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DE FYRA GRUNDLÄGGANDE
FRÅGORNA ANGÅENDE DEN
UTOMJORDISKA NÄRVARON I VÅR
VÄRLD IDAG:

Vad är det som händer?
Varför händer det?
Vad innebär det?
Hur kan vi förbereda oss?
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FÖRORD

D

et är ganska ovanligt att hitta en bok som förändrar ens liv, men ännu
märkvärdigare att träffa på ett verk som kan påverka världshistorien.

För nästan 40 år sedan, innan miljörörelsen såg dagens ljus, skrev en
modig kvinna en mycket provokativ och kontroversiell bok som ändrade
historiens gång. Rachel Carsons Tyst Vår väckte en världsomspännande
medvetenhet angående miljöförstöringens faror och väckte ett gensvar hos
aktivister världen över som håller i sig än idag. Hon var en av de första som
offentligt förkunnade att användningen av bekämpningsmedel och kemiska
gifter utgjorde ett hot mot allt liv. För detta förlöjligades och baktalades hon
först, till och med av många av sina meningsfränder, men betraktades
slutligen som en av 1900-talets viktigaste röster. Tyst Vår anses fortfarande
allmänt som miljörörelsens hörnsten.
Idag, innan det finns en allmänt rådande medvetenhet beträffande den
pågående utomjordiska infiltrationen mittibland oss, framträder en på samma
sätt modig man – en tidigare obemärkt andlig lärare – med ett ovanligt och
oroande budskap från en värld bortom våra gränser. Med Mänsklighetens
Bundsförvanter är Marshall Vian Summers vår tids förste andliga ledare som
otvetydigt tillkännager att de utomjordiska ”besökarnas” oombedda närvaro och
hemliga aktiviteter utgör ett stort hot mot mänsklig frihet.
I likhet med Carson kommer Summers utan tvivel att först bemötas med
hån och förakt, för att kanske slutligen erkännas som en av världens
viktigaste röster inom områdena utomjordisk intelligens, mänsklig andlighet
och utvecklingen av medvetande. På samma sätt kan Mänsklighetens
Bundsförvanter visa sig vara avgörande för vår arts framtid – inte bara genom
att göra oss uppmärksamma på den försåtliga utomjordiska invasionens
ofattbara utmaningar, men även genom att utgöra den tändande gnistan för
en aldrig förut skådad folkrörelse för motstånd och självständighet.
Även om omständigheterna kring detta mycket kontroversiella materials
ursprung kan vara tveksamt för vissa så kräver materialets innebörd och dess
angelägna budskap att vi allvarligt överväger det och reagerar beslutsamt. Här
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konfronteras vi otvivelaktigt med argumentet att den ökande UFO-aktiviteten
och andra liknande fenomen innebär ingenting mindre än en försåtlig och
hittills ohejdad intervention av utomjordiska krafter som söker exploatera
jordens resurser helt och hållet för egen vinning.
Hur ska vi på ett lämpligt sätt reagera mot ett sådant oroväckande och
chockerande påstående? Ska vi ignorera det, eller bara förneka det, som
många av Carsons belackare gjorde? Eller ska vi undersöka och försöka förstå
exakt vad som erbjuds här?
Om vi väljer att undersöka och förstå kommer vi att upptäcka
följande: En noggrann granskning av de senaste decenniernas
världsomfattande UFO-forskning och andra till synes utomjordiska
fenomen (t.ex. utomjordisk kidnappning och implantering, stympning
av djur, och t.o.m. psykologisk ”besatthet”) påvisar rikligt med bevis för
Bundsförvanternas syn på saken; informationen som förmedlas av
Bundsförvanterna förklarar faktiskt frågor som har förbryllat forskare i
åratal, frågor med gåtfulla inslag men med konsekventa belägg.
När vi väl har undersökt dessa förhållanden och själva konstaterat
att Bundsförvanternas budskap inte bara är rimliga men övertygande,
vad gör vi då? Våra tankar kommer oundvikligen att leda oss till den
ofrånkomliga slutsatsen att dagens svåra situation har tydliga paralleller
med den europeiska ”civilisationens” inträngning i Syd- och
Nordamerika i början av 1500-talet, när inhemska befolkningar var
