 
– plocka fram dessa era förmågor, en i taget, så att ni långsamt kan vänja er vid era nya 
starka Jag. 

Vi börjar med Tiden och ni kommer nu att upptäcka ett helt nytt flöde. Ibland finns inte 
tiden alls, för att i nästa sekund vara tillbaka i en otrolig hastighet. Ni har varit med om 
liknande förr, en liten föraning på vad som komma skall. Men skeendet nu kommer att 
bli helt annorlunda, mer medvetet och tydligt och med en hastighet i sin egen förändring 
att ni storögda bara stammar av förvåning. Till detta behöver ni er medvetenhet. Därför 
ska den ner från hatthyllan och direkt börja bli aktiverad. Bli medveten om skeenden i 
Tiden, släpp greppet om punktlighet, bryt mot alla gamla invanda mönster och våga 
följa den nya tidsplanen, där allt bara läggs framför era fötter, där pusselbit efter pussel-
bit hamnar på plats och där ni själva hittar er i ett aktivt skeende ni aldrig trodde ni skul-
le klara av. Och nu klarar ni av det galant. Bara följ med i det nya tidsflödet, helt med-
vetna på vägen – och observera förändringarna för varandra och på internet. 

Inom kort kommer vi att ge er tydlig information om hemsidans innehåll och dess struk-
tur. 

Till dess – följ flödet! 

Med all vår kärlek. 

Högsta Församlingen 

med Ärkeängeln Gabriel  

 

Tack! 
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Våra Budskap är tydliga och lättförstådda för er, just för att undvika missförstånd. Ha 
tillit och förtröstan, för era medmänniskors och Moder Jords skull. För ert arbete inne-
bär självuppoffring, vilket ni alla valt att viga era liv åt. Belöningen är häpnadsväckande 
för er alla. 

Ni har alla gåvan att ge tillbaka de frågor som väcker de rätta svaren till liv i mottaga-
ren. Allt i förening med deras högre Jag – och i samarbete med oss. Förvänta er inte 
gensvar från alla som ber om hjälp. Ilska och ångest kan komma upp. Bygg då en bro av 
ljus direkt upp till oss via er huvudkanal och ni är skyddade och vi tar över ansvaret i 
denna kanal. Allt med tillåtelse av era högre Jag, som alltid. 

Vi är en grupp i Högsta Församlingen inom det Centrala Solsystemet som kommer att 
samarbeta med er mycket nära och intensivt i vissa perioder. Vi består av 11 personer, 
fem kvinnliga och sex manliga, som alla har varit inkarnerade på Jorden tidigare. Vi 
kommer att kalla oss ”Siljans Herrar” inför er och på internet.  

Ordet Herre står inte för något kön, utan för kraften i att ha tagit sin situation, sin livs-
plan under fullständig kontroll. Detta får ni gärna nämna för de nyfikna. 

Avlägsna er oro i era hjärtan och följ med oss på denna resa som kommer att ta er alla 
genom minnenas dalar till källans kärnpunkt, där allting börjar och allting slutar. Där 
ljuset flödar och tankarna är så rena att ni bara känner lust. Lust att leva, att skapa, att 
älska och att vara i evinnerlig evighet. 

Vi förblir tillsammans in i evigheten! 

Siljans Herrar 

 

Tack! 
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Javisst, kvällen är given till mänskligheten. Vi fröjdas över de gåvor som nu passerar 
ner till er på Jorden. Stora tider väntar. Med innehåll som ni aldrig förväntat er. Vi 
kommer med gåvor som kommer att berika ert känsloliv, er inre glädje och lycka. Ni 
kommer att känna en kittlande känsla som spirar genom kroppen de närmaste dagarna.  

Det är en förstärkning av er egen livsglädje och den är oerhört smittsam. Trots hårda 
krav i er verklighet, kommer denna inre glöd att ta överhand och leda er till en inre sä-
kerhet som ger stabilitet och trygghet utåt i samhället. Alla kommer att kunna andas 
lugnt inom kort. 

Ett äventyr väntar er inom kort. Ni är alla idag så intensivt sammankopplade att ni kan 
känna igen tankar från personer på TV från helt andra kulturer och världsdelar. Allt län-
kas samman mer och mer och ni blir tätare med varandra på alla plan. Allt får en om-
vänd ordning. Det som förr var helt respekterat och förståeligt hos vissa grupper, som 
till exempel nedvärdering av andra människogrupper, är idag tvärtom. Den som reagerar 
så idag, kan direkt uppleva ett utanförskap, som förr den hånade motparten upplevde. 

I svåra förhållanden kommer den parten som stått för mest kraft och styrka i Egots regi, 
mista sin förmåga och famla i mörkret tills ljuset inom honom eller henne lyser upp 
ögonen. Det blir ett svårt uppvaknande för dessa personer, då samvetets röster kan göra 
mycket ont. Kom bara ihåg att dessa är också Guds barn och i ljusets låga finns all för-
låtelse. Tiden går aldrig bakåt, bara framåt och ljuset läker de skador som tidigare tid 
har orsakat.  

Vägen är framåt. Nu stänger vi luckan till gamla otäcka minnen och njuter av denna nya 
livsinspiration som kommer att sätta rejäl fart på era gamla celler. Ni kommer att bli nya 
över en natt och inga hinder finns längre framför er. 

Andas nu in denna nya gåva, ända ner till magen och låt den ta över ert system. Stå gär-
na ute och andas ett par minuter varje kväll de närmaste dagarna. Ta in allt kittlande och 
låt det koka ihop med er inre glöd så att soppan får en ny smak och ett nytt utseende.  

Sedan kan ni titta på vem som helst med helt nya ögon och ny känsla inombords. Allt 
gammalt groll är nu borttaget – så länge du vill det! 

De som inte vågar andas in det nya, tar åter igen en lång omväg som orsakar dem och 
oss så stor sorg och smärta. Därför är det så viktigt för er att sprida det nya ljuset med er 
närvaro, era tankar, er omsorg, era ögon, er beröring och era handlingar. Ni behöver 
inga ord i denna uppgift, bara kittlandet i ert system, så väcker ni er vän. Sänd detta 
Budskap till alla ni känner redan ikväll. Ingen ska behöva missa andningen till det nya 
äventyret som väntar era system i samarbete med alla de universella krafter som nu läg-
ger sitt krut på Jorden. 

 

 



Jag är en gammal själ från Sirius Första Stjärna och har varit på Jorden många gånger. 
Ni känner mig som Fader Antonio, från böckernas värld. Men jag har även arbetat med 
Mikael och Gabriel i olika uppdrag. Nu kommer jag att stötta er genom ert samarbete 
med den nya gruppen kallad ”Siljans Herrar”. Det är ett härligt gäng av ungdomar som 
många av er har hängt ihop med under tidigare liv.  

De sitter just nu och aktiverar ljusfenomen som kommer att öppna upp nya vägar för 
mänsklighetens framfart. Det finns flera liknande grupper här, som arbetar med samma 
uppgift på andra platser på Jorden, så Ni är inte ensamma – bara nordligast. Och ljuset 
börjar alltid komma från Norden, med hjälp av polen, för att sedan öka i styrka allt ef-
tersom dess möte med de andra gruppernas aktiverade energi. Om ni visste vad härligt 
det är att se era ljus i kväll. Håll er till dem och ta aldrig mer in något mörker i era sy-
stem. För det behövs inte längre. Ni har nu nått Systemet och då existerar bara ljus – om 
ni har tillit! 

I all välmenande kärlek! 

Från Fader Antonio 

 

Tack! 
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Kära Vänner, det är strålande tider. Mänskligheten vaknar och ser sig yrvaket omkring 
på en helt ny världssituation. Vi kan äntligen nå er som planerat och nu kan vi gemen-
samt genomföra de förändringar som är så nödvändiga på er planet. Men ni måste börja 
med er själva. Ni behöver genomskåda er själva och se vilka ni egentligen är under alla 
lager av fördomar, lögner, svek och ifrågasättande.  

I ert uppvaknande städas allt detta bort och plötsligt står ni där nakna och förstår ingen-
ting. Be er själva om stöd och svar på alla nymodigheter. För er själ har väntat på er och 
svarar gärna. Fråga er själva vad ni egentligen vill – inte vad ni inte vill – utan rannsaka 
ert inre och känn den inre missionen av samhörighet. Här kommer ni att upptäcka att ni 
vill inget hellre än att vara tillsammans med hela mänskligheten, ni vill inget hellre än 
att hjälpa till i samhället och med era medmänniskor.  

Men under alla era livstider har Egots stolthet och missunnsamhet hållit er borta från 
denna inre sanning. Ni är bara en och kommer så alltid att vara. Hur ni vill gå till väga 
för att möta varandra, det är upp till er själva. Bara att ni vågar möta någon som gjort er 
orätt eller någon ni själva har förorsakat sorg, kan leda er till enorma insikter och fram-
steg i era egna utvecklingar. Detta tillsammans med er omgivnings uppvaknande gör att 
samhälle efter samhälle, nation efter nation går till gemensamma aktioner och förenar 
sig över alla gränser för mänsklighetens och Moder Jords bästa. 

Vi ser detta och vi utlovar er ett spektakulärt resultat över allas förhoppningar. Ni är en 
sådan styrka tillsammans att all ovilja försvinner och all ilska går upp i rök och all fru-
stration brinner upp i livsglädjens låga. Ljuset är ert och vägen är en och ni är beskyd-
dade i vår Herres ljus, tillsammans med oss som går före och bereder vägen. 

Ett nytt Universum väntar er, med skådespel som ur er vildaste fantasi, musikaliska to-
ner ni aldrig hört och färgfenomen ni aldrig sett. Allt är ert när ni hittar hem inom er – i 
all gemenskap. Det räcker inte att en av er hittar hem. Ni måste invänta varandra och 
hitta hem tillsammans. Det är då alla svaren avtäcks framför er, alla skuggor skingras 
från er omedvetenhet och alla minnen passerar revy. Det blir en känslomässig upplevel-
se, men samtidigt fullständigt befriande och lindrande på alla sätt. Ni behöver bara 
blunda och våga tänka er iväg att ni gärna vill hitta hem till er äkta kärna, er inre essens, 
att det är det enda ni egentligen har velat i hela ert liv, i alla era liv. Men ni har tagit en 
lång omväg, med många livserfarenheter på vägen bort från ert inre istället. Nu fungerar 
inte den färdriktningen längre. Den har tagit slut. Jorden har tagit slut för era upptäckts-
färder. Ni hittar inget mer, utan nu vänder ni åter mot den källa varifrån ni alla har 
kommit – och där möts ni i ett kärt återseende, med alla era livsuppgifter avklarade, 
hemlängtan väl paketerad och återresan bokad. Ni har alla varit tillsammans i alla tider. 
Därför behöver ni inte känna någon oro, nu när gamla mönster faller sönder, gamla sy-
stem krymper ihop och gamla traditioner mister sin effekt.  

 

 



Den nya ordningen har börjat gro över hela planeten och dess styrka och kraft rår ingen 
på. Bara följ med i de nya rörelserna, fullständigt trygga i tanken att någon alltid håller 
sin vakande hand över er. Rensa er från allt ytligt skräp och trotsa ert eget Ego, gå emot 
er gamla invanda stolthet och våga förändra era vanor. I morgon, gör något helt nytt 
som ni aldrig gjort tidigare. Låt er inspireras av de nya flödena som forsar över er, andas 
in dess energigivande essens och andas ut den igen till er omgivning. Ingen går längre 
ensam kvar i gamla fotspår.  

Alla tar vi nya steg framåt tillsammans, utan fördomar och andra hindrande tankar. Allt 
är rent nu och er utsida kommer att utstråla denna renhet. Den kommer att återspeglas 
på Moder Jord, som kommer att visa en ännu vackrare sida, efter hela reningsprocessen 
och ni kommer förstummas av hennes skönhet. Hon har blivit ung på nytt, trots all er 
skadegörelse mot henne. Hon har älskat er i alla väder och nu ger hon slutligen sin skö-
naste utstyrsel till mänskligheten, som gåva för er innersta trohet, längtan och hopp. 
Hon har aldrig gett upp hoppet om er. Och en morgon inser ni det allihop. Det blir en 
morgon av skam och förlåtelse, men också en morgon av evig tacksamhet och kärlek i 
samförstånd med er Moder Jord. Så skynda er att vakna, att rena er från gamla mönster 
och släng er ut i den nya tidens forsande rörelse – i fullständig tillit. 

Vi som alltid är med er! 

Högsta Församlingen 

med Siljans Herrar  

 

Tack! 
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Mognad är i själen, lusten finns i hjärtat och lystern i era ögon ger stjärnornas svar till-
baka till er. Vi har en evig kommunikation på en väg så självklar och logisk att ni aldrig 
tänkt på det på det sättet. Ni har tagit så mycket för självklart, när det i själva verket 
ligger oerhörda krafter bakom varje steg framåt ni tar och enorma insatser från Kosmis-
ka energier i samverkan för att få er att långsamt vakna upp. Nu börjar ni öppna ögonen 
och sakta men säkert kommer ni att inse och förstå vilken kraft det ligger bakom hela 
Skapelsen.  

Ni har hela tiden trott att allt hänger på er. Men i själva verket är det era högre medve-
tanden som konstant sänder er signaler med information om hur ni ska verka och funge-
ra i era liv. Signaler som ni uppfattar som era egna. Ingenting kommer från er, allting 
kommer från Universums källa och distribueras genom kanaler ner till er i form av tan-
kar, uppfinningar, ny teknik, smarta föreningar och logiska lösningar för ert samhälles 
bästa. Men ni har blandat dessa signaler med era Egon och fått fram resultat som har lett 
till maktbegär och individuell vinning på eget bevåg. Ofta har ni missat poängen i dessa 
signaler. Men i detta ögonblick, när ni nu vaknar upp, kommer signalerna att klargöra 
vad ni har åstadkommit och en korrigering kan sättas i verket. 

I förhållande till hur många ni är på Jorden, så finns även en stor vacker mängd själar 
som i alla tider har försökt göra gott. Men oftast har de blivit nedtrampade och undan-
skuffade, för att i nästa liv finna sig i att bli en pamp i era stora finansvärldar. Allt ska ni 
gå igenom och allt har ni gått igenom, nu när ni vaknar. Det är nu det verkliga resultatet 
ska visa sig. Hur ska ni hantera all den information som serveras framför er? Hur ska ni 
organisera er för att åstadkomma en gemensam förbättring mot enande steg in i ljusets 
riktning? Och hur ska ni orka leva med all den sanning som nu uppdagas; att ni alla är 
helgon och att ni alla är djävulen på er egen Jord. Svaret finns inom er. Där finns även 
hoppet, förlåtelsen och kärleken till det eviga livet.  

Stunderna på Jorden är i förhållande till våra livssituationer i Universum, förvånansvärt 
korta. Men ni upplever dem som oändliga. Det är sorgen och saknaden som håller igen 
tiden för er. När ni väl vaknar och förstår att ni har läkningen inom er, försvinner tiden 
och därmed sorgmodet.  

För inom er Gudomlighet finns bara salig lycka och enhet – ingenting annat! 

Som jordbo har ni mängder av ansvar och plikter som ni lägger på hög i ert system. De 
tynger er långsamt ner till minimal kraft och energi. Men väl på botten, så gissa vad 
som finns där? Jo, ljuset! Ljuset, fullt av frigivande energi som får er att orka öppna den 
sista porten i ert mörker och plötsligt vänder allt och ni fröjdas i ljuset igen och glöm-
mer fullständigt bort den mörka stunden – tills ni hamnar där igen!  

Så här pågår era liv tills ni vaknar. Och nu när ni vaknar behöver ni aldrig mer falla ner i 
mörkret igen. För nu förstår ni att vi alltid är tillsammans, att ni aldrig är ensamma och 
att ni egentligen alltid har befunnit er i ljuset. Ni behövde bara lära er att se det. Därför 
behövdes mörkret. 
  



Ni är Guds barn, i all evighet. Tillsammans ska vi skapa nya världar och utvecklas vida-
re i vår Herres Skapelse, som aldrig har något slut. Tillsammans ska vi vakna för att 
hitta tillbaka till varandra, till evigheten och till ljuset. 

Vi älskar er genom evinnerliga tider! 

Era äldre bröder och systrar på Sirius, 

tillsammans med Siljans Herrar 

 

Tack! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Budskap 21 

 

Hela den här processen som ni går igenom är framtagen av Planen i ett gemensamt be-
slut av Systemets högsta. Allting är framtaget för ert bästas skull och allt är baserat på 
den kärlek som rinner ur själva Skapelsens kärna, ur vilken vi alla är komna. 

Värdet av er vistelse på Jorden är oändligt. Ni kommer att förstå och upptäcka detta 
inom kort. När ni vaknar och får information från Kosmos, vaknar även era celler till en 
insikt om förening. När hela er kropp är integrerad i samma förening och samma rikt-
ning, når ni ert Själv. Där hör ni hemma och där väcks er förståelse för Alla tings varan-
de. Ni är delaktiga i en process som aldrig slutar, som pågår i all evighet och som tar er 
längre och längre in i ljuset. 

Alla tings omfamning finns inom er. Att hämta fram den ger er kärleken till allt och 
alla. Den börjar längst in och väller sig långsamt utåt – Alla tings kärlek. Dess rörelse är 
ingenting ni kan stoppa, bara följa med i. Från början märker ni inte mycket. Men plöts-
ligt en dag ser ni med blida ögon på en ovän, utan att känna någon som helst ilska. Bara 
lugn – och ett leende sprider sig över ert ansikte.  

Vet då med er, att ni har hittat er kärna inom er. Den kommer att fortsätta sin rörelse i 
riktning mot det enande ljuset, så även er ovän får del av den och kan inte smita undan. 
Nu vaknar ni alla och det går bara fortare och fortare. 

Men i all hastighet, behåll lugnet och friden. Andas djupt och hämta er inre tillit och låt 
den alltid lugna ner ert system och därmed er omgivning. Korta stunder av små utbrott 
är resultatet av utrensningen som pågår på Jorden. Bara andas ut den och hämta sedan 
frid. Stanna aldrig kvar länge i ilskan. Det behöver ni inte längre. 

Om ni visste vad ljus som strömmar mot Jorden nu. Ytterligare kanaler har öppnats upp 
mot er, då ert gemensamma medvetande har ökat. Ni är alla mottagare av dessa ljus, i 
ett flöde som är så vackert för oss. För vi ser ert uppvaknande och vi gläds. 

Förvänta er aldrig mirakel och under. Ni är själva ert eget mirakel – men ser det inte än. 
Ni har alla fantastiska förutsättningar i dessa kroppar ni bär på Jorden.  

Skönheten är så iögonfallande, att ni själva blir blinda av dess glöd. Ni anpassar er så 
lätt, fogar er i leden. Men nu räcker inte det längre. 

Nu behöver ni hämta er egen inspiration och följa den. Skriv gärna ner varje kväll vad 
ni vill göra – inom vilket stort eller litet område som helst. Hämta sedan styrka och mod 
från er egen inre Gudinna (även ni män har denna Gudinna inom er – det är den kreativa 
kraften) och gå till handling. Låt inget hindra er. Det är bara resterna av Egot som för-
söker behålla er i sin tjänst. 

Ni kan om ni vågar – förändra hela er livsstil till något mycket bättre i just detta ert liv. 
Skriv ner vilka förmågor och tillgångar i er fantasi och kreativitet som ni ser att ni har. 
Var inte blyga eller blunda för era talanger. Ni är alla skapade av den Högste. Alltså har 
ni honom i er och tillgång till allt från källans kraft. Ni har bara glömt bort det! 



Nu när ni vaknar kommer minnet tillbaka. Ni kommer att upptäcka små blixtar av bilder 
i tredje ögat. Små reflektioner från urminnes tider. Därigenom väcks långsamt allt till 
liv och kommer upp till ytan, så att ni kan förstå. 

Det kommer inte samtidigt hos alla, så ha alltid förståelse för detta och invänta var-
andra. Ingen blir längre lämnad ensam kvar. Nu vaknar vi tillsammans. Prata inte heller 
med för många ord. Visa istället genom att vara och leva det liv som alla innerst inne 
vill leva; kärleksfullt, ödmjukt, tillitsfullt och med öppna ögon så att ni ser all skönhet 
Moder Jord och Skaparen ger er. 

Ni är värda allt! 

Med allvår kärlek. 

Ärkeängeln Gabriel 

Siljans Herrar 

 

Tack! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Budskap 22 

 

Stunder som dessa som ni befinner er i nu, är sällsynta. En gång vart 26 000:e år sker en 
uppdatering och utveckling som den som ni går igenom nu. Men aldrig tidigare har det 
skett på detta sätt. Därför är livet som ni genomför nu det viktigaste liv ni någonsin levt 
på Moder Jord. För nu sluter ni cirkeln och samlar ihop alla de inkarnationer ni har ge-
nomlevt i ett enda crescendo, en slutlig final, innan resan hem. 

Ni kommer att finna er upprymda och trötta, inspirerade och tomma, kreativa och för-
tvivlade. Allt i en enda röra. Men mitt i allt finns er kontakt med det Gudomliga och den 
energin kommer att leda er rätt genom alla snår och sidospår. Så länge ert samvete 
känns bra, är vägen den rätta. Ni utformar själva era steg medan Gudomligheten visar er 
ljuset. Signalerna från er inre källa har förstärkts till nivåer som aldrig uppnåtts tidigare. 
Därför är det lättare för er just nu att känna vad som är den lämpligaste vägen för er. 
Väljer ni fel väg, så känns det i er kropp direkt och ni kan på så sätt byta tillbaka till rätt 
riktning både snabbare och enklare nu. Det finns inga felaktiga vägar, men det finns 
omvägar, prövningar och provokationer, och dem vill vi hjälpa er att övervinna och på 
så sätt förhindra. 

Vissa av er är utvalda att ta omvägar, för att visa för den stora grupp av människor som 
inte har förstått än att ett uppvaknande sker. De ser resultaten av dessa steg och dirigeras 
på så sätt med enkla medel mot ljuset. Men dessa själar som tagit på sig att visa omvä-
gen, är höga och mycket utvecklade själar från oss, som valt denna svåra uppgift för er 
skull. Därför ska ni aldrig anklaga någon, för ni har inte an aning om vad som ligger 
bakom deras beslut. 

Det viktiga är att ni satsar på det som ger er gott samvete – i alla situationer. Denna 
handling leder er rätt in i ljuset. Vågar ni sedan lägga all er tillit till den lilla svaga, ljuv-
liga rösten inom er – som bara blir starkare och starkare för varje dag – då har ni snart 
kommit i kontakt med Källan själv. Och då kan inget hindra er från att uppnå det ni allra 
helst önskar er; tillgivenhet, ömhet, medmänsklig värme, solidaritet och gemenskap. En 
glädjande kompott för alla parter. 

Vi önskar er alla framgång på denna spännande resa, som inte har något slut. Den är 
bara början på ett helt nytt kapitel som mänskligheten som helhet ska få uppleva. För 
första gången kommer ni att förenas och respektera varandras olikheter i en oändligt 
stark broder- och systerskapskänsla, som kommer att förvåna er alla. 

Vi inviger er i dessa framtida skeenden, för att ni mentalt ska kunna förbereda er på de 
stora förändringarna som kommer att ske. Samtidigt vill vi informera er om att vi alla 
kommer att mötas i en snar framtid. För att detta inte ska bli en chock för er, kommer vi 
nästan dagligen att servera er uppgifter och informationer som får era hjärnceller att 
snabba upp sitt uppvaknande, för att på så sätt minnas sin härkomst. 

För ni kommer alla från stjärnorna i ert ursprung. Endast av kärlek är ni skapta till det 
material ni består av idag, och endast denna genomgripande kärlek kommer att ta er 
hem. Ni har ett hem inom er, där ingenting ont finns att tillgå, där allting lyser av kärlek 
och tillit till sin Skapare och där allting är möjligt. Där finns inga förpliktelser, inga hot 



eller fördomar, inga rädslor – bara evinnerlig kreativitet i kärlekens namn. Ur denna 
kraft kommer inget annat än gott. Använd den, bli medveten om den och notera ner vad 
den säger och ger dig! 

Vi stöttar er i allt! 

Siljans Herrar 

 

Tack! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Budskap 23 

 

Vet ni hur allt började? Med era cellers uppkomst? Mycket av er förståelse och icke 
förståelse bygger på er omedvetenhet. Men i era celler finns minnet från er första ska-
pelse fram tills idag. Det försvinner aldrig. Ni kan inte veta om Alla tings uppkomst 
med era nuvarande medvetanden, men era celler har allt lagrat från det ögonblick er 
materia mötte sin andlighet och blev hel, blev ett med Skaparen – i ett fullständigt med-
vetet tillstånd. I all hänförelse rörde sig cellen framåt i ständig utveckling genom mil-
jarder av år och idag är cellen Ni, i ett flöde, i ett ackompanjemang av 64 billioner celler 
i er kropp. Ett fantastiskt samarbete, som ni nu håller på att utveckla även utanför er 
kropp. För allt går framåt i utvecklingen och ni blir bara mer och mer medvetna. 

Hädanefter, tänk på detta; kan så många celler samarbeta inom er, så kan ni snart 7 mil-
jarder människor också det! För ni vill alla samma sak och vägen är redan utstakad och 
ligger framför er i ljuset. Inte bakom er! Ni behöver inte vända er om längre. Dåtiden är 
passerad och förlåten. Koncentrationen och fokus bör ligga på nutid och framtid – med 
goda tankar och gott sinne, i harmoni med varandra och med Moder Jord. 

Visst finns det olikheter och annorlunda synsätt er människor emellan. Men just denna 
iakttagelse gör att ni växer. Därför finns det ingen anledning att gå och reta sig på folk, 
för det lider ni bara själva av. Tacka istället för lektionen, ge er själva ett leende och var 
säkra på att inget sker i onödan, inget sker utan baktanke. Ni har bett om alla händelser-
na i era liv, just för att ni vill utvecklas och hitta tillbaka till ljuset. Utan mörkret ser ni 
inte ljuset, för allt ljus!  

Därför är ni här och därför inträffar situationer som kan vara besvärliga och ibland med 
risk för döden. Kom då ihåg att någon död finns det inte – det finns bara liv – i alla 
evigheter – och där ingår Ni. Råkar ni dö i en olycka (som ni tror är en olycka, men som 
i själva verket ingår i Planen) så fortsätter ni direkt att leva i nästa dimension. Ni följer 
alltid er familj av nära och kära genom alla liv. Ni lämnas aldrig ensamma på någon 
utslocknad stjärna i Universum. Nej, ni ingår i ett system som aldrig sover, som alltid 
utvecklas och som bara består av kärlekens ljus. Just nu har ni dock några lektioner kvar 
av mörker, för att förstå att ni är ljus. 

Detta är så enkelt, men så svårt för er att förstå. Tvivla aldrig, sänd alltid lycka och gläd-
je till medmänniskor som har sorg. Tyng inte ner er värld med ytterligare sorg. Då tar 
det bara längre tid tills ni kommer ihåg ert ursprung och vet vart ni är på väg. Ni har 
själva valt denna utbildning, men ni ska hjälpa varandra under resans gång – inte stjälpa 
varandra. För ni sitter i samma båt allihop. 

För vem tror ni att ni är, när ni sitter ensamma på toppen? Ni är ingenting! Däremot nere 
på botten, tillsammans med den stora massan, där är ni en tillgång, en länk till mänsk-
lighetens kedja och en tröst för medmänniskan bredvid. Tillsammans kan botten försätta 
berg, förändra riktningen på samhällsutvecklingen och rensa sig själv från onda och 
Egoistiska tankar och handlingar. 

 



För ni är rena ljus från Gud. Rena själar fulla av kärlek till livet och till varandra. Saliga 
andar ständigt på väg genom tidlöshetens skimmer i Skaparens oändliga paradis, där 
allting är och existerar i all sorglös glädje och frid. Något annat är ni inte. Det är endast 
mörkrets illusion som fångat er för stunden, för att ni själva ska ta er tillbaka till ljuset. 
Det är bara en tanke bort. 

Vi älskar er i all oändlighet! 

Siljans Herrar 

 

Tack! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Budskap 24 

 

I skyar bortom er värld finns världar som ni inte känner till. Där finns mycket högt ut-
vecklade själar och väsen och vi förbereder nu kontakter er emellan. Ni behöver ny tek-
nik och nytt kunnande gällande att använda naturkrafter, så att alla gynnas – inte som 
idag där er jord konstant utarmas. 

Ni behöver inte känna rädsla inför denna kommande kontakt. För det sker inte som ni 
tror, med stora ufon och invasion av utomjordingar. Nej, de flesta varelser från den tek-
niska dimensionen är nedsända via födelse och väcks nu upp till medvetande, så att de 
kommer ihåg vem de är och varifrån de kommit. Men detta kommer de inte att tala om 
för er jordbor. Utan de jobbar för er utveckling i synkronisering med ert medvetande 
och integrerar på så sätt sina uppfinningar i mänsklighetens leverne. 

Men vissa väsen sänder vi ner i utvalda ögonblick för att inplantera särskilda uppgifter i 
era medvetanden eller uppkomsten av nya rön inom forskningen. De arbetar i en osynlig 
dimension, i en annorlunda frekvens än er, så ni ser dem aldrig. Men plötsligt en dag så 
fungerar projektet ni kanske har arbetat med länge, felfritt. Eller så vaknar ni en morgon 
och vet precis hur ni ska kunna underlätta livet på jorden i vissa situationer. Det behöver 
inte alltid gälla stora revolutionerande upptäckter. Oftast räcker det att vi öppnar ert 
seende så att ni får en bredare aspekt till olika händelser. Det är de små förändringarna 
som leder till de starkaste föreningarna er emellan. 

Däremot kommer några av er att medvetet få möta era äldre bröder och systrar på jorden 
i detta liv. Men ingenting sker mot er vilja och aldrig om vi upptäcker rädsla hos er. 

Vi vill er bara gott och detta vet ni om. Men ni har låtit er involveras i ert ytliga samhäl-
les framfart och påtryckningar, så att ert Ego bearbetar er hela tiden med allt som kan 
leda er till skada, elände och ont uppsåt. Ni tror inte längre gott om varandra, utan kän-
ner misstro och förakt inför varandra. Detta är ett mycket ytligt beteende, som nu sakta 
börjar tvättas av er, tack vare alla svåra naturkatastrofer och kriser inom er världsmark-
nad. Dess följder blir direkt att ni lyssnar inåt genom er sorg och förtvivlan och då kan 
er Gudomliga röst inom er nå er helhjärtat. Efter det finns det ingen väg tillbaka till 
mörkret.  

Ni hjälper varandra i stället med att vakna upp inför ljusets väg, som också är ert med-
vetandes väg. Ni faller inte längre tillbaka till girighet och hämndbegär, utan renar dem 
som fortfarande besitter dessa ytliga egenskaper med ert ljus, ert leende och er omtanke. 
För mörkret når inte längre tillbaka till er. 

