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Tonåringarna 

Maj 2021 - I våg efter våg kommer tonåringar att fatta egna beslut om sina liv. 

!
Världens unga ledare 

Nu härleds energin in i kärnan av V I. 

Visheten ankommer som ett Solspektra. 

Många informella möten ses förmera energin som okt 2021 ges extra utrymme att expandera ut 
över världens unga ledare och deras kamp för fri och rättigheter. 

Ett nygammalt system (men ändå inte) etableras som bärare av fri energi och ger fredsaspekten nytt 
och vidare utrymme. 

!
USA - förändrade tankekedjor 

2021 - I hela västvärlden pågår upprensning i en vildflora av rykten och illegala pandemiyttringar. 

Här sker snabb tonstegring i ex-presidentens innersta krets som tar avstånd från tidigare uttalanden. 

Nu sker en vändning i hela senaten. Arbetsro präglar april. Därefter bildas nya konstellationer av 
”motståndsgrupper” - för och emot - som eskalerar i juni ! 

Därefter visar alltfler fredsflaggan ! Många av aktivisterna vid stormningen av USA:s kongress 
byter sida. Vägvinnare blir de sociala grupperingar som avstått våld. 

Aggressionen minskar drastiskt under sommarhalvåret. 

Okt 2021 är startskottet för eftertanke och en fredsvåg bildar ”kedjor” över hela den amerikanska 
kontinenten. 

”Såsom i en spegel” blir vägvinnande koncept. 

!
!

USA och Iran  -  Europa och Afrika 

Okt 2021 - Unitysfärerna förstärks i Europa och Afrika. 

USA haltar t.o.m. mars 2022  pga Irans fortsatta inre kamp mot  V I . 

!
!
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Abraham Lincoln 

Den 6:e frekvensen av det stora  S O L H J U L E T  går nu in ! 

I sakta mak öppnas förutsättningar för de kreativa värderingar som grundades av Lincoln  

att manifesteras i tid och rum. 

!
FN och makten 

Inom FN pågår en kamp om makt. 

I nov 2021 får den starkares rätt en törn när även mindre bemedlade stater går fram som 
frihetsbärare i en gemensam tankesmedja för rätten till mat, jord, luft… 

En helt ny atmosfär av god vilja fortplantar sig som ett embryo bland världens ledare och 
makthavare. 

!
Sjutet är kastat 

I  V I  sker nu en förändring. 

Bortom tid och rum kreeras aktiva Soltoner. Det är en helt ny sfär som sakta öppnas! 

S R I  som helig förening mellan raser och religioner blir rättesnöret för den nya världsreligionen 
som sammanfattar alla övergripande tonsystem och ger en homogen och överflödande 
kärlekskarusell av SRI. 

Feb 2022  är tonen redo som ger KÄLLAN en tron-kvalité av Unity! 

!
!

Naturens och jordfrekvensens magi 

Naturupplevelser är viktiga nu! 

I pärlan av det inre pågår resonansskifte. 

Njut av naturens skiftningar, av dess ljud, dess glädjeyttringar - av suset i jordfrekvensen som en 
sakta uppstigande sinusvåg: 

T R I E S S E N S E N  av  V I  och   S R I. 

Allt är ENHET - Allt som är i SRI - och danar den mänskliga naturen som slipstenen slipar eggen. 

!
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Norden och kapitalet 

Norden framstår som ett föredöme. 

Under 5 år:  2022 - 2026 raseras gamla förstelnade tankemönster om kapitalets makt som system 
-  och jorden/mänskligheten återfår sin optimism. 

”Vi delar det vi har  -  och gör vad vi kan  -   av det vi har !” 

Jag ser en nybyggaranda ! 

!
Små och stora jordbruk 

Det lilla jordbruket får en renässans. 

Storjordbruken splittras till viss del upp. Jordlotter delas ut. 

Det blir modernt att odla mer småskaligt igen. Gamla igenlagda smågårdar återfår sitt värde och 
jorden återtar sin kraft genom alternativa odlares insikter som nu sprider sig som en löpeld över 
jorden. 

!
Regnskogen 

Regnskogen får bevarandestatus igen. 

!
!

Urbefolkningarna 

Nu visas fri energi i de inre kvalitéerna av V E D A  ! 

S O L E N  och  R O S E N  är kännetecknen för denna innersta kvalité av F R E D  som bäddar för 
våldsamma kast i världspolitikens utkanter - dvs i de små stater som tidigare stilla åsett kraven från 
de högljudda och oppositionella. 

Dessa ”randstater” -  urbefolkningar blandar sig nu i leken / diskussionen genom att framföra sin 
åsikt om alla likas värde på ett helt nytt sätt ! 

Jag ser: frimodighet, sång, dans, glädje ! 

Utan åthävor sitter de bara där i samtalsrummen och framför de svagas rätt till utrymme. 

!
!
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Världsprocessen och fri energi 

Den moderna människans period av längtan efter yttre upplevelser förändras in i ett skede av 
mognad och vilja till ett aktivt deltagande i världsprocessen. 

2028 är tiden inne att aktivera den holografiska verklighet som gynnar jordens framåtskridande. 

På alla nivåer pågår utbrytning av gamla ”geometriska” system som kreerar en holistisk mänsklig 
natur och bäddar för nya insikter om fri energi som energikälla. 
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