oförmögna att förstå och reagera korrekt på de komplexa och farliga
krafter som besökte deras kuster. ”Besökarna” kom i Guds namn, med
imponerande teknologi, och med löfte om ett mera framskridet och
civiliserat sätt att leva. (Det är viktigt att inse att de europeiska
inkräktarna inte var ”ondskan personifierad”, endast opportunistiska,
och att de lämnade ett arv av oavsiktlig ödeläggelse efter sig.)
Detta är poängen: Den fundamentala och omfattande kränkningen av
grundläggande friheter som infödda amerikaner därefter upplevde – inklusive en
hastig decimering av sin befolkning – utgör inte bara en monumental mänsklig
tragedi, men även ett lärorikt exempel på vår nuvarande situation. Den här
gången är vi alla den här världens infödda, och om vi inte kan visa prov på ett
mera kreativt och enat gensvar så kan det hända att vi får utstå ett liknande öde.
Det är precis detta Mänsklighetens Bundsförvanter vill få oss att inse.
Likväl är detta en bok som kan förändra liv, ty den frammanar ett djupt
inre kall som påminner oss om vårt syfte med att vara vid liv vid denna tid i
människans historia och får oss att konfrontera inget mindre än vårt framtida
öde. Här står vi ansikte mot ansikte med den obekvämaste insikt av alla:
Mänsklighetens framtid kan mycket väl avgöras av hur vi reagerar på detta
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budskap.
Även om Mänsklighetens Bundsförvanter i grund och botten är en varning
så är dess avsikt inte att framkalla rädsla eller onda farhågor. Budskapet
erbjuder istället hopp utöver det vanliga i vad som nu utgör en ytterst farlig
och svår situation. Den tydliga avsikten är att upprätthålla och stärka
mänsklig frihet, och att frammana en personlig och kollektiv reaktion på den
utomjordiska interventionen.
Rachel Carson påvisade själv en gång framsynt det fundamentala problem
som hindrar oss från att reagera på denna aktuella kris: ”Vi är fortfarande inte
tillräckligt utvecklade,” sa hon. ”för att se oss själva som endast en mycket liten
del av ett enormt och fantastiskt universum.” Helt klart har vi länge behövt en
ny insikt om oss själva, vår plats i kosmos, och om livet i det Kosmiska
Samfundet (det enorma fysiska och andliga universum som vi nu träder in i).
Till all lycka tjänar Mänsklighetens Bundsförvanter som inkörsport till ett
förvånansvärt ansenligt system av andliga kunskaper och utövningar som
utlovar att inpränta arternas nödvändiga mognad med ett perspektiv som
varken är jordbundet eller antropocentriskt, men istället förankrat i äldre,
djupare och mer universella traditioner.
Ytterst, utmanar budskapen från Mänsklighetens Bundsförvanter
så gott som samtliga våra grundläggande verklighetsuppfattningar och
ger oss samtidigt vår största chans för framåtskridande och vår största
utmaning för överlevande. Samtidigt som den aktuella krisen hotar vårt
självbestämmande som ras kan den även tjäna som välbehövlig
förutsättning för att förena den mänskliga rasen – en i stort sett omöjlig
uppgift utan detta större sammanhang. Med det perspektiv som erbjuds
genom Mänsklighetens Bundsförvanter och det omfattande
undervisningssystem som presenteras genom Summers, erbjuds vi både
motivationen och inspirationen att förena oss i en djupare förståelse för
att främja mänsklighetens fortsatta evolution.
I sin rapport för Time Magazine’s granskning av 1900-talets hundra mest
inflytelserika röster skrev Peter Mattheisen angående Rachel Carson, ”Innan det
fanns en miljörörelse, fanns det en modig kvinna och hennes mycket modiga
bok”. Om några år kommer vi kanske att säga samma sak om Marshall Vian
Summers: Innan det fanns en mänsklig frihetsrörelse för att motstå den
utomjordiska Interventionen fanns det en modig man och hans mycket modiga
budskap, Mänsklighetens Bundsförvanter. Må vi denna gång reagera snabbare,
mer beslutsamt och mera enade.
—MICHAEL BROWNLEE
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ANMÄRKNING TILL LÄSARNA