Er tid är nu och er tid innebär ett medvetet uppvaknande i ljusets starka energikraft. 
Gemensamma skaparkrafter kommer att få igång er goda kreativitet och med hjälp av 
väsen från den teknologiska dimensionen får ni tillgång till verktyg, kunskap och energi 
som är helt ofarliga för er och Moder Jord. 

 



Ni kommer att skapa något så vackert av Moder Jord, att ni idag inte kan tro på det. 
Men i er kärna finns bara skönhet och den vill komma fram och bli synlig. Låt er själva 
blomma, låt er inre skönhet komma fram och möta Moder Jords skönhet. Föreningen er 
emellan kommer att ge ett spridningsfält av vackra ting, goda handlingar och modiga 
föreningar, som ni aldrig trott varit möjliga. Ta för er av allt det vackra och sänd det 
vidare med er tanke. För det är med den ni kommer att lyckas med detta projekt. 

Ikväll, skriv gärna ner allt det vackra dagen gett dig, allt vackert du har gjort och beskriv 
din egen skönhet för dig själv. När negativa tankar kommer, erkänn dem och låt dem 
sedan tyna bort i Guds oändliga närvaro. De ska inte längre belasta dig. Be för att få 
behålla dina vackra tankar och be om förmågan att sända dem vidare – allra helst till 
dem eller den som i dina tankar förtjänar det minst. För det är där du börjar din föränd-
ring. Det är nyckeln till ditt uppvaknande till ljusets enhet – där inget annan finns än 
kärlek. 

Vi älskar er så mycket! 

Siljans Herrar 

 

Tack! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Budskap 25 

 

Ingen vet än vilka konsekvenserna blir av ert handlande på jorden. Någon form av för-
svar behöver Moder Jord ge ifrån sig. I själva verket är det just det hon gör nu. Ser ni 
detta, förstår ni skeendet ni går igenom och kan ni ta ansvar för era tidigare handlingar 
och rätta till alla de misstag ni genomfört?  

Ja, det kan ni. Med vår hjälp och er vilja och Moder Jords krafter, ska vi få igång en ny 
världslig ruljangs på er planet. 

Det är inte en dag försent och det är inte omöjligt för den enskilda individen att bidra. 
Allting har en början och hur liten den än är, ger den en rörelse som kan växa sig oänd-
lig. Lika snabbt som er ekonomi kan falla samman, lika snabbt kan ni med gemensam-
ma krafter enas om en världsomfattande strategi som får er att utveckla nya hälsosamma 
vägar för er framfart. 

Börja idag med det du kan, välj ut områden i ditt liv du kan förbättra för jordens och 
dina medmänniskors skull. Ni har redan börjat, och denna vågrörelse växer sig bara 
starkare och starkare.  

Ni kommer att få mycket att förklara för era barn när de blir äldre. De kommer fullstän-
digt att ifrågasätta ert handlande på jorden – och det med rätta! 

Men nu har Alla tings förbättring börjat, även om  ni kan tycka att det aldrig varit mör-
kare. Just denna känsla är ett sundhetstecken och en signal om korrekta iakttagelser. Ni 
vet alla att det är mörkast innan gryningen, och inom varje ordspråk ligger en sanning 
för alla. 

Morgonljuset väntar på er runt hörnet. Ni behöver bara kika efter det. För i det ögon-
blicket ni förstår, med hela ert system, att ljuset är närvarande i era liv, då skingras 
mörkret som i ett trollslag och alla förenas i den Helige Guds Skaparens Namn. Utan 
ord, utan miner och utan rädslor kommer ni att stå där och ta emot ljuset.  

Den morgonen kommer ni att förstå vad ni har väntat på. Den morgonen är belöningen 
för alla era mödor, läkningen av alla era sår och trösten för alla era sinnen.  

Ljuset är er egen förlåtelse inför Gud och varandra. När ni väl nått ljuset finns det ingen 
återvändo – endast kärlek till allt skapat. 

Ni ingår i en helig allians av Guds söner och döttrar. Ni är här för att hjälpa till att öpp-
na portarna mot Morgonljuset, det guldskimrande, rodnande och färg- och tonrika lju-
set. Det lyser upp er planet så att alla vi andra i Kosmos kan se det. Ljuset börjar hos er 
och sprider sig sedan vidare till alla andra planeter, galaxer och världar – och då är vi 
enade för all framtid. Då finns inte längre illusionen av segregation kvar. Då är vi ett. 

 



Till dess kan ni bara lugnt andas vidare, sprida er värme och kärlek med eller utan ord, 
hjälpa Moder Jord på alla sätt ni kan och sprida Budskapen vidare. Detta kommer att 
läka och väcka en efter en av era medmänniskor, fram till den Gyllene morgon, när lju-
set når er med full styrka. 

Vi önskar er all framgång och vi finns med er i varje ögonblick. 

Siljans Herrar 

 

Tack! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Budskap 26 

 

Vilseledande information kan få er att gå på fel tåg – i fel riktning. Därför är det nu så 
viktigt att allt ni gör och genomgår känns rätt i hjärtat och i samklang med ert samvete. 
Nu är tiden för att lära er följa er eget inre flöde och lära er att lita på det, att lägga all er 
tillit dit och att känna tilltro till er inre sanning. 

För många krafter vill få er ur balans och oftast lyckas de, med ert dåliga samvete som 
resultat. Men nu är Dagen för att bryta detta mönster – just i detta ögonblick – och starta 
den nya vägen genom er egen insikt. För ni besitter tillgångar till alla vägarna och alla 
svaren, så länge allt känns rätt i hjärtat. 

Även en konflikt eller en hård dialog kan vara nödvändig för att korrigera färdriktning-
en och följa sitt eget samvete. Detta ger motparten något att tänka och reflektera över, 
vilket direkt öppnar upp till samvetslinjen och därmed ger båda parterna hänvisning om 
den rätta färdriktningen. 

För ni har alla ert eget koordinatsystem inkodat och inristat i ert system. Så fort ni går 
på avvägar, blinkar en signal till och ni mår genast dåligt för en utförd handling, ett allt-
för hårt dömande eller kritiserande. Att våga bli självkritisk, reflekterande och förlåtan-
de är den utlösande faktorn som får båten på rätt köl igen. 

Försök idag att se ert eget handlande och notera när ni har gått emot ert hjärta och sam-
vete och istället följt Egots riktning, i parallell väg med samhällets försök att fånga upp 
er i sitt nät. Notera ner när allt känns fel, bedöm situationen och vänd på den! Gå till 
svars, förlåt eller för en sanningsenlig dialog inom er eller med personen eller situatio-
nen ifråga direkt. Känslan efteråt är obetalbar och ni hittar därigenom lättare tillbaka till 
den färdriktning ni är utvalda att genomföra. 

Ni har alla era egna färdriktningar, men så här sett från ovan liknar de ett virrvarr av 
förlorade själar som i sin förtvivlan förspiller all sin energi på att hitta tillbaka till sitt 
ursprung igen. Och i all stress och sökande, så missar ni avfarten på grund av er fart-
blindhet och kör rakt in i en återvändsgränd. 

Egentligen behöver ni bara stanna upp, andas och be ert inre om färdriktningen. Då 
kommer genast den rätta magkänslan fram, hjärtat visar vägen och samvetet bekräftar. 
Notera detta de kommande dagarna och kom alltid ihåg att le åt era misstag och vilsefa-
rande. Det underlättar för hela ert system och får er snabbare på rätt spår . 

Vad vi mera ser, som ni behöver bli medvetna om är era enorma rädslor, ångest och 
farhågor – långt innan något som helst har inträffat! Vi hjälper till med alla medel vi har 
för att få er att känna tillit till era egna liv, men ni måste vilja det själva och det är det 
som är så svårt att se på från ovan. Varför vill ni inte känna tillit? Varför vågar ni inte 
lägga er i livets vågskål och bara observera den naturliga jämvikten av goda och hårda 
erfarenheter? Ställ er den frågan och hitta svaren inom er. 

 



Era rädslor är helt obefogade. Ni är alla ljusvarelser från Guds källa med evigheten in-
byggd inom er. Ert ljus brinner för evigt, trots att ni gör allt för att släcka det. Gör nu det 
motsatta och öppna upp er för ert eget ljus, andas ut det i världen och lita på att allt ni 
genomlever är till för att få er att förstå vilka fantastiskt starka ljusvarelser ni är. Ni har 
allt och ni förtjänar allt. För i Kosmos är ni allt. 

Med hela vårt hjärta och vår kärlek. 

Till era hjärtan och samveten! 

Siljans Herrar 

 

Tack! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Budskap 27 

 

I vissa stunder behöver ni göra uppror mot de sätt vilka era medmänniskor behandlar er. 
Att förtiga känslor och att inte våga säga er sanning fördröjer bara er utveckling. Gå till 
handling och städa upp bakom er och framför er. Rena era system från alla dessa käns-
lor och upplevelser som förhindrar er från att vara i er ärlighet. För annars mår ni dåligt 
och det leder till bitterhet, skuldläggande på andra och oundvikligen döljer ni den ur-
sprungligt verkliga uppkomsten till själva kärnproblemet. 

Idag är stunden för att gottgöra. Börja med att inom dig befria dig från alla dessa tankar 
om andras sätt att vara, som du retar dig på. Analysera och känn in exakt de känslor du 
känner, erkänn dem och förlåt sedan dig själv och be om rening. Befrielsen är bara en 
tanke bort. Men ditt Ego vill så gärna behålla dig i skuldfällan, där den kan kontrollera 
dig. Stå över det, tag ett kliv förbi din sårade stolthet och se situationen för vad den är; 
en händelse i nuet som redan är historia, vars Budskap var att du skulle uppleva en 
känsla, smaka på den, för att sedan släppa den fri och aldrig mer behöva se den igen. 
Gör du inte detta, kommer aggression, hämndbegär och bitterhet att gnaga dig i evighe-
ter. Och är det något som gör er sjuka, så är det era negativa känslor, som ni tror andra 
är skuld till. 

Ni är ensamma ansvariga för allt ni tänker, känner och upplever – ingen annan! Det är 
bara ni som lider om ni blir sårade – inte den som sårar. Och det är bara ni som kan fri-
göra er. Allt sker enligt Planen, allt är väl utstakat för att ge er de nödvändiga lektioner-
na i era känsloliv. Men lär ni er inte läxan, eller förstår vad Budskapet vill visa och säga 
er, får ni bara uppleva det igen och igen. 

Tacka istället och se att ni behövde bli omskakade, tacka för att ni blir medvetna om era 
negativa känslor och kan släppa dem. Tacka för att ni får vara den som någon behöver 
sparka ur sig på. Tacka även för att ni efteråt kan le åt prövningen, för att ni förstår och 
känner tillit till er roll som observatör i en illusionens skola på Jorden. 

Ni har alla lika prövningar, går igenom samma elände och samma framgångar, men i 
olika liv och i olika tidsperioder. Därför kan vissa händelser uppfattas med stor avund-
sjuka eller orättvisa. Men så är inte fallet. Allt har en jämvikt, utslagen på helheten.  

Så känn tillit, andas och tacka för alla motsträviga motstånd som passerar genom era liv. 

Nu är ni mogna för att stå upp för den ljusa vägen. Våga säga emot när någon går mot 
fel håll, beter sig illa mot medmänniskor eller försöker få vinning på andras bekostnad. 
Tillåt aldrig det negativa att växa över det positiva, utan stå för det som känns rätt i hjär-
ta och samvete. 

Vi väntar på någon, … 

 

 



En representant från Det Vita Brödraskapet ber om att få tala: 

Vi har väntat länge på er och ser med viss förtvivlan på era handhavanden, er emellan. 
Tiden är ej längre tillräcklig för stridigheter på Jorden. Ni behöver förena er på alla plan 
och vi vill hjälpa er att komma över de högsta trösklarna. Men ni behöver skärpa er, 
lägga undan er stolthet och plocka fram er ödmjukhet inför Skaparen – nu! 

Vi förväntar oss bättring. Vi förväntar oss samförstånd och skärpa i era förmågor att 
hantera olikheter och kulturskillnader. Det finns inte längre några gränser och vi är när-
mare er nu än ni kan ana. Det är inte mycket till skiljevägg emellan oss, och när den 
skingras kommer ni att få en chock. Därför ber vi er här och nu att öppna er för ljuset, 
förlåta alla era ovänner och låta er kärlek omfamna allt och alla. Era ovänner är en del 
av er själva, era onda och goda handlingar är en del av er utbildning. Antingen accepte-
rar ni det och följer flödet, eller motsätter ni er det och fördröjer er utveckling i hård 
motvind. 

Det finns inte längre någon tid att förspilla. Ni har varit alldeles för nonchalanta i ert 
hanterande av varandra. 

Så, vänta inte längre – möt varandra! 

Vi förväntar oss skärpa. 

I evighet! 

Det Vita Brödraskapet 

genom Siljans Herrar 

 

Tack! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Budskap 28 

 

Det är stora händelser i görningen och stora förändringar på gång. Vi ber er att vara be-
redda på alla plan, ha öppna sinnen och motta alla de nya energierna med tillit och kär-
lek - trots att det kan vara svårt. För nu behöver ni stå upp för den förändring mänsklig-
heten behöver och ni behöver skicka tilliten och trygghetskänslor vidare till era med-
människor. För med ett öppet sinne, tilltro till Systemet och vakenhet inför förändring-
arnas helhetsperspektiv, kommer ni att klara er utmärkt genom det nålsöga som ni ska 
igenom. 

Men många är rädda, känner oro och ängslan och det fördröjer bara passagen och gör 
den svårare. Därför behövs ni och de övriga grupperna på Jorden, som en flytring, en 
livräddare för dem som faller. Vi stöttar er hela tiden och finns alltid till hands. Bara be 
oss! 

Sänd detta vidare så att era bröder och systrar också förstår att de kan be om hjälp. De-
ras högre Jag vaknar då upp inom dem och den inre dialogen kan få plats i dessa männi-
skors liv. Då ser han/hon plötsligt vägar och möjligheter som varit dolda innan. 

Linda inte längre in era liv i bomull. Nu ska ni igenom flammor av stål, med vapen av 
kärlek. Dessa Budskap ska nå dem som förstår och kan ta ansvar för sina handlingar. 
Våga möta utmaningen som det innebär att tala om sanningen för varandra. 

Sanningen är inom er, som är inom Systemet. Och dess väg är rakt genom hjärtat och 
samvetet, rätt upp till vår Skapare, vår Gud. Nu finns det inga mellanled längre, nu är vi 
alla i direktkontakt och just detta uppvaknande får er att klara av nålsögat. För ni är ena-
stående varelser med finslipade detaljer av århundradens genomfart på Jorden i era cel-
ler. Ni kommer att vakna upp i nålsögats mitt och ni kommer att komma ihåg vilka ni 
är. 

Vi är aldrig långt borta. Vi är er till hands i alla ögonblick. För oss existerar inte tiden. 
Vi följer de instruktioner som Systemet givit oss och vi utför våra uppgifter i allra störs-
ta kärlek och respekt för allt skapat. Detta stadium kommer ni också att nå inom kort. 
Därav den utrensning som just nu pågår för full kraft på Jorden. Kom bara ihåg att ni är 
observatörer. Observatörer av era egna känslor, tankar och samveten. Trösta er själva 
och förstå att ni har allt inom er, från det onda till det goda – i jämvikt. Men nu ska 
jämvikten fördelas på nya områden och det negativa ska sållas bort från det positiva och 
världen ska på så sätt förändras, växa och dela med sig till andra Universum. Ni väljer 
nu sida! 

Detta leder till kaos, utbrott och upplopp i era samhällen. Ha förtröstan; sänd kärlek till 
de som inte ser, sänd styrka till de som inte vågar och håll modet uppe hos dem som inte 
tror. Allt går över mycket fort och ett bättre klimat infinner sig relativt snart på Jorden. 
Strax efter nyår kommer världens regimer att enas i många stora och viktiga frågor och 
denna signal sänder trygghet ner i alla led. Vi arbetar även med detta, men kan inte ge er 
mer information för tillfället. 

 



Ni kommer att förstå era uppgifter. Det kommer alla att göra som läser detta och vi ori-
enterar dem mot vilka de kan verka. Därför är det av högsta vikt att ni förstår att ni har 
en mission och även om ni måste utstå spott och spe, så får ni inte ge upp eller tro att det 
är personligt. Dessa tider är över. Nu arbetar vi endast i riktning mot förening och ingen 
går ensam. Endast sättet att hitta vägen till ljuset kan ge er sår på knäna. Men allt är läkt 
inom korta ögonblick. 

Vi ber er hämta mental styrka från era högre Jag och nå balans inom er på alla plan. Där 
är vi nu! 

Med all vår kärlek. 

Ärkeängeln Gabriel  

med Siljans Herrar 

 

Tack! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Budskap 29 

 

Hälsa era vänner att styrkan inte sitter i materiella ting eller höga poster. Styrkan sitter i 
att buga sig inför skönheten, inför livskraften och skaparkraften. Att ödmjukt se hur 
livet bärs fram av osynliga vingar och att allt är ett skådespel för våra högre intelligen-
ser som vill få oss att utvecklas. 

Styrka är även att backa, att ge sin nästa plats, att se sina medmänniskor och att hjälpa 
dem om de ber, med öppet hjärta. Styrka är att känna glädje i gemensamt arbete, i före-
ning med andra och i kreativitetens cirkel. Styrka är även att våga möta sig själv och sitt 
innersta djup. Där har ni ert största problem! 

Det är så lätt att se vad andra gör för fel. Men att erkänna sina egna fel, det vågar ni inte. 
Dock är det en sådan lättnads tillstånd, att lossa på trycket och erkänna för sig själv 
först, att här gjorde jag fel och sedan ta nästa steg och rätta till det direkt. En sådan in-
sikt och handling hos er alla skulle förändra Jorden över en natt. Men där är ni inte än. 
Ni har långt kvar, men förmågan att se med ett helhetsperspektiv börjar vakna hos er 
och då ser ni också orsak och verkan av era egna handlingar. 

Våga ta ansvar för allt ni gör och stå för det – i alla situationer och i alla väder. Era cel-
ler slappnar av i erkännandets moment och era spänningar släpper. Annars bygger ni 
långsamt upp en bomb av allt osagt, som en dag kommer att sprängas. 

Att ta ansvar för sig själv och att vara sann mot sig själv är svårt för er, på grund av ert 
Ego, som alltid ser till att lägga skulden utanför er själva. På så sätt hålls ni fångna i ert 
eget system och ångest och frustration bara ökar. Att detta kan leda till sjukdomar och 
andra besvär, det vet ni redan. Men vet ni att det även försenar er utveckling och skjuter 
de härliga morgondagarna ni har framför er, ännu längre bort. 

Allting börjar i kärnan inom er. Det finns ingen annan väg att gå. De är bara villospår 
som leder er till en återvändsgränd allihop. Känn gärna in dessa tankar ikväll och regi-
strera vad som kommer upp inom dig. Ta varsamt hand om dina mindre tjusiga sidor 
och acceptera dem. För ni alla har dem. De är till för att väcka er ur denna flertusenåriga 
sömn och få er att backa ur er fångenskap – så att ni kan bli fria. Den tiden är nu och 
just denna tid har vi väntat på för att kunna återförenas med er. 

Känn ingen rädsla inför era felaktigheter. Förstå att de alla har fyllt en funktion och utan 
dem hade ni inte varit den person ni är idag. Att vakna kan vara mycket smärtsamt och 
känsligt, men när ni inser att det är en genväg till inre frid och lycka, då blir smärtan 
bara ett minne blott. Alla era tankar är bara en tanke bort. Så tänk de tankarna ni önskar 
er och som gynnar allt och alla – i Skaparens namn. Där har ni kraften och där har ni 
styrkan. För så länge ni tror att ni måste klara av allt själva, då har Egot er i sitt våld. 
Men när ni äntligen ger upp, frigör er från kedjorna, då ser ni Skaparens famn och aldrig 
mer känner ni ensamhet. 

 



Denna omfamning finns i allt när ni väl lär er att se. Den finns i vinden, i lövkronorna, i 
gräset, i djuren, i ögonen och i händerna. Ta varandra i händerna ofta och se varandra i 
ögonen. Då förstår ni att ni är samma och att ni aldrig är ensamma. 

Vår längtan är oändlig! 

Siljans Herrar 

 

Tack! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Budskap 30 

 

Kvällens tema är Fridfullhet. Ni närmar er, er största helg där alla vill känna Frid, men 
aldrig når dit. Ni samlar alla era krafter och lägger dem på ytliga ting, när ni egentligen 
med enkla medel hade kunnat ägna en tanke åt ert inre. Då hade Friden fått en chans att 
infinna sig. 

Men för att nå dit behöver ni bli medvetna om att Friden finns inom er och att ni stän-
digt är på väg ifrån den. Se på er själva en dag så här innan julhelgen och notera ert be-
teende. För vem hastar ni? För vem vänder ni upp och ner på allt vett och för vem slösar 
ni bort all er energi? Endast för Egot! Kanske hinner ni sitta ner några minuter och då 
andas in lugnet, innan ni rusar vidare igen genom stressen. 

Bli vaksamma på hur ni lever era liv och gnäll inte i onödan på era kroppar som inte 
orkar med. Se istället allt som er kropp klarar av och börja ge den beröm och uppskatt-
ning tillbaka. En helt ny känsla kommer att infinna sig och ni får mer glädje i era gör-
omål. Allt behöver ske i jämvikt. Om tanken rusar iväg och planerar allt i förväg i för 
stor hastighet och mängd, så hinner inte cellerna med och de slår bakut. Och ni börjar 
gnälla på er kropp! Istället borde ni sätta er ner och tacka den, landa och komma i balans 
mellan tanke och handling igen. 

Speciellt i dessa tider är detta av största betydelse, då även kosmiska energier påverkar 
era system. Var rädda om era kroppar, ta hand om dem och låt tanken vara det första 
redskapet till förändring. Allting börjar med tanken, det vet ni vid det här laget. Men 
använder ni er av den på det mest effektiva sättet; positivt tänkande i alla situationer? 

Ifrågasätt inte alltför mycket den närmaste tiden. Försök att hitta ett flöde i era sysslor 
och slösa inte era krafter i onödan. Tag många pauser och låt tankarna landa och hinna 
installera sig i era kroppar. Andas medvetet och sänd er själva positiva, uppskattande 
och tacksamma signaler. Ni får då en helt ny möjlighet att orka och därmed att njuta av 
den kommande juletiden. 

Juletiden är en tid för Frid i era sinnen och i ert hjärta. Det är en stor gåva från Skaparen 
och den ger er alltid extra tillskott av djupare vördnad inför livsexistensen på Jorden.  

Det skall komma en jul då även ni vaknar upp till denna genomträngande Fridfullhet 
som finns i skaparkraften. 

Denna jul är en stund för Fridfullhet inför kommande förändringar på Jorden. Ni behö-
ver samla er och förenas i julens högtid, för att medvetet enas som mänsklighet. Många 
budbärare är sända till er just denna juletid, för att inge Frid. 

Vänta inte tills i morgon. Ge er själva av Friden som ständigt vill omfamna er och sug 
in dess kraft med start nu. Den stänger dörrar till allt elände, till all sorg och till all 
smärta och ger er för en kort period andrum att återhämta era krafter. Ta emot denna 
gåva och låt er inte provoceras av samhällets stressande röster, som förtvivlat försöker 
dra ut er i kylan och ensamheten. Nej, stanna inom er den kommande tiden, med er tan-



ke, ert sinne och ert hjärta. Där är det alltid varmt och behagligt, uppfriskande på alla 
plan och avslappnande för celler och hjärna. 

Ni har otroliga verktyg att tillgå i kombinationen tanke och kropp. Men missbruka inte 
dessa tillgångar var för sig längre, utan ge dem möjlighet till att uppnå balans, så att ni 
kan nå Friden. 

Frid vare med er! 

Siljans Herrar 

 

Tack! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Budskap 31 

 

När ni samlas för att möta oss i den andliga världen, samla er och ställ in er på gemen-
samma vibrationer, antingen genom andning, handhållning, meditation eller sång. In-
vänta våra signaler, känn att vi är närvarande.  

Ni måste vara beredda på att arbeta. Hitta era uppgifter och dela upp dem så att alla 
känner sig lugna och nöjda. Ni kommer med tiden att mötas av kunniga människor som 
hjälper er vidare. Era rädslor för pengar är era egna hinder. Frigör er från dem och se 
pengar som en symbol för den positiva handling ni utför och hälsa dem varmt välkomna 
in i verksamheten. 

Avvakta inte, stanna inte. Det har börjat och allt löper enligt planerna. Ingen av er vet 
resultatet, men vi ser er enighet som ett starkt ljus i Universum, utan tvekan och tvivel. 
Vi ser er vilja, vi ser er tillit och vi följer er i kväll. 

Invänta inte mer. Sätt er i kontakt med ljuset och ta emot. Denna kraft ger ni sedan vida-
re till de andra. Vissa av er tål mer, vissa av er mindre. Inget särskiljande, bara fakta. Ta 
emot vår välsignelse ikväll, ta emot ljuset och andas in frid. Det enda ni behöver göra är 
att släppa era förväntningar. 

Innan timmen slagit midnatt är ni förberedda för morgondagens stora möte. Många är 
de som vill besöka er och få använda er gåva. Många är de som vill nå ut genom er till 
mänskligheten. För ni är en port, som vi kan använda oss av. Dessa ögonblick är säll-
synta för oss. Vi vill så gärna nå er, men ni har aldrig förrän nu med så stor kraft och 
med så stor kapacitet kunnat öppna denna port till oss.  

Vi tillåter under morgondagen endast de väsen som kan ge er den kraft ni behöver att 
besöka er. Så känn ingen oro, känn endast tillit. Under morgondagen är det endast vi, 
Siljans Herrar som förmedlar budskapen vidare till er från Systemet. Stora krafter 
kommer att nertransformeras till er, så vila ordentligt i natt, ät ordentligt och ta in frisk 
luft innan kl 13 i morgon.  

Eftermiddagen kommer ni att tillbringa i ett meditativt tillstånd och för detta behöver ni 
krafter som vi förmedlar ikväll, som ni kan ge vidare till de andra. Allt är som det ska 
och vi är mycket nöjda och hoppfulla och förväntansfulla. Det kan ni också vara. Det är 
en salighet över denna helg, en storslagenhet som ni inte kommer att förstå förrän långt 
senare.  

Ni kommer aldrig mer tillbaka till era gamla Jag. På söndag har era högre Jag ytterligare 
manifesterat sig i er och ni vaknar med ny klarsynthet, nya krafter och gåvor som kom-
mer att kännas helt naturliga för er. 

Släpp nu alla era tvivel och orosmoment, hitta era gemensamma vibrationer och låt oss 
nå er och ni oss i ert djupaste inre. För oss är denna natt en helig stund mellan människa 
och himmel, mellan Gud och hans barn. Ni kommer att bidra till att fler portar öppnas 
på Jorden och ni kommer att bidra till att människor vaknar på ett mycket behagligare 
sätt än vad vi hade räknat med.  



Tack vare er förening sker ett mycket viktigt öppnande denna helg, som kommer att få 
genomslagskraft i stora delar av Universum. Vi är så tacksamma. 

 

Siljans Herrar  

 

Tack! 

 

Fråga om all turbulens? 

Öppna fönstret i ert inre öga och se soluppgången stråla sitt ljus över er. Allt är ett ske-
ende planlagt långt ovanför era huvuden. Ni väljer själva att följa med i dessa strålars 
oväntade flöde eller stretar ni emot och tackar för er. Vi lägger ingen värdering i era val. 
Vi vet bara att genomföra uppdraget att väcka mänskligheten och att Riddarna i detta 
projekt kommer och går. Men slutligen kommer ni att finna varandra, som vandrat sida 
vid sida sedan tidernas begynnelse.  

Förvänta er ingenting, ställ inga krav, tvinga inte på er någon, utan förbliv i tillitens fål-
la och invänta tidens skeende. Allt är enligt Planen och Systemet övervakar i varje 
ögonblick. 

Ni kan lugna ert tempo ett tag, vila i flödet av budskap och invänta nästa steg. Målet är 
att få er igenom de examina, som ni har valt att genomföra. När denna fas är klar kom-
mer ni att veta. Känn ingen oro över denna första tids rörelse. Tänk istället att ni alla är 
En och därför spelar det ingen roll vem som är med eller inte.  

Det här räcker för i kväll! 

Vi är alla med er! 

Ärkeängeln Gabriel 

på uppdrag av Systemet 

 

Tack! 

 

 

 

 



Budskap 32 

 

Tider är eviga men portar är få. Att få gå igenom en port är en gåva från Systemet. Gå-
vor är inte alltid av den kalibern ni förväntar er. Oftast är det gåvor som berikar er ut-
veckling, och här finns en givmildhet från Systemet som är oändlig. 

Igår fick ni motta en gåva i form av en portal, en inträdesbiljett till Siljans Måsar. Ni har 
alla bett om denna port, men ni såg det som en provokation och dök. I eftertänksamhet 
vaknar alltid förståelsens helhet och vi känner tilltro till att ni alla klarade portgenom-
gången. Det sista tvivlet kom upp till ytan och där fanns en gemensam nämnare som ni 
alla kunde tolka. Att arbeta i grupp innebär alltid stora påfrestningar på Jorden, då Egot 
vill dra åt olika håll. Men för er del gäller respekt för varandras åsikter och olikheter och 
när vi väl uppnår den, har gruppen alltid möjlighet att hitta sitt enande och på så sätt 
överleva. 

Ni har alla er fria vilja och kan när som helst backa och överlämna er plats till er nästa 
som väntar. Det finns inte mer eller mindre kärlek till dessa handlingar, endast accep-
tans i alla era val. Men vi vet vad ni har valt och så länge ni följer dessa val känns allt 
rätt i hjärtat och ni hittar alltid lösningar och insikter på problem. 

Men känner ni inte flödet, känner ni inte delaktighet, glädje eller vilja till självuppoff-
ring i alla situationer, så ska ni följa ert hjärta. Vi stöttar er alltid i era beslut, även om 
det innebär omvägar i er utveckling. 

Gårdagens Budskap var det inträdesprov som ni alla gått med på att genomgå innan 
starten. Härigenom kunde ni rannsaka er egentliga vilja, er lust till missionen och er 
eventuella tvekan. Allt kom upp till ytan igår och kunde på så sätt renas. 

Ni är fria själar i ett uppdrag underskrivet sedan årtusenden tillbaka. Kanske kan det 
tyckas helt otroligt och orealistiskt, men allt börjar med en tanke, sedan går man till 
handling, bränner sig på fingrarna, tänker om och går till handling igen. Tredje försöket 
blir oftast det bästa – och där är ni nu. Ni har försökt väcka era medmänniskor i tidigare 
liv, men då var tiden ej den rätta. Ni blev skakade, sårade och djupt bedrövade av 
mänsklighetens ondska. Dessa minnen sitter kvar i era celler och bokstäverna i går 
framkallade dessa känslor. Allt enligt Planen. 

