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Lördag 17.3. 2018 kl 12.40

Idag 17.3. är det nymåne, en tid för nya början. Den här dagens godhet, glädjeämnen och tacksamhet bär långt och ger fart åt tisdagen då dag och natt jämnar ut dygnet. Energin koncentreras även till söndagen då det utlovas mera kosmisk kraft via solen. Så vi flyter på stora vågor dom närmaste dagarna och det enda som lönar sig att göra är att vara vaken och mottaglig. 
Nästa vecka på tisdagen, uppnår vi igen den första jämningspunkten. Vårdagjämningsstunden är på tisdagen 20.3. kl 18.15 ( finsk tid ). Då är vi igen lyhörda, vaksamma och känner stunden som flödar ut på jorden. Vi öppnar oss och strävar till den energin. 

Jämningsstundens punkt ger energin och temat till tiden som kommer enligt den stjärnkonstellation den pekar mot. Den norra axeln visar riktningen och tar också först emot energin. Vattumannens tid är nu inne och dess teman för tiden förstärks. 

Förra veckan uppdagades många nyheter där det sades att dom magnetiska polerna redan svajar med rätt så hög fart. Det pratas mycket om och spekuleras i om det nu är nära att polerna skiftar plats, eller vad det kan vara som svajningarna förebådar.
  
Jag upplever, att den stora planen framskrider i sin egen fart, förändringarna kommer i sinom tid och vi små människors uppgift är att gör vår andel, för vi är klossar i den stora helheten som kallas för Solsystemet. Tiden visar vad komma skall, men det är bäst att göra sitt bästa så länge Moder Jord ännu går på jämn stig tillsammans med oss. Jämningsstundens energi öppnar sig mustig, som hjälparna uttryckte det. Vi får ta emot en ordentlig portion kosmisk energi och det verkligen förstärker allt i oss. Jag meddelas att den här stunden kan komma att förändra energifältet starkt i riktning mot att höja frekvensen. Som en tilläggsgåva kan vi få fart till läkningsprocesser. Som andligt tema är att förstärka viljan att gå i sanningen och ljuset. Med dessa ord kan var och en närma sig jämningsstunden. Som element är luft och eld, så nya kreativa tankar bärs fram med fart. Så det lönar sig att uppehålla dom bästa egenskaperna i dig själv och skapa stora, positiva riktningar för en god större gemenskap. Själva stunden balanseras av jordens energi, så om möjligt, slå ner din fötter på ett berg, luta mot ett träd, om du i stunden vistas ute. Att jorda sig är att vara i koppen i stunden så via kroppen sträcker vi oss uppåt. 

I den här tiden händer det alltså mycket så det är bra att påminna sig själv, i alla fall då, när den jobbiga dagen kommer, att vara medveten snabbar på ens egen utveckling och att gå i ljuset. Det har varit omruskning i luften, inte nödvändigtvis heller lätta stunder med egna smärtor, men utan omruskning får man inte nya syner om sig själv. Det grävs djupt ifrån så att sanningen kan komma fram och dom mörka ställen kan bli putsade. Världsaltets krafter är alltså nu ännu mera till vår hjälp. 


 Stora, kosmiska vindar blåser nu även utanför ifrån vårt galax mot oss och också vetenskapsmännen är förundrade. Enligt Space Weather har det mätts finfint foton- och subatomarisk energi förra veckan bl.a. runt månen. Så det är inte så konstigt att även vårt magnetfält reagerar. Även i den här stunden är den aktiv och mera aktivitet är utlovat. Vårt solsystem susar fram i en zon som för mänskligheten är ett äventyr i en ny värld, på en outforskad stig. 

Den värld vi känner håller på att förändras med högt fart och det skulle vara bra att även vi gör det. Genom att lätta på sin egen ryggsäck, att öka på ljuset och det positiva, vara tacksam och ödmjuk, höjs vibrationen på bästa sätt. Tiden och tidsbegreppet förändras, att vara människa förändras, det vi skapar förverkligas fort och vi får svar på vår vibration genast… för att nämna några punkter. 

Förändringen är trots allt en universell lag som man inte behöver vara rädd för, då den för oss mot allt snabbare utveckling och mot nya stora möjligheter att göra samarbete med Ljuset, med Kärlek.

Mot Ljuset alltså, alldeles snart är det vår !