B

oken MÄNSKLIGHETENS BUNDSFÖRVANTER presenteras för att förbereda
människor på en helt ny verklighet som i stort sett är fördold och okänd i
dagens värld. Den erbjuder oss människor en ny syn som vidgar vår förmåga
att konfrontera den största utmaning och möjlighet vi, som ras, någonsin har
mött. Bundsförvanternas budskap innehåller ett antal djupt allvarliga, för att inte
säga alarmerande, uppgifter angående den ökande utomjordiska interventionen,
sammansmältningen i den mänskliga rasen, om utomjordingarnas aktiviteter och
förtäckta agenda. Syftet med Bundsförvanternas Budskap är inte att förse oss
med tillförlitliga bevis angående det utomjordiska besökets faktiska
omständigheter i vår värld. Detta ämne är utförligt dokumenterat i många andra
utmärkta böcker och forskningsrapporter. Syftet med Bundsförvanternas
Budskap är att uppmärksamma fenomenets dramatiska och omfattande
konsekvenser, att utmana våra mänskliga passioner och uppfattningar angående
det och att varna oss för den utmaning vi nu står inför. Budskapen ger en glimt
av hur verkligheten är i ett Universum fyllt av intelligent liv och vad Kontakt
verkligen kommer att innebära. För många läsare kommer det som avslöjas i
MÄNSKLIGHETENS BUNDSFÖRVANTER att utgöra något helt nytt. För andra
kommer det att vara en bekräftelse på saker och ting som de känt till sedan
länge.

Trots att denna bok tillkännager ett angeläget budskap så handlar den i
grunden om att vi rör oss mot ett högre medvetande kallat ”Kunskap”, som
innefattar en större telepatisk förmåga mellan människor och mellan raser. Mot
bakgrund av detta överfördes Bundsförvanternas Budskap till författaren från
individer i en utomjordisk grupp bestående av många olika raser som kallar sig
själva ”Mänsklighetens Bundsförvanter”. De beskriver sig själva som fysiska
varelser från andra världar som har samlats i vårt solsystem nära jorden i syfte
att observera utomjordingarnas förbindelser och aktiviteter och hur dessa
utomjordingar lägger sig i mänsklighetens angelägenheter. De understryker att de
själva inte är fysiskt närvarande i vår värld och att de förser oss med nödvändig
visdom, inte med teknologi.
Bundsförvanternas Budskap överfördes till författaren under en period av 1
år. Budskapen ger perspektiv och insikt i ett komplicerat ämne som, trots

14

Mänsklighetens Bundsförvanter Bok 1.doc

årtionden av ökande kunskap, fortsätter att förbrylla forskare. Emellertid är detta
perspektiv varken romantiskt, spekulativt eller idealistiskt avseende ämnet ifråga.
Tvärtom är det obönhörligen verkligt, obevekligt och utmanande, till och med för
en läsare som är kunnig i ämnet. För att förstå vad denna bok förmedlar krävs
det därför att du, åtminstone för en stund, lämnar många av de
trosuppfattningar, antaganden och frågor som du kan ha angående utomjordisk
Kontakt och även hur denna bok kom till. Innehållet i boken kan liknas vid en
flaskpost som sändes hit från en plats bortom denna värld. Vi bör därför inte
hänga upp oss på själva flaskan, utan vad som finns i den.
För att verkligen förstå detta utmanande budskap måste vi
konfrontera och ifrågasätta många gängse antaganden och
uppfattningar angående möjligheten och sannolikheten för Kontakt.
Dessa inbegriper:
–

förnekande;