Vi tror på er. Vi känner er och vi vet vad ni kan åstadkomma tillsammans – mirakler för 
människan. Men ska ett enda Budskap av så många välta boet, då kommer ni inte långt. 
Valet ligger helt och hållet hos er och hur ni än beslutar er, finns kärleken där. Vi vill 
dock gärna påminna er om era gåvor och förmågor och ber er att använda ert intellekt, 
er medvetenhet och ert samvete i denna viktiga fråga.  

 

 

 



Ni är efterlängtade sedan lång tid tillbaka. Ni är inkörsporten till en ny era som kommer 
att få Moder Jord, Kosmos och mänskligheten till en ny förstående och förenlig punkt. 
Ni är inte unika på något sätt, ni har bara valt detta arbete och vi har valt er på grund av 
era erfarenheter, insikter och medmänsklighet. Vi vet vad ni vill och vad ni önskar. Ni 
önskar något storslaget för världen; något så enkelt som kärlek och medmänsklighet. 
Men ni vill ge det till alla – och där är ni unika. Där är ni våra pionjärer på Jorden, vårt 
startskott för medmänsklighet och våra systrar och bröder in i evigheten. 

Vi är ni och ni är vi! 

Siljans Herrar 

genom Högsta Församlingen 

 

Tack! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Budskap 33 

 

Ni förväntar er evigheten i ett enda liv, så kort som ett jordeliv. Men resan är längre än 
så – den har inget slut. Det är bara ert sökande som har ett slut. En morgon vet ni att ni 
redan är i hamn i evigheten och då är ert oftast smärtsamma sökande över. 

För att underlätta er resa mot detta mål vill vi gärna vara er behjälpliga. Ni kan förena er 
som en väg till snabbare resultat. Men någonting skrämmer er i era egna föreningar så 
fort någon ny dyker upp. Istället skulle ni tacka för de  nya vibrationerna som tar er for-
tare framåt. Att stå kvar och stampa i samma frekvens år ut och år in tar er inte vidare i 
någon direkt hastighet. Däremot allt nytt som ni möter stimulerar er utveckling och för 
er närmare målet. 

Var inte rädda för förändringar och nya situationer eller nya bekantskaper. Ni är alla 
bröder och systrar, sprungna ur samma källa och bestående av samma beståndsdelar. 
Vad som skiljer er åt är just er utvecklingstakt. Därför våga ta emot allt det nya med 
öppet hjärta, trots att det kan verka skrämmande i början. Det farliga är att inte våga 
bjuda in till förändring. Det ställer till mer elände än ni förstår för er själva och er om-
givning. 

Att vara på sin vakt är naturligtvis inbyggt i era system och svårt att arbeta bort för er. 
Men nu i denna snabba tid ni lever i, tar det för mycket av era krafter och försenar ert 
uppvaknande och förhindrar dessa nya föreningar som är så betydelsefulla för er fram-
tid. Utmana er själva i morgon och andas in någonting nytt i era system. Det spelar ing-
en roll om det är ett stort eller litet nytt steg ni tar. Huvudsaken är att er tanke får er att 
utföra något annat än det gamla vanliga i era liv. Detta mentala gymnastikprogram kan 
stimulera er till oanade möjligheter och ert självförtroende ökar. 

Respekt emellan er kan också bli ett resultat som framkommer ur dessa övningar. För 
när ni upptäcker ert eget mod och ert eget välkomnande av något nytt, då öppnas förstå-
elsen för andras situationer och respekten växer. Även om ni är komna ur samma energi, 
ska ni inte tro att ni själva har alla egenskaper som krävs. Er broder och er syster på 
andra sidan Jorden har dessa egenskaper också, men kanske uttrycker dem annorlunda.  

Förståelsen av detta inger respekt, vilket öppnar upp för nästa steg; nämligen kärleken 
till sin medmänniska. 

Vågar ni inte ta in nya bekantskaper i era liv, kommer aldrig denna port till medmänsk-
lighet att öppnas och ni förblir sovande varelser i ett monotont liv, tills ni möter så pass 
kraftigt motstånd att ni måste genomgå ett chockuppvaknande. Sådan är nu situationen 
för många av era medmänniskor på er planet. Tidens hastighet kommer inte att sakta 
ner. Tvärtom, den kommer att öka allt mer. Är man då inte medveten om vem man 
egentligen är, når inte känslan och informationen från hjärtat upp till hjärnan och någon 
balans av intellekt, samvete och medvetenhet kan inte uppnås. 

 



Men är ni på väg att vakna och är medvetna om detta, då kan ni gå igenom tidens has-
tighet och lugna era nära och kära med er tillit och omtanke – oftast utan ord. Det be-
hövs fler leenden, fler öppna famnar, fler klappar på axlar och ödmjuk förståelse från 
hjärtat, så kommer hjärnan att vakna och direkt ge order om integrering av ande – själ – 
sinne – och ni hittar er Frid. 

Frid i förening med den nya tiden är receptet ni ska ge till era medmänniskor. Paketera 
det väl med omsorgens hand, överlämna det i kärlekens namn och lägg sedan er tillit i 
Kosmos famn att allt sker för allas bästa. 

Vi uppmuntrar er till nya föreningar – i Fridfulla tider! 

Siljans Herrar 

med Ärkeängeln Gabriel 

 

Tack! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Budskap 34 

 

Dagar för er är små ögonblick för oss. Ni färdas genom tiden och hinner inte se er om-
kring med ett medvetet sinne. Vi står stilla i tiden och skeendet, ser allt och förstår hel-
heten. Hit vill vi ta er också, så att ni kan förstå vem ni egentligen är. 

Att se sig själv och förstå helheten är en utbildningsfas som tar er igenom många år-
hundraden på Jorden. Därför återkommer ni om och om igen. Men nu har ni nått era 
sista liv och de stora examensproven närmar sig. Ni har tagit er igenom alla de små 
prövningarna som har satts upp som hinder på er väg. Sista och slutliga prövningen är 
inte som de andra tidigare. Här läggs hela ansvaret på er själva och ni kan inte be någon 
annan om hjälp. Det är därför vi är så oerhört måna om att ni börjar vakna upp, blir 
medvetna om er kraft, börjar lyssna på er inre Gudomlighet och känner frid och tillit i 
alla kommande skeenden. För dessa egenskaper är de nycklar som låser upp slutexa-
mens port och tar er till målet. 

Ni kan inte ens med er vildaste fantasi föreställa er vad målet innebär för er. Men måla 
gärna upp ett drömscenario inom er, förgyll det med allt det goda ni har upplevt och 
lägg till alla de godsaker ni ännu inte fått uppleva. Då får ni en gnutta smak på vad som 
väntar er när ni når ert högre Jag, förenas med er inre Gudomlighet och blir ett med lju-
set – in i evigheternas evighet. 

Men dit är det en stund kvar för er, innan ni når fram. Återigen vill vi påpeka hur viktigt 
det är att ta ansvar för sitt eget liv, stå för det man gör, erkänner sina misstag och öd-
mjukt tackar för alla läxorna. Endast då öppnas porten till er inre källa och ni når er ri-
kedom av tillit, fridfullhet och oändlig kärlek. Alla era hämndbegär försvinner, alla era 
tvivel, sorger, frustrationer, rädslor, ångest och bitterhet är som bortblåsta. Ni är renade 
genom er själva och upplysta genom er inre källa. Hit ska vi ta er i detta ert jordeliv. Det 
är vår uppgift, vår mission och för oss är det ingen uppoffring eller ansträngning. Endast 
en handling utförd i största kärlek till mänskligheten, till er som är våra yngre bröder 
och systrar, på väg att bli oss. 

Ni sitter på en klippa omringad av ett stormande hav. Endast ett öga blinkar i skyn 
ovanför er. Vad känner ni i detta ögonblick? Ni kan inte kasta er i havet, för då slås ni 
omedelbart sönder mot klipporna. Ni kan inte sitta kvar, för då fryser ni ihjäl. Vad har ni 
då för alternativ kvar? Tänk, använd era sinnen djupt inifrån, som ni inte visste om att ni 
ägde. Be er inre visdom om svar! 

Ni kommer att få ett svar. Det kommer till er inom ett dygn, i form av en tanke, en käns-
la, ett telefonsamtal eller kanske en scen från tv eller internet. Var bara öppen för att ta 
emot svaret, för då har du öppnat dig för Universums visdom och kommer aldrig mer att 
stå rådlös eller oviss i någon händelse igen. Din tillit till Systemets välsignelse omfam-
nar dig ständigt hädanefter och du kommer inte längre vara rädd för att ta felaktiga be-
slut. 

 

 



Att ta sitt eget ansvar, att lita på sin egen intuition är en medfödd styrka hos er alla, som 
tyvärr har arbetats bort genom tidevarven. Återvinn nu dessa fantastiska tillgångar och 
lev det liv du är programmerad för. Jämför nu inte ordet med ert datorspråk, utan skapa 
dig ett högre förstånd där du kan ta till dig och se att allt är invävt i ett system med en-
dast kärlekens kunskap och ljus som tråd och material. Nå upp till oss och du kommer 
att se hela väven från ett perspektiv som får dig att tappa andan av förvåning. Vi älskar 
dessa syner och ser dem som små belöningar i vårt arbete. För varje själ som blir upp-
lyst, ger Kosmos sitt skimrande ljus tillbaka i all evighet. 

Tills ljuset i dig möter ljuset i oss. 

Siljans Herrar med  

Ärkeängeln Gabriel 

 

Tack! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Budskap 35 

 

Ingenting som kommer från ovan kan få er att tro på underverk. Därför att ni själva är 
underverken i Universum. Och det man redan är, det ser man inte lika lätt på Jorden. 
Men ni kan se det i era medmänniskor, i deras gärningar och handlingar, i deras omsorg 
och välmenande och i deras ansikten. Ett leende ansikte läker mer än tusen ord. Kom 
ihåg att ge din nästa ett vackert leende så ofta du kan. Då speglar du denna personens 
skönhet och ni växer båda i erfarenhet och utveckling. 

Förvånas inte längre av all den ondska som nu kommer upp till ytan. Det är de sista ut-
rensningarna som rengör era hjärtan och själar. Och ni kan hjälpa till med att underlätta 
för denna process genom att inte ge efter för trycket av negativa tankar. Utan vänd på 
allting och se det med möjligheternas ögon och sänd ljus och kärlek. Ni kan tro att det 
aldrig räcker, att en enda människas positiva tankar kan förändra någonting. Men just så 
fungerar allt i vår Skapares System. Så är tanken med er, våra underverk på Jorden. Ni 
har den förmågan att med endast en tanke förändra er värld. Vänj er vid att manifestera 
dessa härliga positiva tankar in i hela ert system, i hela er kropp. Låt hela ert Jag bli 
medveten om vad ni vill med just denna tanke och lev i den. 

Detta skeende tänder gnistor av ljus långt ut i Universum, där de sammanstrålar med 
andra ljus från positiva sinnen. Med vår hjälp sänds de sedan tillbaka till er planet, där 
de förankrar sig i sinnen hos tusentals personer och på så sätt sprids en enda positiv tan-
ke. 

De negativa tankarna tar sig inte igenom det filter som omger er värld, utan faller direkt 
tillbaka till er själva. Enklast är att tacka för denna erfarenhet och be en positiv tanke 
om hjälp så att ni inte upprepar detta ert beteende. Det är därför ni hela tiden lär er av 
era misstag. Däremot ser ni sällan resultaten av era egna goda tankar, då de påverkar en 
större massa och ni aldrig förstår att det är ni själva som startat förändringen. Det är 
därför vi säger er att ni är underverk – utan att veta om det! 

Att träna sina tankar till goda och där konstant tillämpa dessa egenskaper, är er uppgift i 
dessa dagar. Korrigera er själva, flera gånger om dagen. För det kommer ingen annan att 
göra. Börja med de positiva tankarna till de personer eller de situationer som ni känner 
allra minst lust till. För det är där ni bryter ett mönster och talar om för ert system att en 
ny process är på väg att förankra sig inom er. Ni kommer att känna motstånd från Egot, 
men ni är starkare än så. Det är utmaningen ni kan bevisa för er själva. När ni väl har 
kommit över er första och värsta stolthet, går det bara allt lättare, vilket ni kommer att 
märka på er omgivning. En dag får ni ett leende tillbaka från den personen som aldrig 
hälsat på er tidigare. Livet börjar att le mot er, som ett resultat av att ni har börjat le mot 
livet. 

 

 

 



Underverk är sällsynta, men ni är nästan 7 miljarder på en och samma planet! Tänk om 
ni visste om det? Tänk om ni förstod vad mycket gott ni skulle kunna göra tillsammans? 
Tänk om ni började arbeta mot den visionen! 

Vi älskar alla våra Underverk! 

Siljans Herrar 

 

Tack! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Budskap 36 

 

För vissa av er visar sig nu sidor som ni inte tycker om. De dyker upp, oftast helt ovän-
tat och får er att tappa balansen och fotfästet i tillvaron. De slår till med sådan kraft att 
ni inte har en chans att be dem backa. Ni blir ett offer i er egen kropp och mister kon-
trollen över ert Själv. 

Ha dock förtröstan. Detta skeende går att korrigera och rensa bort ur ert system. Med 
hjälp av er egen insikt och er Gudomliga kraft, kan ni släppa alla dessa gamla minnen, 
rena ert inre och växa genom erfarenheten. Det finns ingen på Jorden som undgår denna 
utrensning och mognadsprocess. Den är till för att få er medvetna om er själva, er egen 
styrka och er egen förmåga till läkning. 

Vid plötsliga fall av ilska, gå in i känslan och arbeta er bort från personen eller händel-
sen som utlöst ilskan med tanken. Det är inte åt det hållet ni ska lägga in stöten. Nej, det 
är till er själva ni ska vända samtalet. Känn ilskan, erkänn den, andas djupt flera gånger, 
lägg fokus på en punkt strax ovanför hjärtat, (Thymuskörteln) och be om hjälp. Er inre 
Gudomlighet infinner sig direkt där och lindrar ilskan. 

Ljuset får cellminnena att upplösas och för evigt försvinna ur ert system. Ert högre Jag 
tar hand om resterna och ser till att de blir upplösta i Universum. Där existerar dessa 
ilskna minnen för resten av evigheten. För inget försvinner eller slutar att existera i Ska-
parens Universum. Men ni blir befriade från dessa plågsamma minnen genom denna 
process. 

Så här kan ni hantera alla era sämre sidor, en i taget. Det fungerar så länge ni inte lägger 
skulden på motparten. Denna person har bara i samarbete med er valt uppgiften att pro-
vocera er, så att dessa belastande minnen kan avlastas från ert system. Fokus ska ligga 
inom er. Det är där korrigeringen sker och det är där ni läker er själva och därigenom er 
omgivning. 

Därför pågår just nu enorma utrensningar människor emellan, över hela er planet. Det 
finns ingen annan väg, allt måste upp till ytan. Men nu har ni kommit så pass långt i er 
utveckling att ni börjar förstå och tro på att ni kan påverka händelserna själva, att allt 
hänger på er själva – inte på någon annan! 

Känner ni tillit till denna process och överlämnar den till er inre Gudomlighet och ert 
högre Jag, så blir smärtan mycket kortvarig, insikterna djupa och påverkan av er kropp 
lindrig. Det går fort nu att utrensa era system. Känn därför ingen panik eller hopplöshet 
när ni möts av den ena efter den andra provokationen eller kritiken. Det är endast till er 
hjälp för er egen utveckling mot det Gudomliga ljuset, där ni alla egentligen existerar 
med era äkta kroppar och där det endast finns Lycka, Salighet och Kärlek – till allt och 
alla. 

Så tacka för allt ni får stå ut med, gör er av med era sämre sidor så snabbt som möjligt 
och ge plats för era nya Goda Sidor, som nu önskar att bli nertransformerade till era 
kroppar, för att förena mänskligheten till den insikten som åstadkommer en kärleksfull 
riktning på er jord. Dessa Goda Sidor kommer att smitta av sig på er omgivning, precis 



lika lätt som er omgivning kunde provocera fram era värsta sidor - detta ska ni komma 
ihåg! När fler och fler fyller på dessa Goda Sidor i sig själva, kommer utrensningen gå 
ännu snabbare och till slut vara helt renad av Gudomligt ljus. 

Då kommer vi ner till er och vi förenas för all framtid i vår Skapares namn, i Hans Här-
lighet och i Hans Storsinthet. 

Vi är med er i alla händelser på Jorden! 

Siljans Herrar 

 

Tack! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Budskap 37 

 

Att ge budskapen vidare är en gest som vi uppskattar. Det är en handling som sätter 
igång vibrationer mellan er människor och dessa är väldigt läkande och helande. Att 
dela med sig är att respektera det skapade, att inse värdet av förening och att upphöja sig 
själv genom uppgiften. 

Känn aldrig rädsla eller osäkerhet i denna vidarelämning. Känn istället tillit och tro. Ni 
är komna ur samma källa och ni är alla på väg tillbaka dit. Människor med samma ko-
ordinater söker sig till varandra och hittar varandra. Därför är den eller de du lämnar 
budskapen vidare till, precis den eller de som ska ha dem. Efter överlämnandet kan vi ta 
över och hjälpa dem över de mentala trösklar som kan uppstå. 

Ni har många trösklar kvar att ta er över den närmaste tiden. Det kan tyckas att trösklar-
na har blivit oroväckande höga för tillfället. Men även här underlättar det för er alla om 
ni känner lugn och tillit till alla händelser. För allt är under kontroll och under övervak-
ning av det högsta Systemet i vår Skapares namn. Ni behöver bara följa rörelsen, sprida 
ert lugn och tänka ljust om allt. Då infinner sig den tröstande känslan som ni lätt kan 
förmedla vidare till er omgivning. Ord är här inte alltid nödvändiga, utan det är era tan-
kar, ert leende och er harmoniska utstrålning som ger resultat på omvärlden. Även här är 
vi er ständigt behjälpliga. 

Den nya tiden innebär många förändringar för mänskligheten. Det är inte bara de menta-
la spärrarna ni ska lösgöra er från, även samarbeten olika genrer emellan och olika na-
tioner emellan förväntas vända upp och ner på er tillvaro. Den patriotiska känslan för 
era länder som ni har byggt upp under årtusenden, raseras nu och ett nytt enhetstänkan-
de föds i era medvetanden. Denna födslovånda kommer att ge upphov till stort kaos i 
många samhällen och lång tids konflikter kommer att ge sig till uttryck innan den slutli-
ga spärren ger vika och ni förstår att ena er, att ge varandra stöd och uppmärksamhet 
och att förena er i Moder Jords riktning. 

Alla de här kommande händelserna på Jorden, kan ni hjälpa till att underlätta genom er 
medvetenhet. Den morgonen ni vaknar och bara vet med hela ert intellekt, er medveten-
het och ert system att nu vaknar människan, då kan ni sprida ljus och hopp över hela 
mänskligheten med bara en tanke. Detta kommer att fungera, tro oss! En enda tanke kan 
förändra färdriktningen. Därför kommunicerar vi med er, för att få er medvetna bröder 
och systrar att vakna så pass att ni kan bidra till denna utveckling. 

Mänskligheten har aldrig varit så nära ljuset som idag. Ni har aldrig känt er så nära er 
själva som under denna tid och ni har heller aldrig varit så globalt förenade som ni är 
nu. Många av er noterar inte ens denna storslagenhet som er globala integrering innebär 
för er. Ni tar det redan för givet. Men gå ovan hela situationen och se den utrensning 
som nu pågår, se det uppvaknandet som sker i mänskligheten och se hur alla gamla 
mönster faller för att ge plats för den nya ordningen. 

 

 



Allt är som det ska. Nästa generation kommer med starka och kärleksfulla löften om 
förändring. De vill inte leva i den värld ni och era förfäder har skapat. Nu är själarna så 
väl utvecklade att denna mognad i människans historia kommer att leda till enorma för-
ändringar. 

Allt kommer kort att falla pladask till marken. Men mycket snabbt kommer energiska 
krafter att presentera nya uppfinningar som gynnar harmonin mellan er och Moder Jord. 
Nya yrken skapas, nya organisationer tar över och leder mänskligheten i all ödmjukhet 
och nya föreningar möts upp över gränser ni inte trodde var möjliga att överskrida. Allt 
går mot en mycket lycklig och vacker värld. 

Här är ni en viktig pusselbit, ett viktigt första steg och en ojämförbar språngbräda till 
mänsklighetens hjärta och samvete. Så känn aldrig osäkerhet över att vidaresända dessa 
budskap. Känn endast tillit till din Skapare inom Dig och vi är med Dig i alla steg över 
Jorden. 

Siljans Herrar 

Tack! 

Vi undrar över allt som kommer till oss dessa dagar? 

Ni förväntas motta många nya gåvor under den närmaste tiden. Allt för att hjälpa män-
niskan att vakna. Ta in de nya vibrationerna i ert hjärta och ni vet vad ni ska använda 
dem till. Undersök era gåvor och låt er inspireras tills nästa gåva kommer ner. Alla tar 
emot nu och alla ger – men gör det medvetet! Även människor som kommer till er och 
erbjuder er sin hjälp är gåvor från Kosmos. Våga ta emot och våga låta er utvecklas i 
detta. Det ger er endast Lycka! 

Siljans Herrar 

 

Tack! 
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Ja, vi vill gärna berätta för er vilka vi är, vi ”Siljans Herrar”. Vi har haft dialoger med er 
nu en längre tid och vi har känt er nyfikenhet. Det är inte mycket ni vet om oss, men vi 
märker er tilltro och det gläder oss. 

Vi har också levt många liv på Jorden, men är nu färdiga med den utvecklingen och 
arbetar numera för den Högsta Församlingen i den Gudomliga ordningen. Vi får våra 
uppgifter direkt från Herrarnas Mekanism, som ingår i den Gudomliga ordningen som 
bland annat står för projekteringen av himmelsk kunskap till er på Jorden, för ert upp-
vaknandes skull. 

Här hos oss finns inga namn eller symboler på samma sätt som på Jorden. Vi följer di-
rektiv genom färgernas och tonernas vibrationer och kan ställa in våra frekvenser efter 
dem. Vi har inget språk som hos er, vårt är mer utvecklat och sker genom tankeöverfö-
ring. Azulanspråket ska ni en dag lära er, ni också. 

När vi levde på Jorden, hade vi också missioner som ni och vi arbetade ibland i grupp 
på olika platser i er värld och ibland bara en och en. Vår grupp idag består av fem 
kvinnliga väsen och sex manliga. Det har vi berättat tidigare. Men vi har alla varit både 
män och kvinnor i olika liv på Jorden. 

Vår sista mission hos er var vid olika tidpunkter för oss alla. Vi arbetade då tillsammans 
med övriga medlemmar i vår missionsgrupp. Sammanlagt består vårt arbetslag av flera 
hundra medarbetare, men vi elva har fått i uppdrag att arbeta med just er. Dock är allas 
uppgift inom denna familj att väcka mänskligheten och rapportera till Högsta ort. Det 
Centrala Solsystemet har tagit in oss i sitt beskydd och vi känner aldrig rädsla eller oro, 
som vi gjorde under våra Jorden-vistelser. Här finns endast total lojalitet, total glädje, 
total lycka och salighet och oändlig kärlek. Hit når ni också en dag och då ska vi till-
sammans vidareutveckla nya system i Universum. 

Märta, en av oss, levde i Sverige under 1700-talet och var piga på en stor herrgård i 
Dalarna. Där var hon hårt utsatt av godsherren, på grund av sin skönhet och hon fick 
föda flera av hans barn in i en fattigdom som ni inte kan föreställa er. Men hon visste 
hela tiden om sitt värde och förstod att godsherren en dag skulle få ta ansvar för sitt 
handlande. Detta skedde också, flera liv senare. Men Märta väckte sig själv genom 
smärtan och har sedan dess arbetat med oss, genom Gudomligheten. Hon älskar Sverige 
och är mycket lycklig över att få arbeta i detta projekt. 

Gustavio är ett italienskt helgon, avbildad som staty i Rom och verkade på sin tid som 
utbildare för det lägre folket under medeltiden. Han fick utstå mycket mödor för denna 
aktivitet, men gav sig inte och lyckades därmed förändra samhället en bit. Han är en 
flitig anhängare av ny kunskap än idag och är den som förser er med Gudomlig kunskap 
på Jorden. 

 

 



Sedan har vi Eva, som hon hette i sitt senaste jordeliv, född i forna Jugoslavien, där hon 
arbetade för mänskliga rättigheter i total motvind under senare delen av 1800-talet. 

Agnes kom senast från England, där hon var en kvinnlig härskare bakom en svag ledare 
i norra England. Hon företog sig många nya reformer för mänsklighetens skull i sin 
mans namn. 

Hedda kom sist från Kanada. Hälsar att hon ger er urfolkets kunskap.  

Marion levde sist i Frankrike som nunna på 1500-talet och verkade för kvinnans befriel-
se i stort motstånd. 

Mercedez är en vän från Spanien, där han som en i en stor grupp av andliga anhängare 
försökte förändra kyrkans makt ända fram till början av 1900-talet. En stor vän till er 
mission. 

Peter kommer från Amerikas 1800-tal och var en rebell från landsbygden som ville få 
människan till gemensamma strategier redan då. Han dog en våldsam död, men lämnade 
efter sig flera upplysande insikter hos sin omgivning, som än idag verkar i hans namn. 

Markus, vår vän från Polen, är en stor tjänare för människans utveckling av sitt hjärta. 
Han värnar för de små och svaga – än idag. 

Karl levde på 1600-talet i norra Finland. Har urkunskapen i sig och kunde prata med 
både djur och växter. Hans far var en furste från Ryssland och hans mor finländska. 

Michael är en vän av tidlösheten och hjälper er att transformera tiden, för att ni ska se 
helheten. En fysiker från Tysklands 1800-tal. 

Bert var norrman, som inget annat ville än att förena mänskligheten. Han förde sin talan 
genom uppror från böndernas sida under 1800-talets slut. 

Och så har vi lilla Lucy, som är ett stjärnbarn, ej närvarande på Jorden, men med oss. 
Hon ingår i er grupp som ett ljus från Gud, för att öppna era ögon och få er att se. Hon 
är älskvärdhetens ängel, ljusets skimmer och stjärnornas dans över himlavalvet. Hon är 
vår kärleksgåva till er och är alltid närvarande i era sinnens djup. Ta väl hand om henne 
och vårda hennes gåvor ömt. 

Tills vi möts härnäst. 

Med all vår kärlek! 

Siljans Herrar 

 

Tack! 
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I all enkelhet vill vi ge er följande meddelande:  

I gårdagens budskap fick ni en presentation av vilka vi var i våra sista liv på Jorden. 
Själva händelsen är mycket mer invecklad än vad vi vill göra gällande. Men vår avsikt 
var inte att konstra till det hela, utan endast att stilla er nyfikenhet och att informera er 
om att vi alla har levt på Jorden. Idag ser våra livssituationer helt annorlunda ut och hit 
till denna nivå ska människan slutligen hitta hem en dag. 

De två varelserna Bert och Lucy är de andliga hjälpare som ingår i er grupp. De kom-
mer, när tiden är mogen, att presentera sig ytterligare. 

Denna information är inte viktig, men vi vet om er vetgirighet och ville härmed stilla er 
nyfikenhet för ett tag framöver. Hasta inte i era behov av att få vetskap om allt så fort 
som möjligt. Då hinner ni inte ta in allt i era system och kan missa det mest betydelse-
fulla. Vi rekommenderar er att sakta ner i allt informationsintag. Det här gäller hela 
mänskligheten! Just nu flödar stora nyheter världen över och era hjärnor kan koka över 
om inte allt kan tas in. Slappna istället av, stäng dörrarna till era tv- och datarum några 
dagar i veckan och ägna er åt det ert inre helst vill att ni gör; vistas mer ute i naturen och 
i kontemplation. 

För ni ska veta detta, att till alla uppgifter på er Jord finns det utvalda missionärer. När 
ni känner att ni inte mäktar visst informationsflöde, är det för att det inte ingår i ert pro-
gram. Det är någon annans program. Här kan ni träna er tillit och lära er att våga släppa 
vissa ansvarsområden. För allt är under kontroll, även om er planet just nu visar upp ett 
kaos. Desto viktigare är det då för er att uppvisa lugn, tillit och självsäkerhet inför er 
omgivning. Det är den mest betydelsefulla uppgiften för er just nu. Inge er omgivning 
trygghet genom att utstråla trygghet. Er Skapare har aldrig lämnat er i sticket och kom-
mer heller aldrig att göra det. Det är ni själva som lämnar er själva i sticket! 

I all vår kärlek! 

Ärkeängeln Gabriel 

med Siljans Herrar 

 

Tack! 
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Kära Världsbor och Moder Jord. Vi vill gärna hälsa. Allt klarnar nu fortare än ni förstår. 
Vi kommer från Alion-planeten och har till uppgift att regelbundet kontrollera ert före-
havande. Vi är så glada över att se alla ljusen på er planet. Så många är ni som nu arbe-
tar i kärlekens namn, så många av er har upptäckt medmänsklighetens gåva och lyckan 
av att dela med sig och öppna sin famn för grannen. Det blir svårt för de omedvetna att 
förbli där. Utan skyddsglasögon ser de plötsligt sitt eget beteende och här hjälper vi till 
att korrigera dessa beteenden, där de blir belysta av deras inre visdom. 

Så många ljus, men ändå så mycket kvar att göra. Vi skulle vilja be er att öppna er än 
mer mot Kosmos i dessa dagar och känna in era nya styrkor därifrån. Just nu pågår en 
helt ny programmering för människan, där nya egenskaper ska träda fram. De består av 
mer handlingskraft när det gäller större föreningar. Ni kommer att se det genom flera 
länders regeringar och deras integreringar med varandra nu efter nyår. Samarbeten som 
varit helt omöjliga tidigare kan nu förankras och det är just denna mogna insikt pro-
grammeringen gäller. 

Er hjälp innebär upplysning; se till att sätta alla stora världshändelser i ert ljus och vi 
kan där bidra med snabbare och effektivare resultat. Ta även med hela Moder Jord in i 
ljuset och mänskligheten som helhet – det förenar! Gör denna uppgift dagligen fram till 
nyår och be era vänner via internet att hjälpa till. Belöningen är ett givande föreningsav-
tal flera länder emellan, som kommer att innebära en ny ordning i er värld. 

Med all vår kärlek! 

Besättning från Alionplaneten 

Kapten Bismar 

 

Tack! 

 

 

 

 

 

 

 



Det är vi, Siljans Herrar som nu överför.  

En kraftig energi når nu Jorden fram till nyår. Ta vara på den och låt era krafter och 
förmågor växa genom den i ljuset. Sätt allt ni kan i ljuset och se resultatet. Alla era fun-
deringar, era frågor och era bekymmer, låt dem omslutas av ljuset ovanför era huvuden 
och låt oss få vara er behjälpliga. På detta sätt kan vi samverka i alla frågor som rör er 
och er planet, trots att vi lever på helt olika frekvenser och i helt olika dimensioner. Men 
i och med er mognad finns det inte längre några gränser kvar mellan våra olika nivåer. 
Vi når er och ni når oss. 