–

hoppfull förväntan;

–

misstolkning av bevis för att bekräfta våra trosuppfattningar;

–

önska och förvänta frälsning från ”besökarna”;

–

tro att utomjordisk teknologi kommer att rädda oss;

–

känna hopplöshet och eftergivenhet mot vad vi förmodar vara
en överlägsen auktoritet;

–

kräva regeringens öppenhet men inte besökarnas öppenhet;

–

fördöma mänskliga ledare och institutioner men inte
ifrågasätta ”besökarna”;

–

anta att så länge de inte attackerat eller invaderat oss så måste
de vara här för vårt eget bästa;

–

anta att avancerad teknologi är detsamma som hög etik och
andlighet;

–

tro att detta fenomen är att mysterium när det i själva verket är
en begriplig tilldragelse;

–

tro att utomjordingar på något sätt kan göra anspråk på
mänskligheten och denna planet;

–

och tro att mänskligheten är oförbätterlig och inte kan klara av
sina egna angelägenheter.
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Bundsförvanternas Budskap utmanar sådana antaganden och
uppfattningar och skingrar många av de myter vi för närvarande har
angående vem som besöker oss och varför de är här.
Budskapen från Mänsklighetens Bundsförvanter ger oss ett större
perspektiv och en djupare förståelse för vårt öde inom ramen för ett
omfattande panorama av intelligent liv i Universum. För att uppnå detta
riktar sig inte Bundsförvanterna till vårt analytiska sinne men till
Kunskap, den djupare del av oss där sanningen, fastän fördunklad, kan
direkt uppfattas och upplevas.
MÄNSKLIGHETENS BUNDSFÖRVANTER kommer att ge upphov till
många frågor som kräver ytterligare utforskning och begrundande. Dess
syfte är inte att förse oss med namn, datum och plats men att erbjuda
ett perspektiv på utomjordisk närvaro i världen samt livet i Universum
som vi mänskliga varelser annars inte skulle kunna få. Eftersom vi
fortfarande lever isolerade i vår värld så kan vi ännu inte se och veta vad
som händer beträffande intelligent liv bortom våra gränser. Av den
anledningen behöver vi hjälp – hjälp av ett särskilt slag. Vi kanske inte
uppfattar eller accepterar sådan hjälp i första taget. Trots det finns
hjälpen här.
Bundsförvanternas bestämda syfte är att uppmärksamma oss på
vad riskerna medinträdet i det i det Kosmiska Samfundets intelligenta
liv innebär och att hjälpa oss att framgångsrikt tas oss över denna
tröskel så att vi bibehåller vår självständighet, vår suveränitet och vårt
självbestämmande. Bundsförvanterna är här för att ge oss råd angående
mänsklighetens behov att etablera egna ”Regler för Kontakt” i dessa
exempellösa tider. Om vi, enligt Bundsförvanterna, är förnuftiga,
förberedda och enade så kommer vi att kunna inta vår förutbestämda
plats som en utvecklad och fri ras i det Kosmiska Samfundet.
Under den tidsperiod som denna serie budskap förmedlades
upprepade Bundsförvanterna vissa väsentliga idéer som de ansåg
avgörande för vår förståelse. Vi har behållit dessa upprepningar i boken
för att bevara intentionen och integriteten i deras kommunikation. På
grund av skärpan och allvaret i Bundsförvanternas budskap och de
krafter i vår värld som motsätter sig detta så är det klokt och nödvändigt
med dessa upprepningar.
Som en uppföljare till MÄNSKLIGHETENS BUNDSFÖRVANTER 2001
förmedlade Bundsförvanterna en andra uppsättning Budskap som
komplement till deras viktiga information till mänskligheten.
MÄNSKLIGHETENS BUNDSFÖRVANTER BOK TVÅ, utgiven på engelska
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2005, presenterar häpnadsväckande ny information angående samspelet
mellan raser i vårt lokala Universum samt karaktären, syftet och de
hemligaste aktiviteterna för de raser som lägger sig i mänskliga
angelägenheter. Tack vare de läsare som förstår angelägenheten i
Bundsförvanternas meddelande och översätter Budskapen till andra
språk så sker en världsomfattande och växande medvetenhet om
Interventionen.
Vi på New Knowledge Library anser att dessa två uppsättningar
Budskap innehåller vad som kan utgöra ett av de viktigaste
meddelanden som någonsin delgivits världen av idag.
MÄNSKLIGHETENS BUNDSFÖRVANTER är inte bara ännu en bok som
spekulerar i fenomenet UFO/Utomjordingar. Det är ett genuint
omdanande budskap med direkt sikte på det bakomliggande syftet för
den utomjordiska Interventionen för att öka medvetenheten om att vi
måste konfrontera de utmaningar och de möjligheter som ligger framför
oss.
— N EW KN OW L ED GE L I B RARY
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VILKA ÄR MÄNSKLIGHETENS
BUNDSFÖRVANTER?