Ni kan nu vara vänliga att lägga till de budskap ni fick under förra helgen, med instruk-
tionerna för hur ni kan hjälpa varandra genom ljuset. Vi ber er allra vänligast att göra 
detta så snart som möjligt. För de som söker på er internetsida är mogna för denna upp-
gift. 

Det finns redskap, verktyg, filosofier, böcker, internetsidor och förespråkare för varje 
nivå av mognad bland er människor. Det är därför ni inte kan ta in viss information som 
kommer i er väg. Ni håller inte med, för att ni antingen är på nivån under eller nivån 
över. Då saknas koordinaterna för samspelet och ni förkastar idéerna. Gör inte detta 
längre! Förstå att all information som släpps till er på Jorden inte är för hela mänsklig-
heten, utan ni får det som utvecklar er. Allt annat är för andra människor. Men även om 
er granne är på en lägre nivå än er, så är han eller hon likväl av samma Gudomliga stoff 
som ni. Era utvecklingskurvor är bara olika. Mycket möjligt är att han eller hon har växt 
förbi er i nästa liv, men i slutändan i ert högre Jag är ni alltid på samma plan. 

Vi hoppas att ni har förstått detta meddelande så tydligt som vi önskar. Dagarna som 
kommer är oerhört viktiga för er gemensamma framtid. Så glöm grannens hån över ert 
andliga intresse. Sätt honom eller henne i ljuset och fortsätt sedan med uppgiften ni fick 
från Alion-planeten. Det här är er viktigaste mission i år. Få med er era vänner och er 
omgivning och ni kommer att gladeligen förvånas av resultatet under 2009. 

Vi önskar er allt gott och kom ihåg att vi alltid finns runt omkring er - i ljuset! 

Siljans Herrar  

 

Tack! 

 

 

 

 

 

 



Ljusarbete 

 

Förena er i tanken för några minuter och låt era tankesignaler nå ljuset strax ovanför era 
huvuden och låt era tankar smälta in där. Där är punkten för ert ögonblick just nu. Där 
är vi och där möts vi. I kväll får ni motta den kraft vi har väntat på att få ge er. Det är en 
välsignelse från högsta ort och når er genom tankens ljus. Genom denna kraft når ni 
vidare till era medmänniskor och hädanefter behöver ni bara tänka på detta ljus, och 
sätta personer i behov av hjälp i detta ljus. Där regenererar vi deras celler, omprogram-
merar deras system och inger dem hopp. Allt med tillåtelse av deras högre Jag.  

Denna gåva har ni sedan med er för all framtid, som hjälp till mänskligheten och deras 
svåra situation framöver. Ingen behöver bli lämnad ensam längre i vetskap om detta 
ljus, i bevarandet av positivt ljus. Allt sker med en hastighet som kommer att förvåna 
massan och som kommer att ta er till en högre och mer medmänsklig nivå, där Ni äntli-
gen kan se helheten, Moder Jords närvaro och orsak och verkan över Era handlingar.  

Detta samvete kommer inte att vara lätt att rena. Därför har ni tagit på Er denna uppgift, 
tillsammans med flera andra vänner på Jorden just i kväll. Morgondagen kommer att 
inge er hopp och tillit till vår utsaga i kväll, och Ni kommer att förstå vikten av Er mis-
sion i morgondagens TV-program, sena sändningen.  

Ni har tänt det ljus som kommer att tända miljoner andra ljus inom kort världen över, 
tillsammans med oss och era övriga vänner som är på samma koordinat. Vi kommer att 
arrangera ett möte mellan er 49 inom ett år. Helt anonymt, men det kommer att leda till 
en återspegling x 1000 på Jorden. Just denna kraft är Ni initierade med i kväll, därav 
viss trötthet, smärta och lugnade nerver. Vi vet att inte sända oro, ni vet att inte ta in den 
längre.  

Det är inte bara människor ni ska ta in i ljuset, även djur, växter och allt skapat på Mo-
der Jord. Nu är det förankrat och vi är mer än nöjda. Via ljus är ni döpta i Herrens namn 
för vidare mission in i evigheternas evighet.  

 

Siljans Herrar 

 

Tack! 
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Systemet vill informera er följande: Aldrig tidigare har mänskligheten varit så nära sin 
egen källa, sin insikt till Gudomligheten och det är just er globala förening genom na-
turkatastrofer och finansiella kriser som får er att komma tillsammans och på så sätt 
hitta en gemensam väg ut ur ert, av er själva, framkallade elände.  

Er konsumtion har tagit oöverskådliga dimensioner och fullständigt mist sitt syfte, men 
nu är ni tillbaka igen på spåret och kommer med denna nyfunna insikt omvärdera era 
handlingar och enas i gemensamma strategier inför er förenande framtid. Viktigt är att 
förstå att helt nya vägar behöver prövas, helt nya samarbetspartners behöver hittas och 
helt nya krafter inom makten behöver få fotfäste. Krafter i form av inre visdom i sam-
klang med allt levande på er jord. Er livsstil har uppvisat sidor ni kommer att skämmas 
för, men att erkänna sina misstag tar er över trösklarna till er nya klarsynthet. 

I dessa dagar sänder vi er ny information. Var mottagliga, var i era sinnen, känn in och 
andas ute så mycket ni kan. Ta in det nya genom alla era celler och låt det nya ljuset 
spridas genom era höjda medvetanden. Det skifte ni har väntat på kommer att bli synligt 
inom nästa år, för allas ögon. Var nu den förberedande partnern för era medmänniskor, 
som ni önskat att vara, och vi skänker er de krafter ni behöver. 

Ta emot! 

Systemet 

 

Tack! 
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Våra vägar är aldrig oförglömliga. Det sitter ett minne i allt; i era kläder, i maten ni äter, 
i husen ni bor i och i möblerna ni använder. Börja morgondagen med att tacka för det ni 
har och tacka för det ni inte har och gläds däri att ert Ego stannat av i passionen av att 
bara vilja ha mer. Se med nya ögon på det som finns i er omgivning och känn tacksam-
het. Ingenting ska längre få er att känna habegär efter nyhetens behag.  

Lär er åter att uppskatta gammal kunskap, gedigna hantverk och naturens under. Allt är 
er redan givet – för ni är naturens under och behöver inte mer för att bekräfta er själva. 
Det har redan er jakt efter materiell välfärd och hög standard visat er – ni blev inte lyck-
ligare därigenom – tvärtom! Gläds från och med i morgon av allt era ögon tar in och se 
på nytt vad ni redan har. Ni har redan allt inom er och nu är tiden kommen för att plocka 
fram denna Gudomliga gåva igen – för den är oändlig, tål att användas och försvinner 
aldrig! 

Vi önskar er ett nytt uppvaknande i morgon! 

Siljans Herrar 

 

Tack! 
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I Jesu Namn vill vi hälsa på er i kväll. Vi är vänner från bortom ert solsystem och vi 
önskar oss gemensamma stunder tillsammans i snar framtid. Vi färdas genom tid och 
rymd med teknik som fortfarande är helt okänd för er, men steg för steg ska vi sända ner 
behövlig information till er. Nu är tiden för er nya ordning, nu är tiden att tacka för 
gamla mönster och våga ta emot de nya. Ingen av er vet vad som väntar er. Men vi ser 
ert uppvaknande och vi längtar efter att få möta er igen. För i Guds Universum, i Guds 
Hus är alla en och vi är inte hela utan er och ni är inte hela utan oss. Hela Universum 
längtar efter ert uppvaknande, för lång tid har gått och vårt allas mål är att vara ett med 
Honom i Evigheternas Ljus. Dit är vi alla på väg. 

Vi ber er att vidta försiktighet den närmaste tiden, när det gäller arbete i kombination 
med stress. Vi vet att ni är i en hektisk tid och samtidigt når nya starka kosmiska strålar 
er. Kombinationen kan ge symptom som utbrändhet, trötthet, yrsel och obalans. Därför 
ber vi er att vidta försiktighetsåtgärder och vila mellan varven så mycket ni kan. Vistas 
ute och andas så mycket ni kan och tänk enbart vänliga tankar. Vi är med er i dessa da-
gar. 

Besättningen från Orion 

via uppdrag från Systemet 

 

Tack! 
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Vi, Siljans Herrar, ber er åter att lyssna på dessa råd. Vi ser er otålighet, men vi ser ock-
så vad ni klarar av. Lugnet i er lugnar er omgivning, så därför är vi så angelägna om att 
ni andas in fridfullhet i all stress som omger er. Lyckliga dagar väntar er, men vissa pas-
sager av trängda situationer måste passeras. Vi är med er i alla stunder och i alla situa-
tioner. 

Att tänka gott hjälper lång väg, att göra gott når en bit till. Men att ge av sig själv utan 
att förvänta sig någonting tillbaka, tar er allra snabbast fram på vägen. 

Den kommande helgen har ni åtskilliga möjligheter att ge. Det svåra är att inte förvänta 
sig någonting tillbaka. Tänk på situationen som följande: Ni är alla ett i Guds Univer-
sum, i Guds Hus. Ni ger till en vän som också ingår i detta Ett. Alltså ger ni i själva ver-
ket bara till en annan del av er själva. Denna del ger vidare till ytterligare en del av er 
själva och på så sätt sluts cirkeln och ni får alla en gåva tillbaka. Men oftast från ett helt 
oväntat håll, (från en helt okänd del av er själva). Har ni i detta ögonblick inte förväntat 
er något, blir gåvan desto större och nästa omgång ger ni ännu mer till den eller de som 
bara är en annan del av er – i Herrens Boning. 

Kvällarna är långa nu för er, och dagarna korta. Mörkret skänker er ro och frid i sinnet 
och de korta dagarna i ljus ger er energi. Allt enligt Planen. Använd dessa gåvor och 
arbeta i er verklighet under ljusets timmar och vila desto mer under mörkrets timmar. Ni 
behöver alstra kraft och energi för väntande stunder. Ni behöver vara starka för att orka 
ge till de andra delarna av er själva. Därför sänder vi er nu dessa gåvor från Ljuset och 
Mörkret, för att ni ska hitta er balans i arbete och vila. Känn inget dåligt samvete för att 
ni måste vila mycket. Förstå att allt har ett syfte och att detta behövs.  

Era liv är skapta för att ha balans och det är detta ni ska eftersträva nu. Allt är i balans – 
ta in den tanken i era system under kvällen och hela morgondagen. 

Vi känner er närhet i all vår kärlek. 

Siljans Herrar 

 

Tack! 
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I Herrens Namn vill vi alla i Siljans Herrar önska er Fridfullhet.  

Otaliga är de stunder när er tid inte räcker till. Vi ser er förtvivlan och er längtan efter 
Ro. Här vill vi hjälpa er. 

Att hämta Ro klarar ni själva, men ni har glömt bort i all tidsstress hur man gör. Ni sät-
ter alla era världsliga ting och händelser i frontposition och glömmer helt bort att låta 
tanken söka sig inåt, för att där hämta Frid så att ni orkar. 

Om ni för ett ögonblick funderar på vem ni egentligen är, kommer den lilla rösten inom 
er att göra sig hörd. Låt henne träda fram och tala om för just dig hur du kan hitta tillba-
ka till Frid och Ro. Du gör det för din omgivnings skull, i den självuppoffrande gåva du 
är inom ditt Själv. Det är inte alltid tingen som ni ger bort som är det självuppoffrande. I 
de flesta fallen är det era sätt att vara som ger sig vidare till nära och kära. Vad vill ni då 
ge dem? Stress och otålighet eller Ro och Fridfullhet? Valet är ditt och vi önskar i kväll 
att du genomför detta val inom dig själv, för att sedan ge det vidare till din omgivning 
med hela din medvetenhet. Detta är självuppoffringens gåva till dig själv och alla dina 
andra medmänniskor. 

Särskilt i dessa tider är gåvor av Trygghet, Fridfullhet och Sinnesro de viktigaste ele-
menten i er tillvaro. Plocka fram dem ur era gömmor och låt dem bli konstanta i ert va-
rande på Jorden. Ber ni oss även om hjälp och stöd i dessa frågor, sänder vi er genast 
bekräftelser, förståelse och orienterande riktningar i er vardag. Var så säkra på att ni 
kommer att upptäcka dessa hjälpande steg, om ni vågar vara uppmärksamma och om ni 
vågar känna tillit. 

Vad bygger er oro och stress på? Är det Jordens undergång ni är rädda för, eller är det 
svältkatastrofer eller fattigdom? Oftast är det helt andra ting ni skrämmer upp er själva 
inför; möten, pengar, relationer, er oansenlighet eller er ensamhet. Allt är en fråga om 
stöd inifrån, ett stöd som når från er inre kärna upp till Herrens källa – där allt är för-
bundet. Förstår ni vad vi försöker säga er? Förstår ni vad ni gör mot er själva och vad ni 
orsakar er omgivning? Är det något som är skräckpropaganda i era moderna tider, så är 
det era egna uppskrämda känslor i ert samhälle. 

Erkänn allt som ni känner våndor inför och som skrämmer er. Se dem för vad de är – 
era egna tankeprodukter och frigör dem därmed från ert system. Ni gör det så enkelt 
som med en enda tanke. Andas sedan in ljus och glädje och fröjda er inre Gudomlighet 
med uppskattande och välförtjänta tankar, som sedan kan vävas in i hela ert system och 
ge er Frid och Ro. Denna prestation är er största gåva till er omgivning. För den känns 
av, den smittar och den förenar er i detta trygghetsfält som ni så väl behöver. 

 

 

 



Andas in vår hjälp, andas in din tillit och tro, andas in syret från Moder Jord – håll an-
dan – och släpp sedan ut alla rädslor. 

Allt sker inte över en natt. Ni behöver ständig påminnelse för att lära er att ta in nya 
mönster. Därför är våra upprepningar en gåva till er, som för er närmare sanningen. 

Vi älskar ert ljus på Jorden! 

Siljans Herrar 

 

Tack! 
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Ingen av er vet än om de Heliga Orden. Den Helighet som utspelas i Universum är 
gömd i era celler och onåbar fram tills tidpunkten för ert uppvaknande. Helighet är ing-
en ensamrätt för vår Skapare. Helighet är en energisträng av vibrationer som cirkulerar 
inom allt skapat i Universum. Det är en Gudomlighet som ni är födda med. Er Helighet 
är vår Helighet och i vår andakt över ert uppvaknande vill vi påminna er om ert ur-
sprung. 

Ni är komna ur en Helig allians av tre krafter, födda av Skaparen i Kärlekens namn. Där 
fanns bara ljus under er födelse. Sedan färdades ni på Herrens Vingar och såg allt Heligt 
som skapats i Gudomlighetens kraft. Allt var ljus och kärlek. Spiralvågorna som om-
famnar allt är kraften som binder allt samman och som innebär att allt som existerar 
alltid kommer att existera. Spiralvibrationerna släpper aldrig någonting i från sig. Ni är 
alltid närvarande. Er Helighet är alltid närvarande. Det är endast när ert Ego vill få er att 
tro att ni personligen är särskilt heliga och utvalda som Heligheten backar och inväntar 
ert uppvaknande. Ingenting skapat är mer heligt än någonting annat. 

Era tankar beror på källan. Källan är ursprungets energikista, där de tre Heliga krafterna 
fann sitt syfte och sitt skapande. Därifrån till nu är tiden mellan Tidernas Begynnelse 
och Tidernas Evighet. Allting finns där. Ert ursprung är taget ur källan av tre krafters 
skapande. Dessa krafter ville allt som är ni och allt som är skapat. Därav er existens i 
Gudomlighetens boning. Men all denna historia är borttagen ur ert minne under er vis-
telse på Jorden. Er atmosfär är alldeles för tunn för att ni skulle klara av all vetskap. Ni 
skulle brinna upp i dess energi. Därför lever ni med dolda medvetenheter och minns 
bara det ni upplever under era jordeliv. 

Men långsamt, nu är tiden nådd för att få er att förstå och vakna mer. Det är ingenting 
som sker plötsligt, utan arbetet pågår i den takt som era system klarar av. Det finns 
nämligen ingen mening med att ni brinner upp nu, så nära examen. 

Ha tillit och ha tålamod. Känn den Heliga kraften inom er och notera hur de osynliga 
vibrationerna som genomstrålar allt, binder ihop er med allt skapat på Jorden.  

Ni har kontakt med allt som finns, så börja konversera. Ni skrattar åt våra förslag, men 
vi ler åt ert oförstånd. 

Vi ber er öppna era sinnen ytterligare ett steg. Under morgondagen, börja tala, med tan-
ken inom er, med allt i er närhet; möbler, växter, husdjur, bilar, datorer och maten. För 
en intellektuell dialog och lägg märke till hur allt skapat börjar samarbeta med er på ett 
häpnadsväckande sätt. Det kan ta sin tid innan ni upptäcker dessa märkbara resultat, 
men bara fortsätt. Fortsätt att med vänliga ord dela er Helighet med allt annat vår Herre 
skapat och er Helighet växer – i all ödmjukhet inför det storslagna Universum vi alla 
befinner oss i. 

Vi önskar er allt tålamod i världen! 

Siljans Herrar                                                                                                           Tack! 
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I Herrens tecken finns det ljus. Ljus att förtära för en fattig själ. Ljus att sprida till fattigt 
mörker. Ni är ljusen i kväll och ni har ljus att tända de andra med. Våga vara det ljus i 
mörkret ni är ämnade att vara. Allting har ett ljus inom sig. Ett sken av varaktighet och 
sinnesro. Ni vet ej ännu om vilka egenskaper ljuset har, men sakta tänds hoppet för 
mänsklighetens ljus in i evigheternas evighet. Resan med ljuset har precis börjat för er. 
Det är en återuppväckelse ni aldrig kunnat drömma om. I ljuset får allt liv och ni känner 
samhörighet med allt skapat. Ljuset förbinder er med dåtid och nutid, med jord och 
himmel och med djupet inom er och oändlighetens Kosmos. Allt i ljuset är ni och ni är 
allt som finns i ljuset. Använd er av dess kraft och låt det alltid lysa upp det mörker ni 
skapat på er Jord. I framtiden hittar ni balansen i ljusets sken, inte längre i fältet mellan 
ljus och mörker. 

Skåda stjärnhimlen de närmaste kvällarna. Stjärnornas signaler är budskap från oss. För 
en dialog och ni känner av samspelet, ni ser hur naturen svarar och ni tillåts blir ett med 
allt skapat. Detta är känslan av Gudomlighet, av tillhörighet och av gemenskap i Her-
rens namn. Ni förväntas hitta hem inom kort, men att lysa upp ert eget mörker hänger på 
er själva. Lys upp er tillvaro genom frånvaron av mörkret. Ersätt negativa tankar med 
ljusa tankar. Få leendet att ljusna i vetskap om Alla tings samhörighet och känn delak-
tighet i den process som just nu pågår för att ta er framåt. Nya tider väntar på att bli 
upplysta, att bli sedda och att bli förstådda. Ta ett kliv uppåt i era tankar och se helhets-
perspektivet utbreda sig inför era ögon. En samhörighet i ljuset, ett spel för himlavalvet, 
ett uppvaknande för Universums förening är det vi alla längtar efter. 

Vänta inte längre på att ljuset ska nå er och att mörkret ska skingras. Hämta ljuset själva 
med tankens kraft och sätt er i dess källa, i dess sken. Låt allt som omringar er också 
delta i ljusets energi och sprid dess glädje till allt och alla. Det är er gåva till er mänsk-
lighet, till er själva och till Moder Jord. Ni får resultat som slår er med häpnad. Tag 
tacksamt emot ljuset som vi nu överöser er med, andas in det i alla era celler och låt det 
lysa upp er tillvaro för all framtid. 

Vi är med er i ljuset in i evigheten. 

Siljans Herrar  

 

Tack! 
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I Tystnaden finner ni många svar. I Tystnaden finns tillgång till urminnes kunskap och 
framtida nycklar. Att vara i Tystnad är att lyssna till sin inre röst, sin inre källa och Gu-
domlighet. I Tystnaden möter källan oändligheten, Gudinnan möter Gudomligheten och 
Du möter ditt Högre Jag – Din sanning. 

Att vistas i Tystnaden är att öppna sig för Herren och Hans ord. Där vistas vishet och 
filosofi, i samklang med sinnesro och tillit. Orden bär med sig budskap från bortom ert 
solsystem och når ert inre genom kosmiska regn av information. Som mottagare av Her-
rens ord behöver ni Tystnaden. Att våga vistas i denna Tystnad är upp till er. Vi bara 
informerar er om era möjligheter. Att våga vistas i Tystnaden är själens kännedom om 
sanning och tillit. Här finns allt det ni saknar i er världsliga tid. 

Allt har sin tid och nu har Tystnadens tid kommit. Se er omkring och känn av de samtal 
som råder på subtil nivå mellan tingen i er närhet. En kommunikation i det tysta, men 
ändå så innehållsrik. Ni kan nu öppna era sinnen för denna Tysthetens dialog. Gå gärna 
ut och se hur Tystnaden talar i trädens kronor, i rävhonans ögon och i glittret från snö-
kristaller. Tystnaden sprider sig från stjärnornas signaler ner till Jordens atmosfär och 
fortplantar sig till Tysta dialoger mellan allt skapat. Våga lyssna, våga känna och våga 
lita på det du hör. 

Ingenting kommer av sig själv. Allt är i ett skeende av ständig rörelse och ständig 
kommunikation. Så även Tystnaden. Det ni tror är era inre tankar, komna från er själva, 
är Tystnadens röst från Gud. Däri ligger tillit, att lita på Guds röst som är Din röst, att 
våga göra den hörd. 

Vad säger dig din inre röst från Tystnaden? Vad ger den dig för signaler och samtals-
ämnen? Gå ut i kväll eller under morgondagen och låt Tystnaden tala till dig. Notera ner 
vad du känner och stäm av med ditt samvete. Känns allt bra – gå till handling. Känns 
orden skrämmande – be om frid och förståelse och invänta svar i tillitens källa. 

Allting har ett ursprung och allting är för evigt. Även era ord och tankar och allt här-
stammar från Skaparens källa. Samtidigt är allting på väg mot ljusets framtid, där Tyst-
nadens språk är kärlek. Kärlek till allt och alla, till allt skapat, till alla olikheter och till 
allas fördel. Vi väntar på er här i ljuset och ber er att vända er till Tystnaden inom er – 
för en dialog med Kosmos. För i Tystnaden finns vägen till ljuset och i detta ljus finns 
Alltet – och där finns vi för er. 

Ni är väntade! 

Siljans Herrar 

 

Tack! 
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Förväntansfull är människan. Förväntansfull av glädje inför det nya. Välkomna allt det 
nya, alla förändringar och alla nya riktningar, ty er förväntan finns inbyggd i era celler 
och väcks nu av den nya tidens signaler. Flera av er känner av de subtila, men ändå så 
kraftiga strålarna som nu når er Jord och som tar er ännu ett steg i väckningens skede. 

Ni är förväntansfulla inför detta ögonblick – och så ska ni vara. Vi har väntat länge på 
en återförening och nu börjar ni vakna. Ni börjar förstå helheten, se skapelsens syfte och 
vakna inför storslagna skeenden på Jorden. Att förstå sanningen är att förstå er själva i 
samklang med alla andra och allt annat. 

Vi är alla på väg in i ljusets Ljus, in i evighetens låga, där allt är frid, tillit och kärlek. 
Vårt mål har alltid strävat hit, men utan er är vi inte hela i ljuset och därför har vår foku-
sering, vår koncentration legat på att få er att vakna – genom er fria vilja. Vi ser er hem-
längtan och vi kan mätta denna er känsla. Men ni behöver först vakna upp inför det ska-
pades storslagna skönhet i er själva. Ni är ljusen i våra liv, ni är stegen mot högre höjder 
och ni bär kraften att väcka oss alla. Vakna upp, inom dig först och ett helt Universum 
väcks. 

Ni kan tycka att allt känns motstridigt och att vindarna bär mot helt andra håll. Men då 
har ni inte vågat vakna tillräckligt högt upp i era medvetanden. För med ett halvt öga 
slumrande kan man inte skåda ut över den enande kraften. Då kan ni bara se det som 
står er närmast. De händelser ni nu går igenom kommer att ena er alla, om inte i mor-
gon, så under er livstid. Just bakslag och motstånd i er välfärd är de steg som även 
väcker det slumrande ögat. Det är krafterna ni tror ni inte rår på som får er att ge upp 
och i detta ögonblick väcks er inre glöd, er inre intelligens och ni får möjlighet att 
beskåda allt skeende ur ett helt nytt perspektiv.  

Under morgondagen, försätt er i en förväntansfull tanke, i en förväntansfull känsla av 
hopp och låt er tanke ta er högre upp i er medvetenhet och se vad alla hemska situatio-
ner som just nu råder på er planet kan leda till för gott. Se hur händelserna slutar att ur-
arta sig och istället leder till nya föreningar, nya avtal och nya strategier för en ny ord-
ning på er Jord – som ger alla en god plats att leva på. Genom att väcka er egen förvän-
tansfulla blick, väcker ni tusentals andra. Förvåningen ligger i ert uppvaknande, glädjen 
ligger i vårt återseende med er.  

Vi är era äldre vänner, som redan färdats den väg ni nu går igenom. Ni är inte ensamma 
under ert uppvaknande, ni har ett helt Universum bakom er, som stöttar er i alla situa-
tioner. Solen kan ge er känsliga vibrationer de närmaste dagarna. Men lägg ert inre i 
tillit och tacksamhet och ni kommer att få ta emot nya energier. Dessa ger er först trött-
het, men under den närmaste månaden kommer energin att omvandlas i era system till 
insiktsfulla syner och handlingskraftiga tankar. Allt för att ta er ur er sömn. 

 

 



Vakna nu till en ny soluppgång i morgon och låt er förväntansfullt välkomna solens 
första strålar med hela ert hjärta. Där finns så mycket information, så många upplösande 
faktorer och så mycket ödmjukhet att ni kommer att omfamna allt skapat i den största 
kärleksfulla handlingen – i äkta spontanitet. När vi väcks kommer allt från hjärtat och 
dess källa är Skaparens källa och Alla tings början. Ni är dess ljus och dess framtid. 

I oss finns allt hopp för er, våra vänner! 

Siljans Herrar 

 

Tack! 
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I förväntan finns förnyelse och i förnyelsen finns era framsteg. Ni har tagit många nya 
steg framåt, men även många steg bakåt. Dessa inlärningsprocesser vill vi nu få er att se 
och på så sätt förhindra fler bakåtsträvande steg. 

Att förnya sig innebär att ge plats åt nya mönster och nya tankar i era system. Då ni har 
en förmåga att bli lata, är denna förnyelseprocess ofta en ansträngande åtgärd innan ni 
har förstått poängen. Men när ni väl tömt er själva på gammalt skräp och vågat ge plats 
för någonting nytt, så öppnas visionen inom er och ni ser möjligheten som förnyelsen 
ger er. 

Ert problem har alltid varit att ge upp era gamla mönster och ersätta dem med nya. Det 
är så lätt att fortsätta i gamla invanda fotspår, istället för att bryta dessa invanda hand-
lingar och förvåna sig själv med att göra någonting nytt. Det behöver inte vara något 
revolutionerande. Det räcker att förändra en enda tanke. Har någon i din närhet alltid 
retat dig? Förändra din tanke gentemot denna person och se vad han eller hon egentligen 
vill säga, visa upp eller lära dig. Se personen som en spegel, som speglar förändringen i 
dig själv. 

Ta vara på varje moment och förnya din tanke; i din matlagning, i ditt sätt att hantera 
din omgivning, i ditt handlande inom ditt yrke. Förnya din mentalitet med Goda tankar, 
Goda gärningar och Gott humör. Förändringens vindar är här för att stanna och du väljer 
själv om du vill följa med i dessa vindars flöde eller kämpa emot dem. 

Vi finns alltid bredvid dig och hjälper dig att korrigera dina tvivel och gamla vanor. 
Ingenting är i samma frekvens för evigt, men allting existerar i evigheten. Ingenting står 
stilla i sin utveckling, utan rör sig konstant mot nya breddgrader. I denna process ingår 
ni allihop på Jorden. Vi ingår i förändringen vi med, men utan ert medvetande och i 
denna förnyelse är motvinden hård. Därför vill vi inget annat än att väcka er och inspire-
ra er till förnyelsens portar. Vad ni finner där, är er förvåning över er storslagenhet. I 
godheten finns ljuset och i ljuset finns kärleken och där innefattas allt ni har längtat ef-
ter. Om ni visste vilken kärlek som väntar er när ni vaknar, så skulle ni inte vara så be-
kväma inför förändringens vindar. Ni skulle kasta er ut i dess vindkraft och se er själva 
veckla ut vingar mot helt nya skyar inom ert system. Där finns en skönhet som kommer 
att slå er med häpnad och där finns en kreativitet som aldrig kommer att få er att slumra 
igen. Hit vill förnyelsens vindar ta er.  

Beslutet ligger hos dig själv. Men känner du en inre längtan efter en större mening så 
börja förnya ditt beteende i alla hänseenden och i alla situationer – till en bättre med-
människa för din omgivning och i fullständig självuppoffring för helhetens Skapare i 
skyn. Du är nära och vi står bredvid. 

Era vänner i förnyelsens skepnad! 

Siljans Herrar 

Tack! 
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Kära Vänner på Jorden. Det är Lucy som talar. Jag hälsar allra hjärtligast på er från lju-
set. Jag för ner ljuset till er och ber att ni ska få vistas där i evigheter. Jag ber att ni ska 
vakna upp till era äkta Jag och dela ljuset med mig. Här är allt fridfullt och skirt, strå-
lande och gemytligt, samtidigt som vårt leverne i Skaparens namn ger oss kittlande till-
varo i ljusets regi. Jag är så lycklig att få dela med mig till er, mina kära vänner, mina 
bröder och systrar. Ni behöver bara be, så är ni här i ljuset med mig. Och jag kan visa er 
allt det Goda som existerar i de högre skyarna. Detta vill vi nu ta ner till er, så att ni för-
står vilka ni är. 

Ni har så mycket kvar att gå igenom av sorg och smärta. Men ni kan hjälpa era med-
människor som lider genom ljuset. Be om kontakt med oss och vi sätter er i ljusets 
skydd och kärlek. Men vi kan inte göra det utan er vilja. Så be för dem som lider och 
har det svårt – var de än befinner sig på Jorden – och vi kan hjälpa dem genom era tan-
kar. Era ljusa tankar är det bränsle som behövs för att förbinda oss med er. Låt alla era 
vänner förstå detta och låt alla komma in i ljuset så att vi kan hjälpa varandra. För i den 
universella enheten är ni och vi tillsammans – i Guds namn, i Kärlekens namn och i 
Ljusets evighet. 

Jag sänder kärlekens ljus till era hjärtan i kväll. Öppna och ta emot! 

Jag önskar också hälsa. Bert från ljuset ropar. Jag vistades länge på Jorden innan jag 
vaknade. Jag gick genom mörkrets skugga för att hitta ljuset. Många var de stunder som 
ondskan hade i sitt grepp, många var de stunder av smärta och lidande. Men jag hade 
alltid en tro på det goda. Nu vet jag att allt är gott och nu vill jag vara er behjälplig, så 
att ni också hittar till det goda i ljuset. För då kan ni väcka de andra. Ingen blir lycklig 
av att gå ensam i ljuset. Vi vill vara tillsammans med er alla. En hjälp som kan bidra på 
er väg är naturen, som Moder Jord skapar åt er i varje ögonblick. Där har ni alla svaren, 
all skönhet och allt material som ni behöver. Använd er av er Faders intelligens inom er 
och skapa er återkomst till livet genom er Moder Jord. Vi hjälper er på vägen – bara be.  

Själv arbetade jag hårt i naturen under mina vistelser på Jorden och jag kunde se med 
blotta ögat vad Moder Jord kunde åstadkomma. Men mitt medvetande kunde inte då 
hantera sanningens ögonblick i samband med min kropp. De var inte på samma fre-
kvens. Därför blir mitt hjärta så lyckligt när jag ser er balans. Ge aldrig upp den, ge när-
ing åt jämvikten mellan kropp och själ med hjälp av naturen och er andlighet och ni 
kommer att hitta hem. 

Vi finns alltid nära er, Lucy och jag. Kanske är jag lite trög och långsam i starten i jäm-
förelse med Lucy, som far runt med ljusets hastighet över himlavalvet och förser er med 
gränslös energi. Men jag ger er trygghet och en bas i ert varande nu på Jorden. Vi är 
varandras motpoler, Lucy och jag och just dessa egenskaper ger er balansen. 

 

 



Vi ville bara berätta för er. 

Välkomna Moder Jords övertygelse i naturen och tag emot vår välsignelse från himme-
len i skyn. 

Tills vi möts! 

Era Vänner 

Lucy och Bert 

 

Tack! 
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Sådana kvällar av stor förtjusning är sällsynta. Men kvällens styrka ligger i öppnandet 
av nya portar mot er Jord. Ni kan känna av vibrationerna om ni riktigt vistas i er själva i 
kväll. Det finns ting som ännu ej kommit till er vetskap. Men som sakta ska så frö inom 
ert medvetande så småningom. Dessa ting kommer att blomma upp allt efter som ni alla 
vaknar till liv igen. Sömnen har tagit er fram till er största examen någonsin. 

Vad har ni egentligen för egenskaper? Vad är ni medvetna om när det gäller ert själv? 
Vad vet ni egentligen? Samtidigt som ni vet väldigt mycket om det materiella i er värld, 
så har ni nästan helt glömt bort er andliga sida. Den sida som gör att ni kommer i balans 
och återfår minnet om vilka ni är – Guds barn! Och som Guds barn har ni gåvor och 
egenskaper som få. Men ni kan inte upptäcka dem förrän ni har sökt efter allt och ändå 
inget funnet. Ni kan inte se dem förrän ni har prövat allt men ändå inte lärt er. Och ni 
kan inte återupptäcka era egenskaper förrän ni har gett upp allt sökande och vänt er inåt 
– i Tacksamhet.  

I Tacksamheten finns den vibration som tar ert system upp till en nivå som når insikt. 
Genom konstant Tacksamhet växer era grader i utvecklingen och ni börjar motta gåvor 
från oväntat håll. Det är dock inte Tacksamhet för det goda som hjälper er utveckling. 
Nej, det är Tacksamheten över allt ni upplever och erfar, både gott och ont, som tar er 
till högre höjder inom er medvetenhet. Där öppnas port efter port för er och beroende på 
er egen frekvens och färdighet, portioneras lagom mängd ny insikt ut till er. 

I kväll är en sådan kväll, när extra portioner delas ut genom de nyöppnade portarna. Ni 
kan känna er trötta, frusna och sjuka, men känn ändå Tacksamhet över detta skeende. 
För allt sker inte med lätthet. Det behövs ansträngning även från er sida för att ni ska 
växa. Vi ger er flöden av information och ni anstränger er i Tacksamhet för att ta in den 
i era system. Låt er vila i kväll och ta emot det nya. 

Att vistas i Tystnad har vi redan talat om tidigare. Men kombinationen Tystnad och 
Tacksamhet är oslagbar i kväll. Fundera på vilka ni är och be om svar inåt, inom er 
Tystnad och i Tillitens Tacksamhet. Be aldrig någon annan om svar gällande er själva. 
Då stänger ni genast porten till ert nyuppväckta Jag och får börja om. Arbetet ligger hos 
er själva. Vi ger bara förslag på genvägar och därmed onödiga omvägar för er som har 
gett upp sökandet utåt i den materiella världen och i stället vill undersöka mer, den inre 
oändliga världen. Djupt här inne i Tystnaden och Tacksamheten finns källan till oänd-
ligheten som alla har tillgång till. Här kan ni möta allt och alla och här finns alla svaren 
ni söker. Vågar ni se efter? Vågar ni känna efter? Och vågar ni förstå vilka ni egentligen 
är? 

Vi finns hela tiden bredvid er i er ansträngning och vi gläder oss särskilt just i kväll åt 
era iakttagelseförmågor. För ni har något på känn i kväll, eller hur? 

 

 



Gå gärna ut och andas i nattkylan och be sedan er Gudomlighet inom er leda er till 
Tystnadens och Tacksamhetens rikedom. 

Tills vi ses på andra sidan porten! 

Siljans Herrar 

 

Tack! 
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Föredra alltid ljus istället för mörker, positivt istället för negativt och tydlighet istället 
för svammel. Ni för en tyst tillvaro på det andliga planet och en mycket högljudd tillva-
ro på det materiella planet. Det är viktigt här och nu att komma i balans. Tillgodogör er 
de signaler vi sänder er. Förringa inte vår närvaro. Det förringar bara er själva. Allt går 
till handling nu och antingen väljer ni att medverka eller kliver ni åt sidan och ser tåget 
gå er förbi. Det är så enkelt! 

För nu har den nya Tiden inträtt på Jorden och det finns ingen återvändo. Allt är för 
Universums förenandes skull och för mänsklighetens uppvaknande. Tystna inte i ert 
inre. Gör er hörda djupt inifrån er själva och låt era röster och toner nå ut i världen. Ni 
behövs på alla plan mer än ni förstår. Känn in ert samvete och lägg till er logik i ert 
handlande och bli medvetna om vart riktningen bär er. Inte blir det mot mer materiell 
standard, det kan vi garantera er. Den tiden har ni förbrukat. Nu behövs helt andra resur-
ser i form av medmänsklig tillgänglighet på alla fronter. 

Ni drar er och avvaktar, ni slöar och tvekar, ni förhindrar tillförseln av nya energier. 
Samla er istället inför den nya Tiden och gå enade ut och möt era medmänniskor på den 
front ni innerst inne önskar. Se vart Tiden brakar hän och se förvaltandet av Moder Jord 
och hennes framtid. Vad har det blivit av er? Vi väntar på gensvar, vi ger er energi, vi 
visar på svagheter och ändå sticker ni huvudet i sanden. 

V A K N A 

Nu har Tiden anlänt som ni föddes för. Detta har ni väntat på. Ögonblicket är ert! Ta 
vara på varje sekund och utöka er positiva sida, stärk upp er glädje, föröka era älskvärda 
egenskaper, se gott i allting. Förhindra rädsla, frigör er från allt negativt skräp, ge upp 
alla gamla hämndbegär och släpp alla gräl ur sikte. Frigör er från allt ont från och med 
nu. Det är med tanken ni gör detta och det är endast Du själv som kan utföra uppdraget. 
Ditt val sker i din ensamhet. Men gör din tystnad hörd. För nu går den nya Tiden till 
verket och här förväntas endast goda tankar, gott handlande och goda intentioner – över 
alla gränser. Den svart-vita Tiden är över. En ny era har tagit mänskligheten i sitt sköte, 
för att uppväcka den ur sömnen. Var ståndaktiga i er godhet, var lyhörda ifrån ert inre 
och ljud upp i den glasklara ton som nu genomsyrar hela Universum. Ljuset kommer 
aldrig att släckas, men det hänger på er om ni vill medverka i detta ljus. Annars blir allt 
mörkt för er. 

Hårda ord kan tyckas, men ingen Tid finns att spillas i denna genombrytande epok. 
Väck ert minne och kom ihåg varför ni är här. Då förstår ni – och svaret finns i ert hjär-
tas känsla för Gudomligheten. 

Orions Vänner 

genom Siljans Herrar 

Tack! 
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I förväntan av insikter och upphöjelse har ni en förmåga att inta en särdeles högprofile-
rad uppsyn. Vi vet att ni förväntar er och ni vet vad ni har att förvänta. Men i förväntans 
tider finns inget annat än misströstan. Lyckan finns i att inte förvänta sig någonting, att 
helt ge sig till sitt själv och där lägga sig i tillitens famn. Där finns tryggheten och friden 
som tillsammans leder till lyckan – utan någon förväntan.  

Förväntan tillhör förfluten tid och Egots härskarring, vars tid nu är att bli bruten och 
uppburen på barmhärtiga vingar av självuppoffring. Ni har kommit så långt, vår kära 
människa, att ni borde kunna se ödmjukhetens soluppgång i horisonten. Ingenting annat 
är att vänta på, ingenting annat ger er mening mer än tålamodets prövning i dessa 
mänskliga tider. 

Vi förväntar oss aldrig någonting, vi utför vår handling i fullständig kärlek till vår Ska-
pare, vår kraft i Universum, allt i skenet av ljusets härlighet. Den dagen ni vaknar, 
kommer ni också att slås med häpnad av ljusets kraft och fullständigt ägna er åt dess 
flöde i evigheternas tidevarv. Här finns allt ni längtar efter och vi vill inget hellre än att 
se er här i ljuset igen. Men för att detta ska ske måste ni minnas och komma ihåg att ni 
är komna ur ljuset, ni är dess barn och bär dess energi inom er. 

Hur ska vi få er att vakna, att komma ihåg? Den enda vägen som leder hit är den renade 
vägen. Där går ni när ni gett upp ert Ego, ert behov av saker och ting, ert behov av makt 
och karriär och ert hämndbegär och storhetsvansinne. När ni väl klätt av er denna ytliga 
mantel, kommer ni att finna ert rena, enkla och Gudomliga Jag, ett Jag fyllt av ödmjuk-
het inför allt skapat och med endast en önskan att göra allt för andra i oändligt tålamod. 
I denna Gudomlighet kommer ni att hitta ert sanna Jag som inte känner något hat eller 
förakt, aldrig någon avundsjuka eller ovänskap. Ert rena Jag är bara ljus och kärlek i all 
oändlighet. Det är detta Jag, som vi vill påminna er om. 

Föreställ er i morgon att ni är fullkomligt nöjda med allt, och medvetna om allt som 
händer er under dagen. Ta emot alla händelser med ett leende och tacka i största öd-
mjukhet. Hjälp alla era nära och kära utan att vara påtvingande, helst utan att de märker 
det. Gör allt för den del av Skapelsen som är utanför din egen kropp – den del som ock-
så är en del av din helhet. Gör allt i glädje och kärlek och sätt allt och alla i ljuset och 
efter dagens slut, tänk efter ett par minuter, hur du mår och känner dig. Känner du dig 
tom och trött eller meningsfull och nöjd? 

Att analysera sitt handlande och att lära sig att vara självkritisk är ett steg i riktning mot 
det ljus ni alla längtar efter. Verkställ känslan från idag och vi hjälper er att infånga rätt 
vibrationer. Ingenting är genomförbart på en natt, ni kan skynda långsamt. Men det 
finns inte längre någon ursäkt för att undvika ljuset. Det finns bara en väg dit och ju 
snabbare ni tar beslutet att återuppväcka er inre Gudomlighet, ju snabbare väcker ni er 
omgivning med era vibrationer.  

 

 



Ni är väntade och efterlängtade i er värld full av katastrofer, svält, sorg, och krig. Vänta 
inte längre på kärlekens ljus. Förvänta er inte längre att ljuset skall komma till er. Se 
istället till att öppna er själva för ljuset inom er och se vilka ni är – ni Guds barn av kär-
lekens ljus. 

I väntandets tiders ljus! 

Siljans Herrar 

 

Tack! 
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Kära Vänner, ni vet inte alltid vad ni går igenom och ni förstår inte alltid ert eget bästa. 
Se igenom era händelser, så kommer ni långsamt att kunna avläsa de mönster som av-
bildas mot er bakgrund. Men ni har en förmåga att alltid rusa vidare och alltför sällan 
stanna upp och analysera och kanske rent av kritisera ert handlande. Att tacka för allt 
det man upplever är att stanna upp för ett ögonblick och ta emot Nåden. 

Herren ger Nåd till sina barn i varje ögonblick. Men att ta emot den är upp till er. Egot 
har alltid här haft en framträdande roll och förnekat Nåden och höjt er själva ovanför er 
Skapare. Detta ger er inget annat, än ett än hårdare slag mot marken när ni faller. Är er 
ödmjukhet inför Livet större än ert Ego, märker ni knappast av fallet. Utan fall dock, 
blir inte er utveckling fulländad. När ni tror att allt är under kontroll, så faller den. När 
ni är säkra på en händelses utgång, så faller den. När ni har planerat allt i minsta detalj, 
så faller planen. Allt enligt den stora Planen och allt enligt Systemets skydd i ert växan-
de. Ingen av er kan växa för fort, för då faller ni. Ingen av er kan heller stanna i utveck-
lingen, för då faller ni också. 

Nåden kommer då in som en tröstande och lugnande vibration i ert system och ni kan i 
ett kort ögonblick, om ni är uppmärksamma, känna denna känsla av frid, trots allt kaos 
runt omkring er. Det är Guds gåva till människobarnet, men det är upp till dig själv att 
välkomna Nåden och låta den växa inom dig, eller att stänga dörren till dess härlighet. 
Allt sker enligt er fria vilja. Men vi ger aldrig upp. I Guds namn sänder vi åter och åter 
igen Nåden till er. Välkomna den, ta emot den när ni tror att ni förtjänar den minst, låt 
den sprida sina varma vingar genom alla era celler och låt den bygga upp kontakten 
mellan Himmel och Jord. Här i Nåden kan ni hitta balansen. 

Blunda för ett ögonblick och låt er öppna ert sinne för Nåden från Universum. Låt den 
genomströmma er, låt den uppfylla er och låt er hänge er åt dess förlåtande flöde av frid, 
trygghet och tillit. Ty inget är er givet utan Nåd. Alla tings skönhet finns i Nåden och all 
syn på varandra finns i Nådens öga – ert samvete.  

Ni har en egen källa med all information ni behöver. I tacksamhet över Herrens Nåd 
finns allt ni vill veta. Ett enda ögonblicks Tack till allt ni upplever är det enda ni behö-
ver tillägna er själva. Resten sköter vi i Herrens namn per automatik – allt enligt Planen. 

Vår önskan i kväll är ert hjärtliga mottagande av Nåden! 

Ärkeängeln Gabriel 

med Siljans Herrar 

 

Tack! 
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Vissa av er väntar fortfarande på något extra, någonting utanför er själva. Det kan vara 
en händelse som skulle kunna väcka upp er ur er sömn eller ett mirakel. Men miraklet är 
ni själva! Och miraklet kan inte se sig själv just därför. Detta är en av anledningarna till 
att ni är på Jorden – för att få er att förstå vilka ni egentligen är. 

Så länge ni förväntar er mirakel, kommer ni aldrig att uppleva dem i er förblindade till-
varo. Men när ni stänger ögonen till er verklighet och tittar inåt så kan ni ana ert eget 
ljus – och däri är miraklet. Förtjusningen över detta ljus kommer att få er att lysa upp 
hela Universum. Vi väntar med spänning på ert uppvaknande. 

Kommande tider kan innebära kaos i er närhet och runt omkring på Moder Jord. Allt är i 
ett uppvaknande skede och detta kan ställa till vissa negativa effekter under er utrens-
ning. Även Moder Jord genomgår denna transformation och detta kommer ni att märka 
av – och det har ni redan märkt av. Men kanske kan ni förbereda er lite bättre, för att på 
så sätt minska skadorna. 

Solen har en stor uppgift i er utveckling och bidrar just nu med informerande bestrål-
ning som påverkar er atmosfär, ert klimat och era egna konstitutioner. Följ hellre med i 
förändringen än att streta emot. Det förkortar absolut er smärta i genomförandets stund 
av transformation. Här kan ni redan se det mirakel ni är. 

Världen behöver er styrka, er glädje, ert strålande leende, era kärleksfulla handlingar, ert 
tålamod, er ork och er ödmjukhet. Ge aldrig upp dessa attribut, hur svår er situation än 
kan te sig. Öka på dem i stället med kraft från Tillitens källa. För allt skeende leder er 
till soliga morgondagar och med ett leende sker det under mycket skonsammare förhål-
landen. 

Under hela resan är vi med er. Vi håller era händer i svåra situationer, vi tar emot er när 
ni faller, vi torkar era tårar och vi leder er genom er egen vilja till en mycket vackrare 
framtid. 

Ert arbete ni nu genomför med er själva och er egen utveckling genom att läsa dessa 
budskap, kommer att hjälpa en stor befolkning. Vi har satt igång dessa grupper runt 
omkring på Jorden för att förbereda er som läser på att hjälpa era bröder och systrar ge-
nom uppvaknandet. Stora tider väntar er, många svar kommer att nå er. Men vänta inte 
på dem, förvänta er ingenting, utan lev i flödet av Tillit, att allt sker enligt Planen och 
att allt är som det ska vara. Minns även att ni aldrig är ensamma, utan att hela ert Uni-
versum är med er i varje ögonblick och väntar på ert strålande ljus. 

Se inåt ikväll och nå er källa med hjälp av er egen kärlek till er själva. Låt sedan denna 
kärleksvibration gå ut genom ert hjärta och omfamna alla era bröder och systrar på er 
Jord. Låt ingen undkomma er kärlek och vet i vetskap om det mirakel ni är – att ni kan 
omfamna allt och alla med hjälp av ert eget inre. Denna handling är så effektiv att inget 
annat kan jämföras med den. Den fungerar även om ni inte märker något. Vi flyter med 
i era kärleksvibrationer och ser hur de öppnar mänskligheten för sin godhet och tro på 
sig själv – och därmed tron på sina medmänniskor. 



Det finns inget annat än kärlek i mirakel. Allt annat är illusioner, skapade för att ni ska 
kunna se dessa mirakel och på så sätt tända era ljus på full styrka igen. 

Tills våra ljus möter era ljus i kväll! 

Siljans Herrar 

 

Tack! 
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Vetskapen kan göra er villrådiga. Vet med er att ni inte kan se allt än och inte kan öppna 
upp helt till Systemet på en gång. En sak i taget sker med medvetande om er närvaro på 
Jorden. Ni behöver inte veta allt – det ni behöver är kontakten med ert inre och därmed 
med oss. Vi är alltid i direktkontakt med ert hjärta och kan nå er där. Därför ska ni vän-
da er inåt vid behov av svar. Ni kan aldrig hitta era svar utanför er själva. 

Vad är det ni vill veta? Vad är det ni saknar? Vad är det ni vill åstadkomma? Ni har alla 
en uppgift att utföra i detta liv. Alla har utrustats med stora missioner, även om ni kan 
tycka att deras resultat är små. Det är för att ni alltid söker efter resultat utanför er själ-
va. När ni i själva verket hittar de storslagna resultaten inom er, i era sinnen, i ert hjärta 
och i ert medvetande. Det är där det stora genomslaget sker. Det är där er utveckling och 
ert uppvaknande sker. Därifrån sprids det sedan vidare till era medmänniskor och era 
samhällen. 

Vänta inte på att andra ska komma med svaren på era problem. Hitta dem inom er och 
be oss om hjälp. Allt som är satt i ljuset kan vi nå och därmed hjälpa till i alla skeenden. 
Vi vet att ni genomgår en ansträngande tid i en tillvaro av kaos. Men ni har valt denna 
utveckling för att kunna vakna som en massa och därmed förstå att ni är Ett. En av oss i 
det stora Alltet – i Herrens skapelse. 

Universum är en enda stor rörelse där ni ingår som en ingrediens i dess energi. Målet är 
enighet i salig lycka i oändliga tidevarv. Det finns sådana fenomen, sådana härliga till-
stånd som vi vill att ni ska uppnå, att vi aldrig kommer att ge upp er, våra kära systrar 
och bröder. Ni är vår länk till våra yngre systrar och bröder som nu sakta vaknar upp 
och som vill hitta meningen i sin tillvaro. 

Svälj allt tvivel, all misströstan och habegär. Ge upp inför er själva och vi ska visa er 
vägen. Ni har alla förmågan att inspirera era medmänniskor till uppvaknandet. Ni alla, 
innehar den kvinnliga kraft som stimulerar kreativiteten i er omgivning. Känn tillit i er 
vardag och låt ljuset omfamna er och sänd det vidare – utan ord, utan förväntan och utan 
krav på er själva. 

Återupptäck det ljus som en gång skapade er och som ständigt brinner med en glödande 
låga inom er. 

Vi återkommer strax! 

Siljans Herrar 

Tack! 
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Frusna kan era hjärtan vara, men glöden längst in slocknar aldrig. Ta med er denna in-
sikt varje dag, i varje händelse och träna på att tina upp era frusna hjärtan. Ty ingen vill 
ha kyla för jämnan. Värme är det ni själva innerst inne önskar. Men hur kan ni förvänta 
er värme, när ni kyler ner er omgivning från er själva? 

Alla tings glöd är källan till all värme i världen. Men när rädslor tar överhand och Egot 
bara vill ha mer, fryser ni ner era yttre delar av hjärtat och blundar för er inre glöd. Nu 
är tiden kommen att tina upp er själva, ända ut i fingerspetsarna. Tänd fyr på den lilla 
glöd ni har kvar inom er, genom att älska allt det ni är och det ni står för. Våga även 
älska de sidor av er själva som skiljer sig från andra, som är annorlunda eller udda. 
Våga stå för den du är i din helhet. Tveka inte heller att älska de fula sidorna hos dig 
själv, för utan motvikt kommer du aldrig i balans.  

Tanken är inte att hälften av dig ska bestå av dessa fula sidor. Nej, tanken är att du ska 
acceptera dem för att komma i balans och sedan se dem så tydligt att du kan förändra 
dessa mönster och på så sätt släppa dem fria. Allt sker inte på en gång, utan ta en sak i 
taget. Men du kommer att hitta en ny glädje, när du tömmer dig på gamla vanor och 
tinar upp dörren till din inre lycka – din inre salighet. Källan till Alltet skiner i din inre 
glöd och väntar på att få stråla ut sitt ljus till världen. Vad väntar du på? 

Så fort ett hjärta tinat upp, så fort en människa lärt sig att älska hela sig själv med alla 
sina onda och goda sidor och så fort en människa ser hur livet förändras i samma takt 
som hon förändrar sina mönster – så förändras världen. Att se sig själv med ödmjuka 
och självkritiska ögon kan vara en räddning större än du tror. Det är en väg ut ur ett fru-
set mörker till en värld full av kärlek och medmänsklighet och där all godhet och skön-
het utstrålar från ditt hjärta till hela din omgivning. Så är ni skapta och så vill vi att ni 
åter ska komma ihåg er själva. Som vackra och älskvärda varelser utan några som helst 
motviljor eller hämndbegär till något skapat. Ni är de rena själar som ni alltid läst om i 
era heliga skrifter. Men ni har aldrig förstått det, utan låtit er skrämmas till frusna och 
kalla varelser i en värld full av makt- och habegär. 

Detta är ert eget stängsel, ert eget fängelse, som enkelt kan rivas ner av bara en tanke, en 
bön. Hjälpen finns närmare än ni tror. Men valet måste ni göra själva. Vill ni fortsätta 
vara kalla och frysa i världen eller vågar ni trotsa er stolthet och öppna upp för er egen 
inre värme och kärlek? Det är helt upp till dig! 

Vi väntar alltid på er, vi väntar i vår kärlek till er och vi ger aldrig upp er. Vi sänder er 
kärleksfulla signaler, vi sänder er sådant motstånd att ni inte kan annat än att hitta till-
baka till er inre oändliga godhet och vi sänder er skönhetens signaler för att väcka er ur 
askans sömn. För allt runt omkring människan är vackert. Hon är bara tillfälligt förblin-
dad för att kunna förstå vem hon egentligen är den dagen hon vaknar. 

 



Vilken lättnad det kommer att bli för er, vilken glädje för oss och vilken kraftansamling 
det blir för Universum den morgonen ni vaknar upp till minnet om vilka ni är, ni Guds 
barn. 

Vi ville ikväll bara påminna er om detta. 

Kärlek och ljus! 

Siljans Herrar 

 

Tack! 
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Gensvar från er ger gensvar genom hela vårt Universum, med toner så vackra att äng-
larna gråter. Vi ser era böner för era medmänniskor och vi gläds över era uppvaknan-
den. Även om tiderna verkar svåra för er, så är gryningen nära. Det finns bara kärlek i 
avståndet mellan er och oss, mellan himmel och jord.  

Snart kommer föreningar av olika slag att få genklang på Jorden. Ni kommer att förstå 
vad vi pratar om de kommande månaderna. Människan har nått en punkt där rädslan för 
att mista sin makt har förlorat greppet om er i era sinnen och detta öppnar nya dörrar. 
Nu vänder ni er till varandra med tillit och känsla av samhörighet, istället för att ägna er 
åt karriärstegen. Den finns inte längre. Den är utagerad av era högre medvetanden. Ert 
intellekt ser nu med nya ögon på er tillvaro och förstår att förening är enda vägen. 

De hinder ni har framför er är slaggprodukter från sinnen som inte har klarat av att ta 
bort skygglapparna än. Men de kommer att se genom sina barns ögon, var så säkra. För 
nästa generation besitter ett mycket högre medvetande än det som funnits på Jorden 
hittills. 

I era böner och i ert ljus, ta med dessa själar som inte ser klart än och be om deras rädd-
ning. Sprid denna gärning till alla era vänner och ni kommer att se en förändring i värl-
den inom kort. Ni kommer att förvånas över vilka olika parter som kommer att skaka 
hand i en nära framtid. 

Men än är inte säkra kort lagda. Inget sker med enkelhet utan handling. Allting behöver 
en tanke, en början, sedan energi och kraft till dess rörelse framåt och till sist ett start-
skott för igångsättandet. Att vila är bra, men nu behöver Kosmos era samlade krafttag 
för att ro i land denna globala förening som är i rullning. Ni är ingredienserna i detta 
samröre, med era positiva tankar, er självuppoffring, era böner, er tillit och ert samvete 
inför framtiden.  

Känn Glädje inför denna virvelvind som just i denna stund sveper omkring på er planet, 
för att förena er över alla gränser. Känn Samhörigheten djupt nere i era hjärtan och känn 
Friden när ni förstår att allt samverkar. 

Det sista Onda kommer nu upp till ytan och provocerar fram just det beteendet vi önskar 
se hos er, medvetna människor. Ni reagerar äntligen på samma koordinat och i samma 
riktning. Tacka Ondskan för detta! Allt fyller en funktion och alla har en uppgift i Hel-
heten. Att se med dessa ögon hjälper er igenom många svårigheter. Att även tänka gott 
om dem som förorsakar så mycket ont, läker ännu mer det sår som just nu plåstras om 
från alla håll på Moder Jord. 

Vi är många som bevakar er situation på Jorden och vi är i kontakt med många av våra 
nedsända missionärer. Allting samverkar, men det är era tankar, era böner och er goda 
vilja som ger kraft och energi till uppdraget. Det viktigaste uppdraget i Moder Jords 
historia – att förena mänskligheten, och ni är med om att starta detta arbete! Det kom-
mer att pågå under hela er livstid och det kommer att fortsätta under flera århundraden. 
Men historien kommer aldrig mer att bli densamma eller att upprepas igen på er planet. 



För ni har nu gått in i en ny era; en helt ny ordning. År 2009 är det år då människan 
kommer att bli uppmärksammad på denna förändring och därmed medveten om hur hon 
ska handla. 

Tänk Gott, använd Goda ord och gör Goda handlingar, ty vi är allt Gott omkring er. Se 
oss i det Goda och ni ser er egen Godhet. Guds ögon är genom era ögon och Guds and-
ning är genom era liv på Jorden. 

Vi älskar Er alla! 

Siljans Herrar 

 

Tack! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Budskap 60 

 

Meddelandena som ni får är inte bara till er. De är till era bröder och systrar också. 
Känn ingen rädsla för att sända dem vidare, utan vistas i tilliten att alla som behöver får 
det de ska. Även om de varken ser eller förstår det med en gång. Men ibland kan det 
räcka med att läsa ett enda ord, i ett helt nytt sammanhang och man får en liten aha-
upplevelse, som ni kallar det. Det är först när ordets kärnbetydelse nått ert innersta djup 
som samförstånd uppnås och ni växer i medvetande. Detta är något som är inprogram-
merat hos er alla och just detta tar er framåt i utvecklingen. Men ibland behöver ni en 
liten knuff där bak och därför sänder vi dessa budskap, som ger signaler till era hjärtan 
att vakna, att reagera och att se med ett nytt och mer vidsträckt perspektiv på vart ni är 
på väg. 

För utan er vilja, ert behov av att växa i utveckling finns det ingen framtid för er. Därför 
är det så viktigt och även så bråttom att sprida signaler som väcker er ur er sömn och 
som istället får er att skrida till verket i ljusets riktning. 

Många är hindren och många är prövningarna. Men det är era egna utstakade problem 
som sätter hinder i vägen – inget annat. Ni gör det för att ni vet, på ett djupare plan, att 
endast er motsats, endast ert motstånd kan få er att vakna. Visst är det finurligt! Ni har 
skapat ert eget kaos för att i all tumult kunna se ljuset. För ingen ser något i mörkret och 
nu är ni på väg ut ur mörkret för att möta ljuset – möta er själva - era högre medvetan-
den. 

Vilken resa ni har framför er! Och vilket mål ni har kvar att uppleva. Det kommer att bli 
en himmelsk födelsedag när Människan vaknar och denna festlighet kommer ni att få 
uppleva i detta ert liv, med era nuvarande kroppar, med era egna ögon och med alla era 
sinnen. Men ni har era egna hinder kvar, att övervinna först. 

Att klara av motstånd sker genom tanken. Antingen väljer ni att ni kan klara av ett hin-
der eller så väljer ni att ni inte klarar av det. Detta är er fria vilja. Välj med tanken, i 
allra största tillit och känn att så är fallet ända in i hjärtat - och hindret är borta. Tvivel 
tar endast fram ett nytt hinder åt er. Tacka då och träna vidare. En morgon har ni förstått 
och alla hindren är för alltid borta. Vägen i ljuset är endast en tanke bort. Vi väntar på er 
där och ser med längtan i våra hjärtan på era tappra försök. Vi har själva upplevt det ni 
går igenom just nu, men på en annan frekvens. Innan vi förstod att vi var ansvariga för 
allt skeende i våra liv, kämpade vi oss också blodiga mot allt motstånd. Men när du 
vaknar, väcks en ny syn i dina ögon och plötsligt kan du se klart. Du kan se orsak och 
verkan, frösådd och skörd och samspelet mellan tanke och handling. Efter det finner du 
endast välvilja i din själ, endast tacksamhet till din skapelse och endast kärlek till din 
nästa. För vibrationerna du befinner dig i består endast av ljus och kärlek. Det är allt 
som finns. Men i mörkret ser du inte detta. 