B

undsförvanterna tjänar mänskligheten därför att de arbetar för
återknytandet till Kunskap och att Kunskap ska komma till uttryck överallt i
det Kosmiska Samfundet. De representerar de Vise i många världar som
främjar ett större syfte i livet. Tillsammans förfogar de över en större Kunskap
och Visdom som kan spridas över enorma avstånd i rymden och över alla gränser
för ras, kultur, mentalitet och miljö. Deras Visdom är omfattande. Deras förmåga
är stor. Deras närvaro är dold. De godtar er därför att de inser att ni är en
frambrytande ras, på väg mot en mycket svår och konkurrensinriktad miljö i det
Kosmiska Samfundet.
♦
DET KOSMISKA SAMFUNDETS ANDLIGHET
Kapitel 15: Vilka tjänar mänskligheten?
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F

ör mer än tjugo år sedan samlades en grupp
individer från många olika världar på en
undangömd plats i vårt solsystem i närheten av
jorden. Deras syfte var att observera den
utomjordiska intervention som pågår i vår värld.
Från sin dolda utsiktspunkt kunde de fastställa
identitet, organisation och avsikter för de varelser
som besöker vår värld samt övervaka besökarnas
aktiviteter.
Denna observatörsgrupp kallar sig själv
”Mänsklighetens Bundsförvanter”.
De rapporterar följande…
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Budskapen
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DET FÖRSTA BUDSKAPET
DEN UTOMJORDISKA NÄRVARON I DAGENS VÄRLD