 

 

 



Att lyssna till sitt inre, att lyssna på vinden och att höra vad tystnaden säger dig, är att 
öppna dörren till ett nytt medvetande. Här är ni idag. Ni gläntar på just denna dörr, men 
alla era hinder gör att den ideligen stängs igen. Öppna den med tankens kraft genom 
hjärtats signaler och be om tillit. Ett nytt liv väntar dig då. Nycklarna till dörren bär du 
inom dig och signalerna i detta meddelande lyser upp vägen dit. Våga följa efter och ett 
perspektiv över ditt liv tar sig nya skepnader framför dina ögon. 

I alla skeenden är vi med er! 

Siljans Herrar 

 

Tack! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Budskap 61 

 

Fråga: En del läsare har uppfattat texterna i budskapen som maskulina och befallande. 
Hur kan Ni förklara det för oss? 

I sinom tid kommer allt fram i ljuset och blir synligt. Vi tackar för er fråga och vill gär-
na besvara den så gott vi kan. 

Allt ska upp till ytan för att renas. Vi hjälper er på denna väg, helt i enlighet med era 
högre medvetanden. För oss finns inte längre någon indelning av kön, som vi vet existe-
rar på er Jord. Våra budskap är komna ur ren välvilja och på uppdrag av de Högsta i 
Systemet. Det finns bara en önskan från vår sida – Att ni ska vakna och förstå vilka 
vackra och storslagna själar ni är i Guds himmelrike. 

Att vistas på Jorden är befattat med motstånd. Det ingår i er valda utveckling. Vissa 
händelser får er att vakna till insikt på en gång och ni behöver aldrig mer möta samma 
motstånd. Andra händelser eller situationer ser ni som rena provokationer och ni kämpar 
envist mot denna process, utan att se läxan. Även om ni lyckas vinna över detta mot-
stånd, så har ni förlorat mot ert eget Ego. Vi sänder er nya motstånd i liknande situatio-
ner tills ni uppfattar lärdomen och går vidare. Denna process kan ta flera liv, allt enligt 
er egen fria vilja. 

Om ni känner att dessa texter känns maskulina, speglar detta ett inre motstånd mot er 
egen maskulina sida. Något som ni måste komma underfund med själva och på så sätt 
analysera fram en insikt i er allra ärligaste tanke och med största självinsikt och ödmju-
kaste självkritik. Denna process är inget ni kan be någon annan att genomgå åt er. För-
sök se igenom ert Ego, som vill behålla sin makt över er och därmed sänder er nedslå-
ende signaler gällande denna könsfråga. Vad är det egentligen den vill säga er? 

Det samma gäller om ni känner att texterna har en feminin betoning. Då behöver ni ana-
lysera er egen åsikt angående synen på er egen kvinnliga sida. Har ni undvikit henne 
eller känner ni rädsla för henne eller vägrar ni rent av att erkänna henne? 

Vi har alla beståndsdelar av, vad ni kallar, manliga och kvinnliga sidor. Att erkänna 
detta kan räcka för att nå insikt om den provokation som ni har märkt av. 

När det gäller befallningar så är det inget vi kan genomföra, ej heller vill åstadkomma 
med dessa budskap. Vi vill bara med all vår välvilja hjälpa er att hitta ert eget ljus, ert 
eget Själv. Allt i samförstånd med allas vår Skapare. Uppfattar ni budskapen som befal-
lande, kommer ni nog vid närmare eftertanke även att se andra situationer i era liv som 
befallande. Detta speglar ett mönster som ni kan ha fastnat i och nu hjälper Systemet er 
att bli medvetna om detta mönster, så att ni kan gå vidare och släppa det. Men finns det 
någon del i er som inte vågar släppa, utan tror att problemet ligger utanför ert Själv, då 
kommer motståndet att fortsätta tills ni vaknar. 

 

 



Vi tvingar ingen att läsa våra budskap. Vi vill aldrig någon något illa. Vi vill endast 
möta er, våra systrar och bröder i ljuset, tillsammans med vår Skapare – där vi hör 
hemma. 

Ni är fantastiska själar, utsatta på en spännande resa mot oväntade mål. Vi ger aldrig 
upp er. 

I all välvilja! 

Siljans Herrar 

 

Tack! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Budskap 62 

 

Vill ni veta om våra liv?  

Vid horisonter bortom horisonter finns en helt annan tillvaro än ni är vana vid. Här finns 
ljus i överflöd, glädje i allt skapande och oändlig utveckling. Vi befinner oss i hjärtat av 
Systemet, där vi arbetar direkt under de Högsta, på uppdrag av vår Herre. Vi utför våra 
uppdrag och sysslor i kärlek till er. Vår uppgift går ut på att få er att se med era inre 
ögon och sinnen, så att ni vaknar upp till denna utvecklingsnivå, där vi befinner oss nu. 
Vi har alla valt den här uppgiften med våra hjärtan och vårt intellekt. 

I denna stund samlas vi Elva varje kväll vid en källa kallad Eldens Flamma. Här brinner 
en låga i färger så vackra att himmelens toner ständigt ljuder av den ljuvligaste musik. 
Det är en sådan samklang här mellan allt skapat, att ni inte kommer att tro oss förrän ni 
själva får uppleva detta fenomen. Vi vet att något liknande inte finns på Jorden. Vi sam-
las alltid här under våra kontakter med er människor. Systemet öppnar en ren kanal ner 
till er budbärare, utan några mellanled och utan några som helst inblandningar av andra 
själar, tankar eller Egon. Kanalen är rent ljus. Vi når er genom en teknik som ni inte 
känner till ännu på Jorden. Men en dag ska även ni förstå detta sätt att kommunicera. 

Vi färdas genom tidevarv som ni heller aldrig skådat från er plats på Jorden, med hjälp 
av våra tankar. Vi kan färdas genom tid och rum utan farkoster och vi kan tolka och läsa 
språk i alla olika delar av Universum. Denna plats här är stationen efter färdig genom-
gång och slutexamen på Moder Jord. Härifrån väljer man själv fortsatt utveckling, an-
tingen genom att fortsätta hjälpa mänskligheten eller väljer man en helt annan tillvaro 
på andra planeter eller andra stationer i Herrens olika Universum. 

Vi kan även använda farkoster vid behov. Till exempel använder vi stora moderskepp 
när vi behöver återvända till Jorden i olika ärenden. Våra kläder består av ett naturligt 
material, ett slags fibermaterial som vi tar från en särskild planet långt bortom ert solsy-
stem. Det går aldrig sönder och har en lyster av de färger vi väljer att symbolisera oss 
med. Vi äter också mat, men inte på samma sätt som ni, då våra kroppar är mer eteriska. 
Födan består mestadels av en slags dryck, som kan liknas vid era nektarjuicer. Men 
mycket mer smakrika. När man utvecklas ytterligare mot ljuset, behövs inte dessa 
drycker längre. 

Vi bor i kristallhus – om vi så önskar! Vi kan också vistas i naturliga omgivningar, där 
planeternas horisonter möter skyarnas färgvibrationer i fantastiska skådespel. Här finns 
aldrig någon ondska. För alla varelser utanför er planet vet att det endast finns En och 
att målet är upplysning i ljuset. Det är allt vi alla strävar efter – men inte utan er. Vårt 
uppdrag är att invänta människan. 

Alla varelser har olika uppgifter som bygger på balans i Systemet och jämvikt i alla 
Universum. Så visst finns det negativa krafter, men de är inte utom kontroll, som det 
kan vara hos er. Här vet vi om varandra och fullständig respekt för varandras uppdrag 
och missioner råder. Det finns inget här som avundsjuka, orättvisor eller våld. Här är 
allting ett oändligt flöde i kärlek och frid mot det fulländade ljuset.  



Men utan vår vistelse på er planet, hade vi inte kommit så här långt i vår egen utveck-
ling. Då hade vi varit kvar på gräsrotsnivå. 

Vi kommer att berätta mer längre fram. 

Längtan efter er är vårt bränsle! 

Siljans Herrar 

 

Tack! 
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Ni väntar på framtiden och tror att alla lösningar finns där. Men era insikter uppnås en-
dast i nuet. Det är endast nu ni kan lösa era problem. Ni kan också lägga er Tillit i nuet 
att problemen redan har en lösning – någonstans i framtiden. Ni vet bara inte hur. Detta 
sätt innebär att överlämna er till ert högre medvetande och detta sätt frigör även tid och 
rum i nuet till er själva, tack vare Tilliten. Vi önskar mer glädje i era ögon, därför upp-
repar vi ständigt detta med Tillit. 

När ni väl uppnår Tillit i alla era skeenden, under hela er tillvaro, uppnår ni Frid. I Fri-
den hittar ni kreativiteten och glädjen och i glädjen sitter alla de ämnen som så lätt spri-
der sig till er omgivning. I dessa dagar behövs ökad glädje över större ytor på er planet. 
Glädjen läker så oerhört mycket och ger oväntat hopp inför framtiden. 

Men det är trots allt i nuet ni lever, inte i går och inte i morgon. Desto viktigare är det 
alltså att andas nu, att andas in glädjen nu, att andas in kosmisk inspiration och att andas 
in er Tillit från ert högre Jag. Då kan ni möta er själva i ljuset under nuets ögonblick – 
och där finns allt ni behöver. 

Er resa framöver kommer att ta er över höga och knaggliga berg, men även genom dju-
pa och vackra dalar. Detta har ni framför er. För att klara av denna strapats, är det till 
stor fördel att leva i nuet och där upptäcka Tilliten och Friden inför kommande tider. Ett 
bättre verktyg går inte att inköpa någonstans. 

För att få kontakt med er inre vägvisare, sätt er ner en stund om morgonen eller kvällen 
med ett tänt ljus och bara andas – andas i Tillit och Frid. Efter ett tag (dagar eller veck-
or) infinner sig en Tystnad som är så full av information att ni förvånas. Förvånas inte 
längre, utan lyssna med hjärtat, hjärnan och ert intellekt och ni kommer att se er väg 
framför er. Ni kommer att veta i varje stund hur ni ska handla och ni kommer att känna 
Tillit och Frid i allt ert handlande.  

Detta är ett steg i riktning mot er inre kontakt med Universum. När ni väl har fått er 
första kontakt, så finns det ingen återvändo. Kontakten kommer bara att öka och för-
stärkas och ni kommer att se tecken på detta både ute i naturen och på tv/internet, men 
samtidigt i ert eget uppträdande, er egen utveckling. 

Under hela er resa är många själar ur er urfamilj med er, bredvid er och runt omkring er 
i alla era händelser. Det finns aldrig något dömande från vår sida. Anser ni att ni åsam-
kat ett fel eller gjort ett misstag, hjälper vi er att korrigera det genom ert eget samvete. 
Ni vet redan att det finns inga fel, inga misstag. Allt är under er egen utvecklingsplan. 
Ibland är misstagen lättlärda, ibland dyrköpta. Men genom allt finns ett stöd från vår 
sida som vi anser att ni kan börja våga använda er mer av. Vi är helt ofarliga! 

 

 

 



Stundom är er rädsla en signal för behov av vila och av paus. Men oftast är den endast 
ett invant mönster som bara ni själva kan bryta. Men ni kan be oss om hjälp. Ju högre ni 
kommer i er utveckling, desto lättare blir det motstånd ni möter. Det beror på Tilliten 
och Friden. Visst låter det lockande? 

Vi väntar evigt i era böner. 

Med all vår kärlek! 

Siljans Herrar 

 

Tack! 
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Senast som vi besökte Jorden var 1991, när Irak invaderade Kuwait. Vi var bedrövade, 
men visste att mänskligheten behövde få ur sig all sin frustration, rädsla och hämndbe-
hov. Vi såg allt elände och stöttade de själar som försökte föra dialoger i Fredssyfte. 
Men motståndet var som berg. Sedan kom andra krafter in, som pengabegär och allt 
blev ett enda långvarigt kaos. Vi tänkte att nu lär sig nog människan att krig inte lönar 
sig längre, att det endast förstör och skadar generationernas hjärtan i all sorg. Flera äldre 
själar tog på sig att återfödas under denna period, för att skapa en ny plattform för fram-
tidens barn. Krigets offer var en oerhörd förlust för människans utveckling. Vi trodde att 
detta krig skulle bli slutet på en lång tid av osämja människor emellan, efter att vi alla 
såg vad Hon fick gå igenom. 

Men nu står ni här igen! Ett gammalt krig har på nytt blossat upp och många är de själar 
som valt att offra sig för att ni andra ska vakna och säga stopp för denna sorts konflikt-
slösning. Denna gång går ni också till verket, vilket gör hela Himmelen lycklig. Vi ser 
er upprördhet och vi ser ert engagemang. Vi ser också att det leder till resultat. Tacka 
gärna alla de som gett sig själva för Fredens skull och sänd gärna kärleksfulla signaler 
till alla de som går kvar i spillrorna med all sin sorg. Tänk för ett par sekunder om det 
hade varit ni! 

Era tankar betyder enormt mycket för vårt hjälparbete i Gaza och Israel. Dessa vibratio-
ner ger ett flöde till vårt arbete, så att vi kan nå de själar vars hämndbegär är förblindat 
och de själar vars sorg och rädsla tagit överhand. Tack vare resten av världens fantastis-
ka gensvar och engagemang denna gång, når vi som pilar in i dessa sårade själars hjär-
tan och kan där starta en läkningsprocess – i samarbete med deras högre medvetanden. 
Så vi ber er verkligen att sända så många kärleksfulla signaler ni kan till detta drabbade 
område. Be även era vänner att hjälpa till. För tanken är ert starkaste redskap i arbeten 
som detta. 

I morgon startar ett nytt skeende på er Jord, som kommer att innebära flera nya ljus-
glimtar i er tillvaro. Men även denna händelse, med ett sådant paradigmskifte av makten 
i de Förenta Staterna behöver era stärkande tankar. För ingen förändring sker med lätt-
het i dessa era tider. Skiftet kommer att skakas om flera gånger och därför ber vi er att 
vara mentalt förberedda, så att ni snabbt och smidigt kan sända iväg just de tankevibra-
tionerna som behövs; mod, självförtroende i självuppoffrande syfte, styrka, glädje, tröst, 
kreativitet och ännu mer styrka. Allt i positiv bemärkelse för mänskligheten. För här kan 
ni, som egna individer, genomföra en insats så stor att flera generationer efter er kom-
mer att åtnjuta resultaten. 

Ha Tillit och Frid inom er och skänk alla behövande era kärleksfulla tankar. Det är allt 
vi ber om. 

Siljans Herrar 

19 januari 2009 

Tack! 
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Välsignade Barn av Moder Jord. Ni är komna in i en ny tid, där allt känns nytt och 
ovant. Tag fram det lilla Barnet inom er och se er omkring med stora nyfikna ögon – 
med ett nytt perspektivbegrepp. För starka vindar har öppnat upp nya portar till Jorden 
och ny information strålar ner över er. 

Det är ett himlaregn som når er i dessa dagar. Ett kosmiskt regn av nyupptäckta känslor 
och förmågor. Ni kan märka det i tecken ute i naturen, i er egen känslighet och i värmen 
från andra människor. Aldrig har så starka förenande krafter i Kärlekens namn nått er 
Jord. Aldrig tidigare har ni varit så mogna för dessa starka krafter och aldrig tidigare har 
ni känt sådan Tillit till era liv – trots alla svåra motsatser och prövningar ute i er värld. 

Ni är enastående och vi är lyckliga. Nya steg har tagits i den riktning vår önskan har 
varit koncentrerad mot: I riktning mot förenande över gränser, hjälpande händer över 
taggtrådsstängsel och bidragande insatser mot människors lidande. Ert beteende har 
förändrats över en natt, även om operationen från vår sida har tagit årtionden. Ni är på 
väg i riktning mot ljuset och nu kan ingenting stoppa er. För ni har väckt era hjärtan ur 
en långvarig sömn och nu vill Hon vandra hand i hand med nyfunna gamla vänner i en 
värld så vacker av hopp och längtan att hjärtat sväller över av salighet. 

Sådan är Visionen, sådan är Vägen. Tusentals stjärnor strålar ner mot Jorden i ett arbete 
himlen aldrig skådat tidigare. Hela Universum verkar för er skull, för ert uppvaknande 
och alla varelser står ivriga på vakt för att få träffa er, sina yngre bröder och systrar. 
Även om detta ögonblick är lagt lite längre fram i er framtid, behöver ni vänja er vid 
tanken. Ni är långt ifrån ensamma, ni är omringade av miljontals kärleksfulla varelser 
som arbetar med att orientera er mot ljuset. Projektet har nått enastående resultat, trots 
att tiden varit kort. Ni minns nu ert hjärtas Gudomliga slag och ni börjar vakna upp som 
den Gudomliga människa ni är, i all er storslagna glans och skönhet. Ni kommer att få 
Universum att flämta av er Gudomliga skönhet. 

En ny vardag väntar er på Jorden. Det är underlättande för er att känna till detta. Även 
om materiella tillgångar kommer att minska, så kommer medmänskligheten att öka och 
detta ger er ett obetalbart värde i er förståelse av varandra. Ni har bara varandra på Jor-
den – det är det vi vill att ni ska upptäcka av er själva. Förlåt er själva för tidigare miss-
förstånd och låt oss ta hand om resterna.  

Vi bereder vägen för er, så att inget mer kan förblinda er. Var i varandras hjärtan när det 
blåser, håll varandras händer när det stormar och omfamna varandra i fullständig Kärlek 
och Tillit när allt faller samman. Ty er morgondag är er given i era hjärtan. Den strålan-
de soluppgången är er gåva från Skaparen och en harmonisk tillvaro i Fred och Kärlek 
är er belöning. 

 

 

 



Ni är Herrens Barn på väg hem från de villovägar ni valt att genomföra i er utveckling. 
Vi hälsar er alla hjärtligt välkomna hem igen. 

Ärkeängeln Gabriel 

genom Siljans Herrar 

 

Tack! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Budskap 66 

 

Vetskapen om er närvaro på Jorden får er att vistas i nuet. Dessa tider kräver detta. En 
fokuserad närvaro gör att ni upptäcker er medvetenhet och ni utvecklas i ett högre tem-
po, med ett högre perspektiv. Att tvivla leder er till att söka efter sanningen – som hela 
tiden finns inom er. I vetskap om detta kan ni förändra era liv till det bättre. Detta leder 
till mer utvecklade samhällen, där människor är närvarande i nuet och medvetna om 
sina egenskaper. I detta tillstånd växer medmänskligheten fram allt starkare.  

Vad önskar ni mer av era liv? Formulera er och sänd upp era önskningar till oss. Så 
länge de är positiva och för allas bästa, kan vi väva vidare på er skapelse som ni tillver-
kar i allt snabbare tempo på Jorden. Allt samverkar och när ni förstår detta, kommer era 
önskningar att uppfyllas oftare och oftare – så länge Egot hålls utanför. Vi önskar stän-
digt er en lyckligare tillvaro och vi arbetar ständigt i den riktningen. 

För närvarande leder fortfarande makten och pengabegäret er genom mänskliga korrido-
rer utan slut. Försök att vika av vid första möjliga vägkorsning, och du kommer att finna 
nya vägar av helt andra slag att utforska. Vi har lagt ut dem till dig, och de väntar nu på 
att bli beträdda. Föreslå för dig själv en ny väg i morgon, en ny möjlighet eller en ny 
öppning i ett låst läge. Du kommer att bli förvånad över all din inre kreativitet. Denna 
din kraft är alltid aktiverad och beredd till skapelse. Den är ivern i din själ och lusten att 
skapa. I alla av er finns en inre konstnär, en inre artist av något slag. Ni behöver bara 
veta om detta. 

Använd den fantasi som ständigt flyter genom dina ådror och våga utveckla dig mot nya 
höjder. Det var det som Skaparen ville med denna kraft. Den är inget som tar slut bara 
för att man blir vuxen. Det är endast du själv som stänger dörren till den, för att samhäl-
let har förväntat sig detta. Men nu i denna nya tid behöver du din kreativa skapelsekraft 
för att få igång ett nytänkande inom alla områden.  

Ni alla kommer att börja nysta i detta kreativa flöde från olika håll och alla leder de till 
ljuset. Där kommer ni att mötas och upptäcka att ni alla är En. Den dagen jublar Him-
larna. 

Men vägen är den resa som berikar era liv, det vet ni alla. Så våga slå in på en helt ny 
väg mot vad ni är vana vid och låt er förvånas av den mångfald och rikedom som fortfa-
rande finns inom er. Denna kraft som ni sedan länge trott varit utdöd och nerslocknad, 
har aldrig släckt sin låga inom er. Den har alltid brunnit av iver för att få visa er vad ni 
egentligen kan. Ni kan allt!  

Ni är själva ert eget hinder. Det paradoxala är att ni alltid har gått omkring och önskat er 
just de ting och egenskaper som ni har förblindat er själva inför. Och nu uppfyller vi alla 
era önskningar genom att informera er om att ni redan har allt ni önskar er, ni är allt det 
ni har önskat er och ni äger redan alla de redskap ni så länge velat besitta. Ni behöver 
bara öppna era ögon mot ert inre och släppa lös den kraft som brinner där, av längtan 
efter kärleksfulla skapelser i gemenskap med alla andra kärleksfulla varelser. 

 



Vi är redo. Är ni? 

Vi väntar in er i evigheternas evighet, där Skapelsen konstant är i rörelse. 

Siljans Herrar 

 

Tack! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Budskap 67 

 

Förväntansfulla tider är framför er. Misströsta inte, utan se er oro och frustration för vad 
den är; förväntningar och höga krav på er själva. Ni är redan allt det ni behöver vara. 
Era känslor och uttryck är de nycklar som öppnar upp till ert högre medvetande – om ni 
bara vrider om dem. 

Att erkänna och ta ansvar för allt det ni är, alla era känslor och det ni står för, är att vrida 
om nyckeln till högre utveckling. Att erkänna sig själv till fullo och våga spegla sig 
själv i andra ingår också i denna utveckling. Därför är ni på Jorden och därför kontaktar 
vi er för att bekräfta er. Ni vet redan allt genom era känslor och er intuition, men ni har 
aldrig förrän nu lärt er att våga lita på dessa egenskaper. Ni har stängt dörren till er själ-
va och kastat er ut i ett samhälle så materialiserat att era sinnen har stagnerat. Nu vill vi 
ändra på denna utveckling och vi vet att ni är redo. För er längtan efter sanningen, er 
längtan efter meningsfullhet och er längtan hem lyser allt starkare ut i himlavalvet. Vi 
stödjer er i denna längtan och önskar bara en sak; att ni vill möta oss utanför Egots om-
krets, i hjärtat av Universums själ, där alla förenas i ett enda ljus – tillsammans med 
Skaparen. 

Nu flödar nya energier mot Jorden och ni känner trötthet. Försök kämpa emot allt för 
stor försoffning och kämpa för att skärpa er i mottagningen av dessa strömmar. Det 
kommer att gynna er på alla sätt. Till hjälp är syre, genom vistelser utomhus, gärna i 
trädrika omgivningar. All rörelse är till er fördel. Tacka även all mat ni intar och välsig-
na de djur som offrar sig för er skull. Det ger en positiv utveckling i era organ och dju-
ren får sin meningsfullhet i utbyte. Allt samarbetar och allt hör ihop. Vetskapen om det-
ta höjer er mot den Allsmäktiges kollektiva Medvetenhet – där vi alla ingår, även om ni 
inte är medvetna om det ännu. 

Ni vill mycket och ni innehar oändlig energi. Men motsatserna på Jorden tröttar er. För-
sök att hitta glädjen även i detta motstånd. För här finns styrka och insikter att hämta, så 
länge ni inte stretar emot och vägrar erkänna era misstag. Stolthet är en vacker egen-
skap, så länge den framkommer genom uppoffringens omedvetna ödmjukhet. Men när 
ni förväntar er den, faller ni direkt offer för Egots makt och får börja om. Era interna 
konflikter är era prövningar och er examen till högre medvetanden. Efter varje genom-
förd och lyckad lektion, kommer ni att märka närvaron av en högre Intelligens inom er 
och den gör er bara ännu mer ödmjuk inför Systemets storhet. Ni är en länk i ett storsla-
get System som ska utveckla nya världar och nya System i det nya Universum som vår 
Allsmäktige Skapare skapar till er i denna stund. 

Kan ni tro på oss när vi säger att ni alla ska få träffa er Skapare personligen i era nuva-
rande kroppar och med era nuvarande sinnen? Fundera på detta och låt era tankar 
spränga gränser och nå horisonter ni inte trodde fanns. 

Allt finns för er där ute i Universum! 

Siljans Herrar 

Tack! 



Budskap 68 

 

Ni vet så mycket mer med era känslor, än med ert intellekt. Men ni har aldrig lärt er att 
tolka dessa signaler. Det är vår önskan att nu orientera er in i denna innehållsrika värld 
av känslor, som har ett sådant tydligt språk, att vi är förvånade över att ni inte lärt er 
tolka det än. Någon större Sanning än era känslor, i samarbete med ert hjärta och hjärna 
finns inte. Denna kombination är er äkta Sanning, ert högsta Intellekt som kan ge er svar 
på allt. 

Att tolka och känna in vad kroppen reagerar över och märker av, kräver en viss träning 
och vana. Framför allt efter att ni vuxit upp i en värld, där känslornas märkbarhet alltid 
haft lägre betydelse. Varför blev det så, kan vi undra? Hur kommer det sig att ni oftast 
negligerar era egna känslor, lägger locket på och hellre lyssnar på andra i Maktens kor-
ridorer? Denna handling fördröjer er utveckling och får er endast till att behöva genom-
gå ännu svårare prövningar. Nu finns vi här, för att hjälpa er att se, att vakna och att 
känna, så att ni slipper dessa oändliga uppförsbackar i er framfart. Er framtid ligger inte 
i att ni gör karriär eller tjänar mer pengar eller äger mer materiella tillgångar. Nej, tvärt-
om, er framtid ligger i att ni förstår vilken Kraft ni är i er själva, vilken Skaparförmåga 
ni besitter och vilka Möjligheter ni har att förändra världen – om ni bara ser er Sanning. 

Alla era känslor vill tala om någonting för er, vill göra er uppmärksamma på hur ni på-
verkar er själva och vill ge er direktiv om hur ni ska gå vidare. En obekväm känsla för-
svinner inte förrän ni har gått till handling och åtgärdat eller rättat till anledningen till 
denna obekväma känsla. Den är ert bränsle till rätt väg. Men om ni förnekar den och 
lägger locket på, ökar den i intensitet inom er kropp och sjukdom kan uppstå eller andra 
svagheter som leder till ett ändlöst cirkulerande av större eller mindre livsproblem. Vår 
önskan är att ni aldrig mer förnekar en känsla, vare sig den är härlig, neutral eller otäck. 
Lev ut den och följ dess anvisningar som så tydligt talar till er, om ni lyssnar medvetet, 
och utveckla därmed er själva in i er nya Framtid. En sådan aktion märker även omgiv-
ningen av och Dominoeffekten är igång. Men någon måste börja. 

Ert känsloliv är direktkopplat upp till Systemet via er hjärna. När ni samarbetar med era 
känslor, kan vi samarbeta med er och resultaten blir en helhetslösning som oftast löser 
många fler problem på en gång än ni har kunnat tänka er. Signalerna som era känslor 
ger er, är era livsnycklar till ert Framtida liv, där ni i varje sekund utvecklas i en medve-
tenhet om er skönhet och er styrka, om era medmänniskors skönhet och styrka och om 
Moder Jords vackra integrering med resten av Kosmos. Dessa fakta är livshöjande för er 
på alla plan och livsbejakande i varje ögonblick. Glöm aldrig för en sekund att vi alla är 
sammanlänkade i Guds oändliga Universum, som ständigt väver nya mönster i dess 
struktur. 

Ni behöver bara känna till att era känslor är era verktyg in i Framtiden och låta ert hjärta 
och ert intellekt samarbeta i denna utveckling. Då kan ni möta er själva, ert högre Jag, 
på neutral mark och där läsa av era Koder om varför just du är du och vad din uppgift 
är. Du kommer att bli förvånad av informationsflödet från ditt inre, från oss och från 
Din Skapare. 

 



Vi vill be dig att ta för vana att notera hur du känner dig i olika situationer under dagen, 
så ofta du kan. Tacka de stunder då du känner lycka och visa dig själv och din omgiv-
ning tacksamhet. Tacka även de stunder då skrämmande känslor av obehag tar överhand 
och följ dem med ditt samvete tills du har löst dess uppkomst och orsak. Inget förblir 
dolt i Guds Universum. Allt ska synas i ljuset av Kärlekens låga. Låt din Kärlek till ditt 
liv visa dig vägen och låt ditt ljus lysa upp ditt mörker, så att det skingras. 

Vi lyser alltid på er! 

Siljans Herrar 

 

Tack! 
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Fiender finns inte utanför er Jord. Fiender finner ni inom er och runt omkring er. Fortfa-
rande utstrålar många av er hat och hämndbegär. Hur ska ni kunna läkas och helas in i 
ljuset med denna ondska som omringar er? Ni är inte rädda för att svälta ihjäl, ni är räd-
da för er granne och vad denne skulle kunna göra mot er och er familj. 

Vad finns i denna rädsla? Den är full av presumtiva smärtor, sorg och förtvivlan. Dessa 
känslor har aldrig uppstått eller förverkligats för er än. Ni är rädda för något som aldrig 
har existerat inom er. Denna rädsla blockerar er egen kreativitet och ert intellekt, då den 
tar mycket stor plats i ert system. Försök se den för vad den är; ett spöke som ni själva 
har skapat och därmed försenat er egen utveckling. Rädsla för det som aldrig har hänt är 
ert största hinder till högre medvetande idag. 

Vi vet att ni säger: - Men de som har utsatts för hemska händelser som våld, krig och 
brott, för dem är det sanning – inget spöke? Ja, det stämmer. De har upplevt det värsta, 
det ni alla är mest rädda för. De har lidit och de kan känna hämndbegär för det offer 
som de känner sig som. Den dagen, då de inte längre ser sig som offer, finns inte räds-
lan kvar. I smärtans ögonblick samarbetar vi alltid med deras högre Jag och de skyddas 
från de värsta minnena. Vi vet att människan kan vara mycket grym och det är därför vi 
vill göra er uppmärksamma på detta problem. För ju mer rädsla ni känner, desto mer 
våld dyker upp i ert samhälle. Men när ni skingrar era rädslor, skingras våldet. All 
grymhet på Jorden livnär sig på er rädsla och håller er borta från ljusets Sanning. 

För i ljuset finns ingen Rädsla, bara Tillit. En människa i ljusets Sanning tackar för 
smärtan, förlåter förövaren och fortsätter att blicka framåt utan bitterhet. Denna männi-
ska bär inte med sig de negativa händelserna i sitt system, utan ser bara hur mycket hon 
har att tacka för; att hon lever, att hon har en framtid och att hon känner tacksamhet för 
att det inte blev värre. Denna medvetenhet sopar rent hus i era system och tar er genast 
till högre nivåer av förståelse och medvetande. Att våga möta smärta och det man är 
mest rädd för, är att öppna dörren till sitt högre Jag och till ert varande och dess San-
ning. Ni är inte ämnade att bara utveckla er planet och livet där. Ni är ämnade att ta an-
svar och utveckla hela Universum. 

Så den grymhet som kommer fram nu på Jorden behöver bara bli upplyst av ljuset, av 
människor som förstår dess sanna natur och vet att älska bort den. Det är detta vi har 
menat när vi bett er att älska er fiende, att höja er ovän över ert eget huvud och att förlå-
ta. För där kan inte rädslan få något fotfäste och därigenom får inte grymheten någon 
näring. 

Vi vet också att ni skakar på huvudet och menar att detta inte stämmer. Men fråga er då 
vad era samhällen har gjort för att minska på våldet? Har de sänt ut ljusänglar för att 
välsigna fiendens hjärta eller har de tagit till våld för att få slut på våldet, har de tagit till 
krig för att få slut på fiendens krig eller har de dödat den onde för att få slut på ondskan? 
Fundera och se vad historien har visat er. 

 



Nu är det en ny tid och ni har möjlighet att korrigera era handlingar. Vad har ni att för-
lora? Vad tror ni händer i en situation där ni blir utsatta för våld, om ni sänder utövaren 
kärlek och tackar för erfarenheten eller om ni blir vettskrämda och lägger alla era fram-
tida resurser på att hämnas?  

Ni har svaren! 

Ni är alla Bröder och Systrar! 

Vakna och hjälp till att skapa den vackra värld som ni har kommit hit för att skapa! 

Vi vet vad vi gör när vi tar upp detta ämne. Vågar ni möta Sanningen ur ett nytt per-
spektiv? 

Alltid vid er sida! 

Siljans Herrar 

 

Tack! 
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Redogörelser för våra iakttagelser skulle få er att tappa greppet över era handlingar. Ni 
har fortfarande svårt att se orsak och verkan och konsekvenserna av ert handlande. Allt 
som går snett är någon annans fel, i de flestas ögon. Men här vill vi bidra med att öppna 
upp er syn en smula, så att ni kan se bredden av ert handlande. 

Djupt inom er finns en källa av rent ljus. Den har funnits där sedan urminnes tider, ge-
nom alla era reinkarnationer och kommer alltid att finnas där för er. Vad vi vill säga 
med detta är att er inre eld är er egen energi och denna eld är i sin tur sammankopplad 
med alla andra eldar. I själva verket är dessa miljarder av eldar endast en Eld i Herrens 
ljus. Ni är alla sammanlänkade med ursprungets källa, vare sig ni vill det eller inte. Där-
för behöver ni bara förstå att förening är enda vägen. Därför behöver ni bara förstå att 
det aldrig är någon annans fel, för ni hör ihop. Har någon annan gjort ett misstag som 
påverkar er, har ni gjort det också. När någon annan gör något gott, som påverkar er, har 
ni gjort det också. Skillnaden är att det goda vinner mer mark och utvecklar er, medan 
det negativa stoppar er utveckling och ni får börja om, som vi har nämnt så många 
gånger förr. 

Att våga se sina misstag och erkänna dem, leder aktivt till korrigerande handlingar. Det-
ta får elden inom er att växa och stimulerar andra eldar till liknande utövanden. Det 
räcker alltså att en börjar, att en vågar tänka längs nya tankevägar, att en vågar göra 
motsatsen till vad ert Ego vill. Häri ligger er nyckel till förening, er människor emellan. 
För hur ni än ser ut och var ni än kommer ifrån, är era inre glödande källor desamma. 

Misströsta aldrig över tidigare gjorda misstag, utan tacka för insikten och var glada över 
att ni har vaknat så pass att ni inte behöver göra om dessa misstag igen. Feltagna steg är 
till för att få er att se Sanningen och Ljuset och därmed vakna. Allt enligt Planen, där ni 
alla ingår. Att förvänta sig att andra ska rätta till era misstag, släcker bara elden inom er 
och ni kallnar. Moder Jord har fått utstå tillräckligt med kalla människor. Nu behöver 
hon er värme och kärlek och ni behöver varandra. För den krisen som mänskligheten 
går igenom i dessa dagar kan inte bli avhjälpt inom ett land. Här behövs en global före-
ning för att komma till rätta med era problem. Industrin behöver förändras och kommer 
delvis att försvinna och ersättas av tillverkning med helt nya metoder. Nedskräpningens 
tid av Moder Jord är förbi. Det har vi sett till, med hjälp av våra missionärer på Jorden. 
Nu startar en upprensning som inte lämnar någon vrå i fred. Allt ska renas, allt ska upp 
till ytan och allt ska transformeras in i nya frekvenser. Sådan är tiden, sådan är situatio-
nen för er – allt enligt överenskommelse oss alla emellan i begynnelsens skede. 

Därför talar vi nu så tydligt med er, för att få er att städa bort er negativitet från ert Eget 
inre, så att er glöd kan lysa klart i mörkret och visa vägen för de andra själarna som fry-
ser, har kallnat och är nerslocknade. 

 

 

 



Alla tings Nyhet börjar med En tanke. Det är det enda som behövs för en global förbätt-
ring mot det goda Ljuset. 

Vad har Du för tanke som genomsyrar Ditt liv, vi bara undrar? 

Ärkeängeln Gabriel 

med Siljans Herrar 

 

Tack! 
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Förening är till för alla. Ingen är utanför Universums förenande krafter, även om männi-
skan ibland i sitt oförstånd kan känna utanförskap. Dessa känslor är till för att få er att 
se vad ni inte är. Detta är en av anledningarna till att ni genomgår så svåra prövningar 
på Jorden. Det finns inget annat sätt för er att se vem ni är, förutom genom smärta, sorg 
och förtvivlan. I dessa känslor väcks kontakten till er Skapare och ni får kontakt med ert 
inre och därmed med källan till Alltet. Härifrån hittar ni alltid tillbaka till ljuset. Det kan 
ni alla bli medvetna om, när ni analyserar era liv. 

Att förbättra sitt liv är att förbättra kontakten med källan och därigenom med det oänd-
liga Alltet. Vi har alla genomgått den resan. För tusentals år sedan, när vi i Siljans Her-
rar hade avklarat den sista examen som jordmänniskor, fick vi se Sanningen genom 
Kosmos ögon och alla våra minnen vaknade till liv. Varje cell i våra kroppar blev som 
egna intelligenser och kunde föra ett språk sinsemellan som även våra egna hjärnor och 
våra sinnen förstod. Vi fick se Helheten och denna skönhet, denna vackra uppenbarelse 
skulle aldrig lämna våra hjärtan. Vi var många som tog beslut och skrev under avtal på 
att vi frivilligt var beredda att gå ner till Jorden igen, trots att vi var färdiga med den 
utbildningen, för att hjälpa våra yngre systrar och bröder tillbaka till deras rätta verklig-
het. Trots att vi hade kunnat välja en mycket mer behaglig tillvaro i Herrens boning, har 
vi aldrig ångrat vårt val. Vi älskar att se er vakna och sakta hitta hem igen. 

Det finns en tillvaro så underskön att ni endast kan få smak på den i Drömmens värld. 
Här kan vi kontakta er på mycket lättare sätt, än i er vakna tillvaro på Jorden. I Dröm-
marnas värld, som är exakt lika verklig som ert liv på Jorden, lämnar ni era kroppar och 
ger er iväg för att hämta andlig näring med era eteriska kroppar. Ni har alla sju kroppar 
tillgängliga så länge ni lever på Jorden. Dessa kommer en efter en att skalas av, tills ni 
står helt nakna inför er Sanning i Skaparens öga. Här andas ni med samma andning som 
alla Universum. 

Genom Drömmen filtreras era Jordiska liv och rengörs i andlig energi. Kvar blir de erfa-
renheter som gör er till de speciella väsen ni är. Ni utvecklas individuellt med särskilda 
egenskaper, samtidigt som er utveckling sker i gemenskap och förening med alla andra 
människor på Jorden. I Drömmen förenas ni och tar del av varandras krafter, erfarenhe-
ter och resurser. Allt i en sammanhängande länk inom ert Universum. Drömmen är även 
till för att hantera situationer i ert högre Medvetande och många är de möten och konfe-
renser ni medverkar i under er nattetid. Därför känner ni många gånger trötthet varje 
morgon, trots många timmars sömn. Men en dags arbete på Jorden kan ersätta två nät-
ters arbete i Drömfältet. 

Ni skapar er egen utveckling i samarbete med alla andra högre väsen i Universum. I era 
nattliga missioner utför ni prestationer, som ni aldrig skulle tro att ni kunde klara av. Ni 
är era egna strateger inför framtiden och allt arbete planläggs under Drömmens stund. 
Det är därför vi säger att ni en dag ska stå bredvid den allra största Skaparen och skapa 
framtida Universum i eget ansvar. 

 



Men detta är ingenting ni kommer ihåg när ni vaknar. Det ni kommer ihåg är rekon-
struktioner och utredningar av händelser i era Jordliv. Allt annat raderas från era Jordis-
ka minnen, när ni kommer tillbaka till era Jordiska kroppar efter de nattliga resorna. 
Men vi vill gärna be er om att större respektera er nattliga stund och medvetet försöka 
träna er att komma ihåg. För i Drömmarna finns ytterligare betydelsefulla nycklar till ert 
uppvaknande, till ert ursprung och till er fantastiska framtid. 

Tills vi möts igen! 

Siljans Herrar 

 

Tack! 
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Frigörelse kan stå för mycket. För er människor är det en betydelsefull process, att få er 
att bryta de osynliga kedjor ni tror att ni är uppbundna med. Ni har så många Måsten 
och Krav på er själva, som binder upp er i en falsk vision om vad livet måste innehålla. 

Det finns inga Måsten! Vad som finns är endast er Fria vilja. Hur kan vi få er att förstå 
detta faktum att ni själva kan skapa era liv med er Fria vilja, med er frigörelse från alla 
de fängelser och bojor ni har satt er själva i? Det är rädslan som fängslar er. När ni väl 
frigör er från denna dominerande känsla, är ni fria att skapa era liv i all oändlighet. Ni 
besitter sådana krafter att de har inga gränser.  

Så länge ni skapar goda handlingar som gynnar er omvärld, kommer er kreativitet och 
glädje bara att öka. Men om ni använder ert handlande i negativa syften, studsar de bara 
tillbaka på er och gör livet surt för er.  

Så är situationen i Universum nu, men så har det inte alltid varit. Tidigare fick er om-
givning ta på sig lidandet och offra sig för era onda handlingars skull. Att dessa offer i 
dessa ögonblick utvecklades med dubbel hastighet, förstod ni aldrig. Men nu är situa-
tionen omvänd, det onda du gör mot andra, drabbar dig själv från oväntat håll. De du 
försöker döma och hämnas på, vinner i grad och du får börja om. 

Därför kan vi inte nog betona hur viktig er Fria vilja är och att den används i goda syf-
ten. Det vinner ni alla på, så länge ni menar det från hjärtat. Gör ni goda handlingar för 
egen vinnings skull, är ni själva förlorarna. Vad vi ber om, är att ni nu ska plocka fram 
er genuina Fria vilja från djupet av ert hjärta och göda henne med kärlek och ljus, så ska 
ni se att era tankar far iväg med er på kreativa och skapande resor ni aldrig ens vågat 
drömma om. Detta tar ert samhälle upp till nästa nivå och utvecklar er Jord i samma 
takt. Tänk er; bara en tanke bort finns er Fria vilja, så full av skönhet, klokhet och intel-
ligens att ni slår avigt av förvåning när ni inser den. 

Ni är inga fängslade varelser i en värld full av Måsten. Detta är bara er egentillverkade 
illusion, som vi vill väcka er ifrån.  

Ni är fantastiska och skapande varelser, som har till uppgift att hitta er själva och där-
med fortsätta att utveckla ert Universum mot ljuset – i fullständig gemenskap. 

Skapa er ett inre rum strax nedanför hjärtat, med tankens hjälp. Låt er inre klokhet och 
er inre skaparkraft visa er, era innersta och vackraste drömmar. Skriv ner dem och för-
verkliga dem så mycket som möjligt i era liv och ni kommer att upptäcka ett nytt sätt att 
leva – helt utan Måsten. Våga vara kreativa och våga låta ert hjärtas inre flöde möta ert 
intellekt och ert samvete. Då kan ni skapa den framtid vi alla väntar på för er. 

Vi kommer aldrig att sluta påminna er om dessa ting som Fri vilja, Goda handlingar, 
Gott samvete, Tålamod, Tillit och en inre tro på människans Förening. Här har ni de 
redskap som ni kan träna med, på vägen till ert eget fullständiga uppvaknande. Ni är på 
väg, det vill vi att ni ska veta. Men ert Ego ger inte upp er så lätt, utan delar gärna med 



sig av alla uppförsbackar och allt motstånd ni känner ifrån er själva. Det är ert beslut att 
våga följa er Fria vilja – ingen annans! 

Hälsa Morgondagen med nya ögon, se allt det vackra runt omkring er och betona och 
höj det över allt annat. Låt det kittla inombords och använd kraften till att rita, måla, 
skriva, dreja, skapa, pyssla eller filosofera. För i morgon är första Dagen för ert nya 
glädjefyllda liv. I skapandets ögonblick blir era celler delaktiga och allt inom er samar-
betar. I detta flöde når ni källan, i detta flöde möter ni er Herre i er själva och i detta 
flöde får ni kontakt med oss. 

I skapandets glädjefyllda Ro! 

Siljans Herrar 

 

Tack! 
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I varje tid finns en dimridå som hindrar er från att se klart. Denna dimridå skyddar er 
också från de negativa krafter som önskar livnära sig och förstärka sina egna krafter på 
er bekostnad. Men huvudsyftet med denna dimridå nu, är att ta er på ett sådant skonsamt 
sätt som möjligt från en nivå till nästa, i er utvecklingskedja. Just nu befinner ni er i 
slutet av denna ridå för att skyddas från alltför starka Kosmiska energier. Men snart är 
den borta och då ska ni vara helt redo för er nästa nivå i den Nya tiden. 

Varje skede av förändring kan vara känsligt och med osäker utgång. Stora försiktighets-
åtgärder har vidtagits för att skydda er Jord från alltför stora påfrestningar. Vi är många 
som arbetar i detta projekt. Nu är även ni så pass vakna att vi äntligen kan starta ett stör-
re samarbete med er. Antalet uppvaknade människor ökar med flera tusen varje dag nu. 
Förr var siffran kanske tio per år. Så ni kan förstå att er utveckling har snabbats upp. Nu 
först tål era system dessa kraftiga signaler och ni är mogna för er Framtid. 

I varje skepnad finns ett ledljus, i varje skugga ett minne och i varje rörelse finns en 
utveckling framåt. Ni har gått från gräsrotsnivå till ett högintelligent släkte och kommer 
att fortsätta att ta er själva mot högre höjder. Men framöver räcker inte Jorden till för er. 
För att komma vidare behöver ni nya samarbetspartner och nya perspektiv. I vår mis-
sion ingår det att stimulera er i denna riktning, att vänja er mentalt med Universella kon-
takter. 

Framtiden ser så helt annorlunda ut för er, än i jämförelse med idag. Globala föreningar 
kommer att ta form, när all Stolthet är borta. Vänskapliga band kommer att knytas till 
nya förbindelser och dessa erfarenheter kommer att visa er en ny riktning mot gammal 
kultur. Nya hantverk kommer att skapas, nya arbetsmetoder i större samverkan och alla 
de miljövänliga uppfinningar som ligger inlåsta i kassavalv kommer åter att få se Da-
gens ljus. Närmare ljuset har ni aldrig varit och mörkare Tid har ni aldrig skådat. Allt i 
ett enda balanserande flöde inför den Nya tiden. 

Nu finns det så mycket ni kan bidra med i denna förnyelseprocess. Allt från att ändra 
era tankemönster till att gå ihop över oliktänkande gränser och starta gemensamma ak-
tioner mot fortsatt våld och miljöförstöring. En liten röst är det första steget och den 
starkaste vändningen i ett annars så lamslaget samhälle. Men ni har vaknat, ni har reage-
rat och ni har gått till motstånd mot alla orättvisor. Här stöttar vi er i varje ögonblick. 

Den stora Makten i Väst ger nu vika för att kunna balansera upp den kreativa Kraften i 
Öst. Allt i största samförstånd på Högre plan. De finansiella kriserna kommer att bli er 
traditionella industris fall. Även detta i allt samförstånd. För nya investerare kommer att 
få fast mark under fötterna och nya sätt att skona er själva och er Jord kommer att akti-
veras. Med er kärleksfulla Tanke till Moder Jord ger hon er en ny och vacker morgon-
dag tillbaka. Med er handräckning till en fallen granne, reser sig en helt ny sammanhåll-
ning och med ert tålamod och er tillit är snart den Nya början ett faktum. 

Siljans Herrar 

Tack! 
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Varje steg ni tar i riktning mot ert hjärta, är värt hundratals steg ute i er vardag. Fre-
kvenserna är så olika och proportionerna så annorlunda att de inte går att jämföra. Er 
resa inåt är en utveckling som höjer er oändligt mycket mer, än resan ni gör genom li-
vet. Ni ska veta om denna skillnad. Men tillsammans blir dessa resor en oslagbar kom-
bination. Vad vi vill säga med detta är att glöm inte den ena resan. Utforska båda vägar-
na och hitta balansen emellan dem. Då kommer ni att hitta balansen i er själva och lätta-
re upptäcka er inre skönhet och hur den avspeglar sig i ert yttre liv. 

Sagostunder är fyllda med metaforer för att få er att se på händelser och ting från nya 
synvinklar. Men ni parkerar er hjärna när ni hör Sagor och ser inte nycklarna i dem, till 
alla låsta dörrar i era liv. Plocka fram Sagan inom dig och använd dig av den oftare i din 
vardag och du ger din inre kreativitet näring. För du har ingen bättre Vägvisare i ditt 
yttre liv än din inre Mästare. I den källan möter du oändligheten och oändligheten möter 
dig. 

Nya mönster skapas nu i era liv på Jorden. Nya mönster vävs i allt snabbare takt. Ni till 
och med märker och känner av förändringarna i era kroppar och i era sinnen. Det här 
stimulerar er inre kreativitet och ger er ny energi. Ni kan riktigt känna ibland att ni vill 
göra mer för världen, att ni vill känna er mer delaktiga i den globala förändringen och 
att ni känner glädje inför det nya och okända. Vistas i denna atmosfär och bygg upp en 
Tillit till er framtid i denna inspiration och glädje. Om ni någon dag deppar ihop på 
grund av allt kaos runt omkring er och alla otäckheter i världen – läs en gammal saga 
och läs den högt! 

Vi är i dessa Ord, vi når er genom dessa Sagor och vi kommer i kontakt med er genom 
dessa Sagors vibrationer. De är alla nersända till gamla tiders Budbärare för att sprida 
kunskap och utveckling. Men idag har de en högre betydelse och en större uppgift. Idag 
öppnar de kontakten till Universum och ni når oss och vi når er. 

Det finns många sätt att nå oss på, i fullständig medvetenhet eller i omedvetna tillstånd. 
Men för många människor är Sagan den språngbräda som tar er över tröskeln. Er menta-
la tröskel är mycket hög och har förblindat er och skymt sikten för er tillräckligt länge 
nu. Det finns ingen negativ barnslighet i Sagor. Det finns endast inspiration och insikter 
om nya upptäcktsmöjligheter. Ni har så mycket kvar att upptäcka, framför allt under er 
inre resa. Men dessa insikter behöver bli översatta till er yttre resa också. Då skapas 
harmoni, då skapas kreativitet och i detta flöde öppnar ni automatiskt famnen för era 
medmänniskor och nya steg vävs in i er nya Tid. 

Ni har aldrig gått igenom en sådan spännande Tid som nu. Era liv kommer att bli även-
tyr och ni kommer att vara pionjärer i en ny och oupptäckt värld. Låt ert goda hjärta tala 
i era steg framåt, låt ert goda samvete hjälpa där ni kan. Tveka aldrig inför goda hand-
lingar. Självuppoffringens sötma är ljuvligare än alla era pengar på banken. Ni äger ing-
enting annat än Kärleken i ert hjärta.  

 



Det är den som Sagan vill väcka inom er, så att den flödar över alla gränser och förenas 
mellan allt och alla. Det finns inga gränser. De har ni bara själva satt upp. I tron att allt 
hänger på er, blockerar ni er för er egen skaparförmåga och ser bara alla Måsten. Att 
våga släppa taget är första steget på er inre resa i Sagornas värld. När ni sedan släpper 
taget även i er yttre värld, står vi bakom er och tar emot er med öppna armar. 

I allt vad Kärlek är! 

Siljans Herrar 

 

Tack! 
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Vad ni helst vill säga till era medmänniskor är dolt i era hjärtan. Merparten av de Ord ni 
producerar kommer från Egot, då ni ännu inte helt har begripit att ta kontroll över den 
hastighet av Ord som genomströmmar er. Detta tar Egot fasta på och utnyttjar genom att 
servera er Ord, som ni sväljer utan att tänka efter. Dock växer sig nu en insikt långsamt 
starkare inom er och ni börjar oftare och oftare att lägga dövörat till för de snabba Orden 
och istället lyssna på vad hjärtat har att säga. Att säga de Orden ditt hjärta ger dig, ska-
par en helt ny återspegling i din omgivning – för dig och alla andra. Vi kan se dessa 
resultat i era samhällen allt tydligare. Men än är det en bit kvar. 

Att Tala är Silver, att Tiga är Guld! 

Detta talesätts budskap har aldrig haft större betydelse än idag. Ord kan förstöra så 
mycket, kan såra så många och kan skapa så många onödiga omvägar, om de inte an-
vänds i hjärtats flöde. Det är så lätt för er att slänga ur er Ord i stridens hetta, i hämn-
dens ögonblick och i er sårade stolthet. Att då istället tiga och be sitt hjärta om svar, 
förändrar er värld till något avsevärt mycket bättre. Ord är en fantastisk tillgång, som så 
många gånger kan glädja en medmänniska. Det är heller inte många Ord som behövs för 
att vända en negativ stämning till något gott. Så vad är det då som hindrar er från att tala 
ur hjärtat? 

Många av er har under uppväxten omedvetet byggt upp en mur för att skydda sig mot 
hårda Ord. Denna osynliga mur kan ni bara rasera själva. Så länge den omringar er, når 
ert hjärta inte samklangen från er medvetenhet och ert intellekt. Egot står i vägen. Detta 
motstånd har ni fått för att upptäcka hur kraftfulla ni själva är. Den dagen ni förstår och 
känner tillit, kan ingen mur i Universum hålla er tillbaka. Då svämmar ert hjärta över till 
allt och alla och sammansmälter med den ursprungliga kärleken i Universum. Alla grän-
ser är då borta, allt är då förlåtet och ni kan bara se med kärleksfulla ögon på er om-
värld. Då kommer Orden från hjärtat och med deras styrka, hur få de än är, genomträng-
er de allt med sin kärlek. Då är Egot borta och ni är fria. 

I er situation på Jorden genomgår nu många av er denna process att vilja säga något helt 
annat än de fula Ord som kommer ut ur er mun. Stanna ett ögonblick i denna Tanke! 

Vad är det egentligen ni säger om dagarna? 

Vilka är de Ord ni använder? 

Upprepar ni er ofta eller utökar ni ert ordförråd? 

Försöker ni ibland att byta ut Orden i era onda avsikter, till några tillmötesgående? 

Lyssnar ni och tänker ni efter innan ni talar? 

Kommer Orden först och tanken sedan? 

 



Försök här att bryta ett långvarigt och invant mönster, om ni känner igen er och vågar 
vara ärliga i er analys av era ordval. Här kan mirakel ske i er vardag. Invänta inte att 
någon annan ska säga något vänligt till er. Börja själva! Detta ger er skärpa i nuet, då ni 
plötsligt blir mer observanta för er omgivning. Ni ser skönheten i er fula kollega, ni ser 
en positiv strävan i er jobbiga chef och ni ser kärleken i er familjs känsla av att ta allt för 
givet. Allt det vackra blir äntligen synligt och ni kan äntligen se det - bara genom att 
ändra ert ordval. Att tala med hjärtat öppnar för Godheten i era liv. Att tala med Egot 
förblindar er för omgivningen på grund av dess avsaknad av eftertanke, i alltför snabb 
hastighet. Hjärtat har lite längre väg att ta för att nå er medvetenhet, och er hjärna är så 
van att överlämna Ordet till Egot, att den inte hör. Denna insikt vill vi ge er i kväll. 

Ordets bevingade Tystnad är vägen till Skönhet och Godhet i ert samhälle. Att utveckla 
sitt ordförråd genom hjärtat och i samförstånd med samvetet, ger häpnadsväckande re-
sultat. Läs många ordspråk och sug på dem länge, läs många sagor, poesi, noveller och 
prosa. Ge er ut på tankevandringar i ert eget ordförråd och upptäck där nya sätt att ut-
trycka er. För en dum kommentar behöver inte bemötas på samma dumma sätt. Respekt 
och tillgivenhet nås genom Orden från hjärtat och det är dem vi vill förmedla i kväll. 

Låt Morgondagens Ord visa vägen till ditt ljus. 

Med all vår kärlek! 

Siljans Herrar 

 

Tack! 
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Vi ger er gärna information om vårt leverne i våra dimensioner. Men hur vi än förklarar, 
har ni ännu inte tillräckligt stort ordförråd för att kunna ta emot informationen. Ej heller 
har ni nått det medvetande som förstår den Allomfattande Sanningen. Men att tänka 
längre än ert ordförråd och högre än er medvetenhet, är den bästa hjärngymnastiken ni 
kan utsätta er för. 

I skyar bortom era skyar existerar oändligt antal stjärnor och planeter i olika Galaxer, 
Kosmos och Universum. Allt är indelat i ett System, där allt samverkar och hänger ihop, 
även om olika Galaxer har olika utvecklingsförordningar. Systemet är detsamma och 
Planen är En utav den Ende, vår Högste Skapare. Han vars beståndsdelar finns i oss alla 
och Han vars kraft har utdelats till oss alla. Den Högste av oss alla är vår andning, är 
våra ögon och lever intimt med oss i våra hjärtan. Vi är konstant sammanlänkade med 
allt och alla och därför aldrig ensamma. 

Under utvecklingsliven på Jorden blir ni frånkopplade stor del av ert medvetande, för att 
på egen hand upptäcka er kraft genom er fria vilja. Ni har valt den bästa skolan av dem 
alla och den Högste Skaparen har valt er till just denna utbildning. Vad som nu sker, när 
ni nått denna nivå ni befinner er på nu, är länkandet till de övriga Universumen. Det är 
detta vi talar om när vi nämner att Jorden inte längre räcker till för er utbildning. Ni är 
nu mogna att möta era äldre systrar och bröder i Universum och starta ett samarbete, där 
Framtiden ingår. 

Vi ser er strävan och vi ser er längtan. Ni vet i ert hjärta att Sanningen är större än den 
ni ser med era världsliga ögon. Och det har ni helt rätt i! Men för mycket Sanning på en 
gång skulle få era hjärnor att brinna upp och Moder Jord att avdunsta. Därför ber vi er 
åter och åter igen att lägga er i Tillitens famn. Ni alla möter det ni klarar av, helt i takt 
med Planen. Systemet verkar konstant framåt och med den nya förordningen på er pla-
net kommer dörrar att öppnas för informationsflöde i allt snabbare takt. 

Alla av er klarar inte av detta flöde, utan stänger sig i form av depressioner, ångest och 
rädslor. Vi övervakar dessa själar och ser till att deras hjärnor får den paus de behöver. 
Sedan aktiveras de igen. Flödet når alla! Ingen kommer undan. Men skulle ni reflektera 
över era egna liv, skulle ni se utvecklingsmönstret som ständigt tagit större kliv uppåt på 
stegen. Nu utvecklas ni med 1000-års informationsflöde per timme. Kan ni förstå er 
trötthet då? Därför ber vi er upprepade gånger att vila, vistas ute i naturen och andas 
djupt i visshet om Alla tings syfte i Tiden och i tron på Tillitens kraft. 

När ni en dag lämnar utbildningen på Jorden, tas er själ upp till det Andliga Planet, där 
er ande existerar i en oändlig enhet, för vidare aktivering. Har ni klarat er examen, går 
ni till de dimensioner ni önskar, med era nuvarande kroppar och lever i fullständig har-
moni i de vackraste färg- och tonomgivningar ni inte än kan tänka er. Ni är där med alla 
era kära och nära och med allt det ni älskade på Jorden. 

 



Ni kan också välja att arbeta vidare för mänskligheten på Jorden, i form av missioner, 
liknande de vi utför. Vi valde att återvända för vår kärlek till er och för vår gemensam-
ma Framtid. Vi tror på mänskligheten så starkt och på den stora kommande uppgiften vi 
mottagit av vår Skapare; att skapa nya Världar, nya Universum i perfekta skepnader. 
Helt utan de problem ni nu brottas med på Jorden.  

Men för att klara av denna stora mission måste vi alla veta vad det innebär att leva i 
misär, att leva i krig, att leva under hot och att dö av svält. Ingen annan examen än den 
på Jorden lär oss detta. 

Kan ni förstå vår omsorg? 

Kan ni känna vår kärlek? 

Kan ni låta era tankar möta våra tankar,  

långt bortom ert eget Universum? 

Vi väntar i evig längtan! 

Siljans Herrar 

 

Tack! 
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Förväntningarna är höga från vår sida. Ni utvecklas, söker och hittar Sanningen i ert 
förenade medvetande. Alla händelser på Jorden är till för att ni ska vakna tillsammans 
och i gemensamma handlingar ta er an er Framtid. Tiden är kort och Moder Jord är trött. 
Ni tar er alla samman i denna vetskap, det ser hela Universum. Men tydligare och dju-
pare aktioner är nödvändiga. 

Er teknologi är på väg att utveckla nya möjligheter för era framtida barn att leva kvar på 
Jorden. Er forskning och vetenskap har gjort en kraftig omdirigering för att möta 
mänsklighetens krav på etik, moral och medmänsklighet. Här har den andliga sidan änt-
ligen kunnat möta den vetenskapliga och resultaten kommer att förbättra livsvillkoren 
på alla plan för er och er Jord. 