D

et är en stor ära för oss att kunna presentera denna information för alla er
som är lyckliga nog att höra detta budskap. Vi är Mänsklighetens
Bundsförvanter. Denna överföring har möjliggjorts genom De Osynligas
närvaro, dessa andliga rådgivare som övervakar utvecklingen av intelligent liv
både i er värld och överallt i det Kosmiska Samfundets världar.
Vi kommunicerar inte via något mekaniskt medium, men genom en andlig
kanal som är störningsfri. Trots att vi lever i en fysisk omgivning, som ni, så har
vi fått förmånen att kommunicera på detta sätt för att leverera den information vi
måste dela med er.
Vi representerar en liten grupp som observerar händelserna i er värld. Vi
kommer från det Kosmiska Samfundet. Vi blandar oss inte i mänskliga
angelägenheter. Vi har ingen bas här. Vi har blivit hitsända för ett mycket
specifikt syfte – att bevittna de händelser som sker i er värld och, genom
möjligheten att göra så, att förmedla till er vad vi ser och vad vi vet. Ty ni lever på
ytan av er värld och kan inte se de händelser som omger er. Inte heller kan ni
tydligt iaktta det besök som sker i er värld vid denna tidpunkt eller vad det
förebådar angående er framtid.
Vi skulle vilja berätta om det. Vi gör detta på begäran av De Osynliga, för
det är av den anledningen som vi har blivit hitsända. Den information som vi står
i begrepp att meddela er kan verka ytterst utmanande och skrämmande. För
många av er som hör detta meddelande kommer informationen kanske som en
överraskning. Vi förstår detta, för vi var själva tvungna att konfrontera detta i
våra egna kulturer.
Det kan i början vara svårt för er att acceptera denna information, men den
är väsentlig för alla som försöker göra en positiv insats i världen.
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Vi har i många år observerat angelägenheterna i er värld. Vi söker inga
förbindelser med mänskligheten. Vi är inte här av diplomatiska skäl. Vi har blivit
hitsända av De Osynliga för att leva i närheten av er värld och observera de
händelser som vi avser att beskriva.
Vad vi heter är inte viktigt. Det skulle inte betyda något för er. Och vi
tänker inte avslöja det för vår egen säkerhets skull, eftersom vi måste förbli dolda
för att kunna fortsätta tjäna.
Till att börja med så är det nödvändigt att människor överallt förstår att
mänskligheten är på väg att träda in i ett Kosmiskt Samfund av intelligent liv. Er
värld ”besöks” just nu av flera utomjordiska raser och av flera olika
organisationer av raser. Denna aktivitet har pågått under en tid. Det har
förekommit många besök här genom historien, men inte av denna
storleksordning. Tillkomsten av kärnvapen och ödeläggelsen av er naturliga värld
har fört dessa krafter till era gränstrakter.
Som vi förstår finns det många människor i världen idag som börjar inse att
detta äger rum. Och vi förstår även att det finns många tolkningar av detta besök
– vad det kan innebära och vad det kan medföra. Och många av de människor
som är medvetna om dessa saker är mycket hoppfulla och förväntar sig stora
fördelar för mänskligheten. Vi förstår detta. Det är naturligt att tro så. Det är
naturligt att vara hoppfull.
Besöket i er värld är mycket omfattande nu, så omfattande att
människor i alla delar av världen är vittne till det och direkt upplever dess
effekter. Dessa ”besökare” från det Kosmiska Samfundet, dessa olika
organisationer av varelser, är inte här för att främja mänsklighetens framsteg
eller andliga utveckling. Det är er världs resurser som har fört dessa krafter till
era gränstrakter i sådant antal och med sådan avsikt.
Vi förstår att detta kan vara svårt att acceptera till en början eftersom ni
inte kan uppskatta hur vacker er värld är, hur mycket den har och vilken
sällsynt juvel den är i det Kosmiska Samfundets sterila världar och tomma rymd.
Världar av ert sort är verkligen sällsynta. De flesta platser i det Kosmiska
Samfundet som är bebodda just nu har koloniserats med hjälp av teknologi. Men
världar som er egen där liv har utvecklats naturligt, utan hjälp av teknologi, är
mycket sällsyntare än ni kan tänkas inse. Andra uppmärksammar naturligtvis
detta i hög grad, ty er världs biologiska resurser har i årtusenden utnyttjats av
åtskilliga raser. Er värld betraktas som ett förråd av vissa individer. Men likväl,
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den mänskliga kulturens utveckling med farliga vapen och skövlingen av dessa