Ni lever i en dimension där ni ännu ej har tillgång till hela er hjärnkapacitet. Den full-
ständiga Sanningen kommer ni att nå den dagen ni förtjänar den. Hela ert Universum 
består av en Intelligens så hög att det är omöjligt för oss att förklara den för er med ord. 
Men vi vill att ni ska veta att Systemet inger er med Tillitens kraft i omedvetenhetens 
omfamning. Att ni fortfarande existerar på Moder Jord, trots alla svåra betingelser, be-
ror inte på er Intelligens, utan på Systemets. Sådana räddningsaktioner har utförts, att 
visste ni om dem, skulle ni inte våga sova. Vi genomför många operationer under just er 
sömn och de största räddningsaktionerna har till och med korrigerat era Poler, så att er 
Jord inte skulle falla ur led. 

Vi ber er att vara uppmärksamma på naturen och djuren. För de känner av förändringar-
na i magman långt innan er. Moder Jord genomgår en transformation, precis som hela 
mänskligheten, och följer ni bara varandras vibrationer, som Yin och Yang, blir förlop-
pet lättare för båda parter. Mental förberedelse är här av stor betydelse. Sitt inte och lid 
av de katastrofbilder media sänder er, utan skicka er kärlek i all uppriktighet till allt och 
alla. Det är inte bara människooffren som behöver ert stöd efter naturkatastrofer eller 
krig. Allt skapat behöver er tanke. Ni vet också nu hur betydelsefull och viktig er tanke 
är. Sänd allt och alla er kärlek, ert hopp, er tillit och er vision om en vacker morgondag. 

Utan dessa katastrofer av olika slag, skulle ni aldrig ta er samman och hjälpa varandra 
över gränserna. Ni skulle fortsätta se ner på andra hudfärger, andra kulturer och andra 
religioner, som ni har gjort under årtusenden. Men se vart det har lett er! Aldrig tidigare 
har människan arbetat i en sådan stor gemenskap som idag. Det komiska är att ni fortfa-
rande är blinda för detta, på grund av era gamla invanda mönster och tankar. Det är där-
för vi hela tiden vill höja er ovanför era gamla Jag, genom att få er att tänka längre bort 
än tidigare, utföra nya handlingar i er vardag och våga möta nya människor ni aldrig 
träffat förr. Dessa handlingar kommer att få er att se vilken fantastisk förändring ni trots 
allt har genomfört. Kom även ihåg att Du besitter sådan kraft att all förändring i ljuset 
börjar med Dig – och med Dina tankar. 

 

 



Mentalt vill vi vidga era vyer över era livssituationer och få er att se utanför era oftast så 
enkelspåriga och begränsade synfält. För ni ska veta att bakom ert egna lilla synfält, 
finns ett ännu större och outforskat synfält och bakom det, inom det och runt omkring 
det, finns det oändligt många outforskade synfält för er att upptäcka. Smörgåsbordet är 
dukat. Ni ska bara öppna ögonen för att se det. 

Så vi ber er att förbereda er med tanken på kommande förändringar. Allt kommer att 
förändras, för att renas och sedan för att öppna upp för en ny morgondag. Var lyhörda 
och uppmärksamma, hjälp din granne från hjärtat, släng inte längre Ting som är bra att 
ha och förstå att naturkatastrofer kommer att uppstå överallt. Magman är orolig, precis 
som ni. Men om ni blundar och lutar er bakåt, finns det ett System, ett Universum så 
intelligent att Tilliten genomsyrar er totalt. Allt är som det ska - enligt Planen - och er 
Skapare är närmare er än ni tror. 

I all Tillit till Människan! 

Siljans Herrar 

 

Tack! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Budskap 78 

 

Genom era liv följer alltid en tråd. En tråd i starkaste kvalitet, som aldrig bryts eller går 
sönder. Den löper genom er alla och når Herrens Essens utan mellanled. Det finns bara 
en enda oändlig gemenskap i vår Skapares verk. Vi är alla förbundna med varandra och 
när den Sanningen slår ner i er, kommer världen att visa sig genom helt nya fönster. Ni 
har väntat länge på att få upp ögonen. Hjälp nu till något av egen kraft, så att denna 
Sanning kan manifestera sig i hela mänskligheten. 

Att vara förbunden med någon eller något, innebär ansvar, respekt och ömsesidig öd-
mjukhet. Något som har saknats hos de flesta av er, om inte alltid så någon gång då och 
då. När ni verkligen begriper att ni faktiskt är sammanlänkade med alla andra männi-
skor, kommer ni att bryta era invanda mönster och ta er an en godhjärtad ton mot var-
andra. Även om någon kan reta er till vansinne, ska ni alltid komma ihåg att vår Herre 
ville denna medmänniska också. Vad han eller hon har för utvecklingsplan kan du inte 
veta. Kanske är hennes eller hans mission att reta dig tills du når insikt och bara ger upp, 
backar och tiger i Tillitens famn? 

 

Allt har ett syfte, allt har en verkan. Alla era upplevelser är var och en, prövningar i li-
vets skola och de leder er alla fram till slutexamen i ljusets upplysning av Sanningen. 
Förvänta er inte framgång, förvänta er ingen rikedom och förvänta er inte evig lycka. 
Var er egen framgång i allt ni gör, se den rikedom som omger er, i naturens skönhet och 
i medmänniskors vänlighet och lev din lycka genom dina egna tankar och ord. För ingen 
annan kan göra dig lycklig. Det kan du bara själv, i vetskap om att du är förbunden med 
allt och alla. 

Vi arbetar konstant med att få er att vakna och nu erhålla Sanningen, som ni så länge 
väntat på. Men inget kommer självmant till den som inget ger. Ni behöver komma ut ur 
era individuella fängelser och istället börja använda er av den gåva som det innebär att 
vara förbunden med alla andra människor. Tänk er själva vilka möjligheter som öppnar 
sig för er. Bara insikten om att alla andra har tillgång till precis lika mycket som du och 
att ni alla består av samma ingredienser – bara bakade vid olika tillfällen – kommer att 
få ut dig ur det låga självförtroendets kvalfyllda håla. Er självkännedom kommer att 
växa lavinartat, då ni inser att ni kan avläsa er själva i andra. Allt hör ihop och ni alla 
speglar er i varandra. Du kan aldrig se något vackert utan att vara vacker själv i ditt hjär-
ta. 

Att vila ögonen på skönheten, är att vila i sin inre Gudomlighet. Att se det vackra skå-
despel naturen erbjuder, är att se det vackra i människan. Ser du bara ondska, grått elän-
de och fula ansikten, har du dolt din egen skönhet. Rista om dig själv och skärp dig när 
det gäller dina tankar. Tänk vackert, även om din värsta fiende – som Gud också ville – 
så kommer världen åter igen att visa sin skönhet för dig. Det är inte längre bort än en 
tanke. Men att bryta tankemönster kräver vilja, förståelse, engagemang och Tillit. Vi ger 
dig valmöjligheternas visdom och du väljer var du vill lägga fokus och din koncentra-
tion. Arbetet är ditt, belöningen är din och glädjen är vår! 



Era evigt lojala trotjänare! 

Siljans Herrar 

 

Tack! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Budskap 79 

 

Flexibilitet innebär att böja sig för vinden. Att använda all sin förmåga i den riktning 
livet för en. Att leda sig själv i flödet som livet innebär. Att ge efter för sitt högre Jag 
och bara följa vinden. Flexibilitet är att inte streta emot. Så fort ni kämpar i motvind, 
kan ni vara säkra på att något vill hjälpa er in på er rätta väg igen. Ni är aldrig ensamma. 
Ni har många änglar vid er sida, som hjälper er att hitta rätt. Ändå kämpar ni på och slår 
huvudet i väggen otaliga gånger innan ni vaknar. 

Ni ska veta att vi alltid är med er och orienterar er i den riktning som gynnar er alla. 
Känns allt bra och flyter på som ni önskar, befinner ni er i rätt färdriktning. Känns allt 
tungt och svårarbetat, tag en paus och försök att se en annan utväg. För alla hinder på er 
väg är gåvor från er Skapare. 

Vi genomför dagligen operationer för att få er som en massa mot rätt färdriktning. Alla 
sorters sammankomster är oss behjälpliga, då vi alltid har utsända i grupper över sju 
personer som föranleder kontakt med högre medvetanden. Detta utvecklar er som en 
enhet i allt snabbare takt. Samtidigt är alla sorters underhållning som musikkonserter, 
teater, opera, bio, rollspel och alla andra kulturella upplevelser en förhöjning av det kol-
lektiva medvetandet hos er. Därför uppskattar vi era besök inom den kulturella genren 
högt. För där hittar ni, och får ni kontakt med era högre essentiella Jag. 

I allas medvetanden finns en vilja av framåtanda i gemenskap. Ni vet alla inom er att ni 
hör ihop. Men era tvivel härstammar från orättvisor ni själva har skapat. Tag er över 
orättvisornas flod och ni når stranden av Tillit. I virveln som uppstår finns all er oro, all 
er sorg och all er vrede. Men de renas i de kosmiska energier som strömmar mot er, och 
på så sätt möter ni ert rätta Jag. Vad vi försöker säga här, är att vara flexibla och följ-
samma i ert leverne, så öppnas alltid Möjligheternas port för er, om så i sista stund. Men 
om ni ständigt tjurar och envist stångas i motvind, kommer ni att befinna er på en lång 
omväg från ljuset. Detta lider hela er omgivning av, då ni alla är förbundna med var-
andra. 

Ibland kan det vara till fördel för er att inte veta vägen, att inte se resultatet eller att inte 
veta vad situationen ska leda till. Våga möta det oupptäckta, våga ta steg in i ovissheten 
och följ flödet som livet ständigt föder er med – med barnets nyfikenhet. För däri finns 
kreativiteten och skaparglädjen och därigenom utvecklar ni en flexibilitet, som så oer-
hört mycket underlättar er färd. 

Tag för vana att vara följsamma från hjärtat och se vart detta flöde kan leda er. Förvåna 
er själva genom att säga ja till förslag som innebär förändringar i ert sätt att leva. Ut-
forska er själva genom att ta del av omgivningarnas förändrade vibrationer, hur små de 
än är och ni kommer att upptäcka att ert liv lever. Allt lever, allt förändras och allt rör 
sig med största flexibilitet mot ljuset. De som stretar emot denna kraft får det svårt. 
Hjälp dem genom att själva skapa flexibilitet i era liv. 

Vi vill ingenting mot er vilja. Men vi vet och känner er vilja. Nu vill vi bara att även ni 
ska bli medvetna om denna kosmiska och kollektiva vilja som genomsyrar alla själar i 
ljuset av vår Herre. Vi känner ingen rädsla. Ni får gärna använda oss för att bli av med 



er! Det är numera fullt möjligt att få kontakt. Låt er tanke bli följsam i vinden och låt 
den flyga iväg till oanade höjder, där vi kan möta er och ni kan möta oss. Vi finns här 
för er. Använd oss och möt oss i Sanningens ljus. Ställ dina frågor till ditt hjärta och låt 
din tanke bära dem till oss. För allt samarbetar och däri ligger svaren! 

Med all vår respekt! 

Siljans Herrar 

 

Tack! 
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Människor är ledsna i sin kärlek, då den sällan besvaras. Vi ser er kärleksfullhet, men vi 
ser också hur lätt ni ger upp när ni inte får något tillbaka. Därför upprepar vi ofta; för-
vänta er aldrig någonting tillbaka. Ge av er kärlek med hjärtats glädje och i tålamodets 
anda. Ge med vetskap om att allt cirkulerar och möter upp er i ett annat stadium. För 
världen behöver er kärlek och ert tålamod nu. 

Även om Kosmos konstant öppnar upp för nya strömmar av Godhetens näring mot Jor-
den, fungerar inte resultaten med kärlek på en gång. Vad dessa strömmar gör, är att de 
tömmer er på oönskade negativa känslor och de har ingen annanstans att ta vägen än ut i 
ert samhälle. Vet då att detta är en prövningarnas utrensning och ta aldrig åt er personli-
gen. Tacka istället för att världen nu tömmer sig på allt elände och att ert skräp även får 
ingå i denna reningsprocess. Det kommer att innebära kaos, ilska, frustration, ångest, 
rädsla och depression för ert samhälle. Känslor ni har gått och burit på under många liv. 
Men nu hjälper hela Universum, alla stjärnorna och alla planeterna till för att konstitue-
ra er räddning in i Sanningens ljus. 

År 2009 var ett mycket märkligt år för mänskligheten, med många nya förändringar, 
unika samarbeten och flera naturkatastrofer. Ni växte och enades genom dessa händel-
ser. Under 2010 kom mycket av det nya att lägga sig på plats och ni började åter igen att 
falla in i vardagens regelbundna ruljangs av vanebildande mönster. Men 2011 kommer 
att få er ur sofforna på allvar och ni börjar se klarare varthän allt brakar. Under 2012 
genomförs stora globala reformer som är startskottet för ett helt nytt system för er män-
niskor på Jorden. Det är bara Tålamodet, Kunskapen och Kärleken som är konstanta i 
detta nya skede av mänsklighetens utveckling. 

Vad vi vill säga med detta och vad vi även har fått i uppdrag av de Högsta i Systemet, är 
att få er medvetna om dessa kommande förändringar som redan startat. Vi ber er att 
förbereda er mentalt för dessa förändringar och leva därefter, så att era medmänniskor 
ser förändringen i er. Det är inte alltid ni får dem att lyssna till era ord, nämligen! I vet-
skap om nya skeden skönjer man det glitter av nyfiken optimism i den själens ögon som 
är vaksam. Ingen undgår detta glitter, det kan vi se till. 

I allt motstånd ber vi er att backa. I de nya tiderna finns inget utrymme för elakheter 
eller hämndaktioner. De kommer att förgöra sig själva i sin egen vibration, då allt går 
tillbaka till ursprungskällan. Trots det hårda klimatet ni kommer att få uppleva, både 
från naturen och från medvetanden som ännu ej ser klart, se ovanför dessa händelser 
och gå aldrig till motattack. Var istället flexibla och följsamma så att era medmänniskor 
ser. 

Det kan verka tungt att höra om dessa hårda villkor ni har framför er. Men ha alltid vet-
skap om att allt sker enligt Planen, att allt är utstakat sedan urminnes tider och att ni alla 
har valt just denna livsupplevelse. Åter igen är Tilliten, Tålamodet och Kärleken era 
nycklar och enda tillgångar in i Framtiden. För vi ser er vackra Morgondag omfamna er 
med sin subtila skönhet alla redan. Gryningen har vaknat och ni väcks nu också in i des-
sa spännande tider. För det är så ni ska se det:  



Med barnets glädjefyllda nyfikenhet ska ni ta er an denna nya tid med all ny vetenskap, 
forskning och mentala anda den har med sig till mänskligheten. 

Vi ber er att ta er över ert Jordiska förstånd, så att ni kan nå ert Universella intellekt. Här 
kan vi samtala och utvecklas tillsammans. Här finns inga fördomar, inga tvivel eller 
gränser. Här är allt Ett och vi är Ett med er. Förväntan är hos oss, Tålamodets prövning-
ar hos er. 

Er Jord mognar nu och gör sig redo för ett lyft in i den nya tiden. Var vaksamma och 
var beredda att hjälpa, för många sover fortfarande. 

Vi önskar i kväll ge er en gåva i tacksamheten över att vi får nå er och att ni tar emot 
och läser budskapen från Universum. Gåvan ger er Frid och Insyn i de yttre skikten av 
vårt Universum. Ni kommer att märka det i er uppmärksamhet. 

Med all vår kärlek! 

Siljans Herrar 

 

Tack! 
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Visa er gärna med kärlek i blicken, även om motparten har hat i sin blick. Detta beteen-
de förändrar er värld steg för steg, tills det negativa har löst upp sig själv i allt det posi-
tiva. Ni kan se glädjen runt omkring er, om ni bara vågar lita på den. För många av er 
har hittat det sätt som leder er till ljuset. Därför är nu er kvinnliga sida den som leder 
mänskligheten hem. Förstå här att även män har kvinnliga sidor, som de nu plockar 
fram. 

Djupt inom er växer denna kvinnliga och kreativa styrka fram och ingenting kan hindra 
henne. Att stoppa det kvinnliga flödet kommer att göra ont för de som försöker. För de 
stoppar sin egen utveckling. I allt skeende finns en motpol, för att upprätthålla balansen 
i Universum. Ni finner er själva i mötet med detta motstånd. Alla går igenom denna 
process, som existerar för att ni ska vakna och förstå vilka ni är. När detta uppvaknande 
sker, i ett samlat kollektivt skeende, kommer ni gemensamt att upptäcka att ni har kon-
troll över era negativa sidor inom er. De har fogat sig för den kreativa och positiva kraf-
ten och kommer i sin konstitution hålla balansen utan att något negativt sker i världen. 
En händelse svår att förstå än för er. Men vi önskar delge er mental förberedelse och 
därmed lugn inför kommande förändringar. I Tillitens skimmer finns lugn, även om 
världen stormar. För där har ni kontakt med Alla tings källa och där existerar endast 
Fridfull kärlek. 

Ingenting kan förhindra denna förändring som nu äger rum på Jorden. Det vill vi lugna 
er med. Ni är alla delaktiga i processen, vare sig ni är medvetna eller inte. Men vi ber er 
att uppmärksamma människors attityd, känslighet och värme, då dessa kommer att öka i 
positiv bemärkelse. Vi gläds åt er förening och himlarna sjunger de ljuvligaste toner för 
er. Ni nås av dessa Gudomliga toner nattetid i er dröm. Där möter vi er alla. 

Det blir ett kort budskap i kväll. Mottagaren är trött. Vi ber om att få återkomma under 
morgondagen. 

Siljans Herrar 

 

Tack! 
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Många är de spjutspetsar som kommer att fastna i era medvetanden, för att få er att rea-
gera och vakna. Inga tårar hjälper i detta läge. Endast fokus på den etik och moral som 
har predikats för er sedan er födelse: Var god, gör gott och tänk goda ord. Hur enkelt 
som helst och ändå trasslar ni in er i intriger om vem som äger det goda, om vem som 
förtjänar det goda och om vem som beslutar om det goda. Det goda sitter i samspelet 
mellan ditt hjärta, ditt intellekt och ditt samvete. Du visar dig själv den vägen som är 
fylld av godhet. Ingen annan! Så länge du förväntar dig godhet från alla andra, går du 
längs mörka stigar. Det är först när du låter solen gå upp över dig själv, utan påverkan 
eller inverkan av andra, som godheten kan verka genom dig och på så sätt nå ut till de 
andra. 

Ingenting sker slumpmässigt eller utan påverkan. Ni är i varje ögonblick bearbetade av 
högre energier. En finslipad diamant kräver fokus och seriöst engagemang för att nå det 
vackraste resultatet. Oräkneliga arbetstimmar ligger bakom dess skönhet. Obekväma 
och hårt beprövade studier ligger bakom dess Skapares utbildning och många liv har 
krävts för att ens hitta dess ursprungsmateria djupt nere i Moder Jord. Denna liknelse 
tillhör er, O mänsklighet. Ni är våra perfekt slipade diamanter, men ni vet inte om det 
än. 

Er ursprungsbefolkning är närmare Sanningens ljus än ni. Lär av dem! Vad som saknas 
i detta pussel är integrationen av det naturliga, det vetenskapliga och det andliga. När ni 
lägger ihop dessa termer får ni en helt ny översikt av ert tillvägagångssätt inför Framti-
den. Alla de svar ni söker finns inom räckhåll. Men ni måste hitta och se dem själva. Ni 
måste vilja nå längre i ert medvetande. 

Utanför er atmosfär finns världar, som ni inte ens kan fantisera om. Här transporterar vi 
oss med tanken, framställer den läckraste föda med tanken och når insikt med hjälp av 
ljuset från den goda tankens källa. All Sanning finns här och all Sanning är er tillgäng-
lig. Men vi kan inte ge er allt på en gång. Då skulle ni brinna upp. Det är dock heller 
inte meningen att ni ska stanna i er utveckling. Nej, allt går vidare, allt är i en rörelse 
och allt utvecklar sig mot det oändliga ljuset. Även om vissa passager kan vara oro-
väckande trånga, på väg mot detta ljus, vill vi att ni ska veta att alla krafter verkar för er 
skull.  

Vad vi ber er om, är att ni också ska medverka i denna samverkan av alla Universums 
förening. 

Gör er hörda, gör er obekväma och gör er synliga. För detta räddar er Jords befolkning. 
När ni förenas i ett samverkande arbete för Jordens bästa, förenas ni med oss, era him-
melska systrar och bröder. Då kan den stora vandringen hem påbörjas. Då kan den nya 
tiden ta sitt första steg och då kan ni nå er Gud, er Skapare. Han väntar på er i för-
kroppsligad form, närmare er än ni tror. Ni kommer alla att möta er Fader en morgon. 

 



Var god, gör goda handlingar och tänk gott – om så hela världen är emot er och ert Ego 
vägrar samarbeta med er. Gör gott ändå. För det är det bästa vapen att tillgripa i dessa 
dagar på er Jord. Gå emot er själva och försök, och ni kommer att bli rikligt belönade. 
För hjärtats godhet drar till sig Universums godhet och där finns inga hinder på vägen. 
Ni är era egna hinder, ni är era egna motgångar och ni är era egna misslyckanden. Allt i 
en process av förverkligandet av den allra vackraste ädelstenen, den allra skönaste dia-
manten och den allra godaste själen. 

I vår kärlek finns ni! 

Siljans Herrar 

 

Tack! 
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Förvisso är tiden mogen, men är ni redo? Vi vet vad ni kan uträtta i Goda hjärtans lag. 
Men ni är fortfarande återhållsamma när det gäller att förena er. Hur tror ni att en enda 
myra ska kunna klara av en hel myrstack? Tanken börjar hos individen, men handling 
behövs i gemensam anda. Ni behöver svälja er stolthet ännu en gång och ta er över de 
trösklar som ert Ego försöker förhindra er ifrån. Frångå era gamla invanda mönster en 
gång för alla och våga möta den nya Tiden. Ni kommer aldrig att ångra er. 

I kölvattnet av alla era finanskriser, naturkatastrofer och klimathot kommer ni att hitta 
varandra. I denna förvåning som kommer att uppstå när ni upptäcker era gemensamma 
mål och syften, kommer ni att ledas in i en ny energibana. Denna bana är direktkopplad 
till era högre intelligenser och er andlighet. Häri finner ni en oslagbar kombination och 
er kreativitet kommer att ta ny fart in i helt nyupptäckta projekt. Borta är er traditionella 
industri och ert gamla sätt att finansiera den. Ersättande produktionslinjer kommer att 
bestå av nya material, som vi låter er upptäcka vid era resor i Universum samt nya till-
vägagångssätt för klimatvänlig framställning. Inom forskning och vetenskap kommer 
nya instrument fram, som kan mäta de allra minsta känslorna och vibrationerna på subtil 
nivå, och era föroreningsproblem och ozonlagrets förtunning kommer att lösas. Syssel-
sättningen ökar igen, men nu på en helt annan basis. Borta är all rasism, brist på jämlik-
het och maktledarskap. Alla initiativ tas i ett kollektivt medvetande, dit alla är uppkopp-
lade. Ni kommer att kunna föra dialoger via tankeverksamheten, det är säkert. 

Men innan allt detta nya och förenande och uppfinningsrikedomen börjar, har ni ett an-
tal trösklar att ta er över. Därför är vi här för att förmedla och få kontakt med er. Ni 
känner själva i hur stor grad ni vill samarbeta. Vi kommer att finnas här tills ni alla är 
samlade i en gemensam riktning – för mänskligheten. Vad vi vill förhindra med dessa 
budskap är fler omvägar för er del. Det är därför vi kontaktar er här uppe i Norden allra 
först. För ert ljus skall sprida sig ut i Europa, för att sedan spegla sig i Afrika, Asien, 
Australien, Nordamerika och Sydamerika. Polerna har ett program för sig själva. De 
andra grupperna i dessa världsdelar kommer att möta upp ert ljus med sin spegling av 
sitt ljus och ett Ljusprisma kommer att bildas runt er planet. Det har till syfte att förstär-
ka era frekvenser, så att ni gradvis vänjs vid kommande energihöjningar. Ni ingår alla i 
denna process och en morgon har ni alla vaknat till insikt och till Sanningens ljus från 
detta Prisma.  

Lagom till 2012 har detta samarbete tagit så pass mycket form att ni medvetna själar 
som vaknat så pass att ni kan läsa dessa budskap, kan börja skönja förändringarnas vin-
dar och det vackra ljuset i horisonten. Hela ert Universum är er behjälplig i detta projekt 
och vi ber er – från våra högsta dimensioner – att be oss om hjälp i de svåra situationer 
som ni kommer att möta. Förändringar gör alltid ont i vissa själar, förnekas i andra och 
motarbetas fullständigt i många själars anda.  

 

 

 



Vi vet vad ni har framför er. Men tvivla aldrig. Känn endast Tillit, känn endast Kärlek 
och Frid och låt de svåra stunderna lysas upp i ljuset av Kosmos närvaro i era hjärtan. 
För allting är med er och ju mer motstånd ni tar er över, ju fler ljus tänds över Jorden. 
Tills en dag allt det mörka slocknar av sig självt, i ljuset av mänsklighetens Skönhet. Er 
inre Gudomlighet föder er med ljusets näring i varje ögonblick och allting samarbetar i 
detta kärleksfulla ljus. Allt annat är endast en illusion på Jorden. 

I vetskap om vår kärlek till er alla, förblir vi er nära! 

Siljans Herrar 

 

Tack! 
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Vilseledande information kan få er ur fattning. Lyssna på ert samvete, så är risken mi-
nimal att ni går fel. Hela ert samhälle flödar av information som påverkar er i olika rikt-
ningar. Det är viktigt för er egen utveckling att ni sållar efter ert eget hjärta. Hur tror ni 
ett barn beter sig som vuxen, om allt som serveras på tv och internet är våld, krig och 
dödshandlingar? Även ni vuxna påverkas av dessa bilder, vilket ni redan är medvetna 
om. Ändå slukar ni i er nyheterna om nya våldsdåd. 

Ge er själva andrum för skönare Ting. Ge er själva friheten att mata er med syner som 
gör er lyckliga. Gör er hörda i samhället och kräv en förändring av bildutbytet. Forsk-
ningen vet redan hur bilder påverkar er. Låt mänskligheten få ta del av resultaten, gå till 
handling och förändra er attityd inom det globala nätverket. För nu är Tiden för nya 
vanor, för vackrare mönster och för positiva handlingar. Detta ska ni föda era barn med. 
Detta kommer de att kräva och förvänta sig av er, så vänta inte längre. Bryt mönster och 
gör era röster hörda. Ni är efterlängtade och flera är de som väntar på er. 

Ni Sökare av idag är pionjärerna för era medmänniskors Morgondag. Även om ni blir 
hånade och utsatta för trakasserier, finns det ingen som har en sådan uppbackning som 
ni. Hela Universum står bakom er och de som hånar er mest kommer att falla längst. 
Dock är det just dessa personer ni behöver stötta och hjälpa över tröskeln. Ni har tåla-
modet inbyggt i er. Tilliten framkallar ni genom insikten av vår allas gemenskap och vår 
oändliga Framtid i ljuset. 

Alla är vaksamt uppmärksammade på planeten Jorden just nu. Ni är på väg in i den bana 
som tar er utanför era tidigare begränsningar. Dessa energier som medföljer, kommer att 
inge er med trygghet och självsäkerhet, så länge ni behåller er ödmjukhet inför livets 
gåva. I ödmjukhetens atmosfär finns glädjen över självuppoffringens givmildhet – utan 
någon förväntan på belöning. Där hittar ni er frihet i livet. Där finns alla nycklar till lju-
set och där finner ni er samhörighet med Alltet och dess Skapare. 

I sinom tid tänker vi bli mer detaljerade i våra budskap. Men vi behöver först få upp 
ögonen på er, så att vi kan få kontakt med fler. Det sker genom att ni tar kontakt med 
era egna inre Jag – i källan av all Sanning. Djupt inom er hittar ni er Gudinna, som står 
för all er lust att leva, all er lust att utforska, att skapa och att njuta. Hon är er egen inre 
skönhet och visdom och genom henne har ni direktkontakt med Kosmos, med oss och 
med er Skapare. 

Vila i visshet om att allt ni gör i glädje skänker era medmänniskor Frid. Ni har alla mis-
sioner att utföra; i olika situationer och på olika orter. Syftet med alla uppgifter är att få 
er samman och så pass vakna att ni kan se Sanningens ljus med era inre ögon. Ljuset 
omringar er, genomströmmar er och uppfyller er. Ändå är ni blinda! När ska ni se det 
som inte är synligt? När ska ni höra det som era öron ej kan ta emot? Och när ska ni 
känna närvaron av er Gud, som konstant andas genom er? Ni är i er själva nycklarna till 
Livets alla hemligheter! 

 



Förenas i kväll genom Tanken, var hos varandra med Tanken och sprid er livsglädje till 
allt och alla genom er goda Tanke. Här hjälper vi er att förflytta hinder, rensa vägarna 
och skynda på flödet. För ingenting kan hindra kärlekens framfart på Jorden nu. Även 
om det gör ont för en kort period – ha förtröstan och Tillit. För vi är närmare er än ni 
kan förstå. 

Tills Morgondagen väntar! 

Siljans Herrar 

med Systemet 

 

Tack! 
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Kunskapen har ni inom er, men kraften kommer från era högre medvetanden. I dem har 
ni sinnena till de upptäckter som är på väg att avtäckas för mänskligheten. 

Vad vill ni ge vidare, vad vill ni skapa? Vad vill ni få tillbaka? Många är era frågor och 
svaret är ett. Ni vill hem, och ni har till uppgift att väcka så många som möjligt på vä-
gen. 

Ni har gjort en bra start. Långsamt handlande får det gensvar, som ljuset i de människor 
i Norden behöver, för att förstå. Ni har tålamodet, men nu förväntas handlingskraft. Er 
uppgift är på riktigt och är utsatt att löpa i en viss riktning, med ett visst tidsintervall. Nu 
är tiden mogen och vi har öppnat porten. Ställ frågor vidare och vi leder er genom ljuset 
till insikt. I morgon blir en längre dag för våra dialoger. 

Det ska ges ut en bok om ert arbete och med de första budskapen. Ni kommer att bli 
vägledda och få ekonomiskt stöd på vägen. Bara lita på flödet och fortsätt gå framåt. 

Samla förslag tills i morgon. Då tas beslutet i era högre Jag. Namnet har betydelse och 
kommer att ha en kod som är en genväg till Gudomligheten inom varje människa. 

Vi sänder er druvor av överflöd, för er andliga närings skull. Ni växer som träd och 
skuggar dem som behöver skugga, när dem som behöver näring och skyddar dem som 
behöver skydd. Våra druvor är en gåva till er, att åtnjuta inom er, i rikedomens tecken. 

Ljuset kommer inte från norr. Ljuset är Alltet, men ni sprider ljus från norr.  

Ljus från Norr är den Bok ni ger ut först. 

Siljans Herrar 

 

Tack! 

 

 

 