resurser har gett upphov till den utomjordiska Interventionen.
Ni undrar kanske varför diplomatiska ansträngningar inte har etablerats för
kontakt med mänsklighetens ledare. Det är en rimlig fråga, men problemet är att
det inte finns någon som kan representera mänskligheten, ty ert folk är splittrat
och era nationer motarbetar varandra. Besökarna som vi pratar om betraktar er
dessutom som krigslystna och aggressiva och att ni skulle bringa skada och
fientlighet till ert omgivande universum trots era goda kvaliteter.
I vår kommunikation vill vi därför ge er en idé om vad som sker, vad det
innebär för mänskligheten och vilket samband det har med er andliga utveckling,
er sociala utveckling och er framtid i världen och i själva det Kosmiska
Samfundet.
Människor är omedvetna om närvaron av utomjordiska krafter, omedvetna
om närvaron av resursutforskare, omedvetna om de som söker allians med
mänskligheten för egen vinning. Kanske ska vi börja med att ge er en uppfattning
om hur livet är bortom era egna gränser, för ni har inte rest fjärran och har ingen
egen erfarenhet av dessa saker.
Ni lever i en del av galaxen som är ganska bebodd. Alla delar av galaxen är
inte lika befolkade. Det finns enorma outforskade regioner. Det finns många
gömda raser. Handel och affärsverksamhet mellan världar sker bara i vissa
områden. Den miljö i vilken ni är på väg in i är mycket konkurrensinriktad.
Behovet av resurser upplevs överallt. Många teknologiska samhällen har tömt
sina världar på naturliga resurser och måste därför driva byteshandel och resa
omkring för att få tag på vad de behöver. Det är en mycket komplicerad situation.
Många allianser bildas och konflikter uppkommer.
I det här läget är det nödvändigt att förstå att det Kosmiska Samfundet som
ni är på väg att träda in i utgör en svår och utmanande miljö, men innebär trots
det stora chanser och möjligheter för mänskligheten. För att förverkliga dessa
möjligheter och dessa fördelar måste mänskligheten emellertid förbereda sig och
börja lära hur livet gestaltar sig i Universum. Vi måste dessutom börja förstå vad
andlighet innebär i ett Kosmiska Samfund med intelligent liv.
Med utgångspunkt i vår egen historia inser vi att detta är den största
utmaning som någon värld någonsin kommer att möta. Det är emellertid inte
något som ni själva kan planera. Det är inte något som ni kan utforma för er egen
framtid. Ty makterna som skulle föra med sig det Kosmiska Samfundets
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verklighet hit är redan närvarande i världen. Omständigheterna har fört dem hit.
De är här.
Kanske ger detta er en uppfattning om hur livet är bortom era gränser. Vi
vill inte ge er idén att detta är förfärligt, men det är nödvändigt för ert eget
välbefinnande och för er framtid att ni har en korrekt bedömning och kan se
dessa omständigheter klart.
Behovet att förbereda er för liv i det Kosmiska Samfundet upplever vi som
det största behovet i er värld av idag. Men ur vår synpunkt är folk trots det
upptagna med sina egna angelägenheter och sina egna dagliga problem, ovetande
om de kosmiska krafter som kommer att ändra deras öde och påverka deras
framtid.
De krafter och grupper som är här idag representerar många olika
allianser. Dessa allianser arbetar inte med förenade krafter. Varje allians
representerar många olika rasgrupper som samarbetar i syfte att komma åt er
världs resurser och att upprätthålla denna åtkomst. Dessa olika allianser
konkurrerar med varandra, men för inte krig mot varandra. De ser er värld som
ett värdefullt byte, någonting som de vill ha för egen del.
Detta skapar en väldig utmaning för människan, ty de krafter som besöker
er har inte bara avancerad teknologi, de har även en stark social
sammanhållning och kan påverka tankarna i den Mentala Miljön. Ni förstår, i det
Kosmiska Samfundet skaffar man sig lätt teknologi, så det stora övertaget
konkurrerande samhällen kan få över varandra är deras förmåga att påverka
tankarna. Detta har tagit sig mycket sofistikerade uttryck. Det representerar en
uppsättning färdigheter som mänskligheten just har börjat upptäcka.
Därför kommer inte era besökare beväpnade med kolossala vapen eller med
arméer eller fartygsarmador. De kommer i relativt små grupper, men äger
avsevärd skicklighet i att påverka folk. Denna skicklighet representerar en mer
raffinerad och utvecklad användning av kraft i det Kosmiska Samfundet. Det är
en förmåga som mänskligheten måste förädla i framtiden om man ska kunna
framgångsrikt hävda sig mot andra raser.
Besökarna är här för att vinna mänsklighetens lojalitet. Deras avsikt är inte
att förstöra mänskliga institutioner eller utplåna mänskligheten. Istället vill de
använda dessa till sin egen fördel. Deras avsikt är utnyttjande, inte förstörelse.
De känner det som sin rättighet därför att de tror att de räddar världen. En del av
dem tror till och med att de räddar mänskligheten från sig själv. Men detta
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synsätt tjänar inte era bästa intressen, inte heller gynnar det visdom eller
självbestämmande inom den mänskliga familjen.
Men på grund av att det finns goda krafter inom det Kosmiska Samfundets
världar så har ni bundsförvanter. Vi är språkrör för era allierade, Mänsklighetens
Bundsförvanter. Vi är inte här för att använda era resurser eller stjäla era
tillhörigheter. Vi har inte för avsikt att etablera mänskligheten som en
underlydande stat eller koloni för våra egna syften. Vi vill istället utveckla styrka
och visdom inom mänskligheten därför att vi uppmuntrar detta genomgående i
det Kosmiska Samfundet.
Därför är vår roll mycket avgörande och vår information är mycket
nödvändig eftersom de individer som idag är medvetna om besökarnas närvaro
ännu inte är medvetna om deras avsikter. Människor förstår inte besökarnas
metoder. Och de förstår inte heller besökarnas etik eller moral. Människor tror
att besökarna är antingen änglar eller monster. Men i verkligheten är de mycket
lika er när det gäller deras behov. Om ni kunde se världen genom deras ögon
skulle ni förstå deras medvetande och deras motiv. Men för att kunna göra det
skulle ni behöva se er själva utifrån.
Besökarna engagerar sig i fyra grundläggande verksamheter för att
vinna inflytande i er värld. Var och en av dessa verksamheter är unik, men de
är alla koordinerade. De genomförs därför att mänskligheten har utforskats
under en längre tid. Mänsklig mentalitet, mänskligt beteende, människans
fysiologi och mänskliga religioner har studerats under en tid. Alla dessa är väl
förstådda av era besökare och kommer att användas i deras egna syften.
Besökarnas första föresats är att påverka individer som förfogar över makt
och auktoritet. Eftersom besökarna inte vill förstöra saker och ting i världen eller
skada världens resurser försöker de vinna inflytande över individer som de
upplever har makt, huvudsakligen inom regering och religion. De söker kontakt,
men endast med vissa individer. De har förmågan att kontakta dessa, och de har
förmågan att påverka. Många som kontaktas kommer att påverkas, men inte alla.
Löfte om större makt, underbar teknologi och världsherravälde kommer att
attrahera och sporra åtskilliga individer. Och det är med dessa individer
som besökarna försöker etablera en förbindelse.
Endast ett fåtal av världens regeringsmedlemmar har påverkats på detta
sätt, men deras antal växer. Besökarna inser styrkan i en hierarki därför att de
lever så själva, de följer sin egen kommandokedja så att säga. De är mycket
organiserade och fokuserade i sina bemödanden, och idén att ha kulturer fyllda
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med fritänkande individer är i stort sett främmande för dem. De begriper eller
förstår inte individuell frihet. De är som många teknologiskt avancerade
samhällen i det Kosmiska Samfundet vilka verkar över enorma avstånd i rymden,
både i sina egna världar och i respektive organisationer, med mycket
välorganiserade, likformiga och rigida regerings- och organisationsformer. De
tycker att mänskligheten är förvirrad och ostyrig, och tror att de skapar ordning
och reda i en situation som de själva inte kan förstå. Individuell frihet är
främmande för dem och de inser inte dess värde. Vad de försöker etablera i
världen kommer därför inte att främja denna frihet.
Deras inledande strävan är därför att etablera kontakt med individer som
har makt och inflytande för att vinna deras lojalitet och att övertyga dessa
individer om fördelarna med kontakt och gemensamt mål.
Deras nästa steg, som kanske är det svåraste att tänka sig ur ert
perspektiv, är manipulationen av religiösa värden och åsikter. Besökarna inser
att mänsklighetens största passioner även utgör dess största sårbarhet.
Människors längtan efter personlig frälsning representerar en av de största
fördelar den mänskliga familjen har att erbjuda, även för det Kosmiska
Samfundet. Men det utgör även er svaghet. Och det är dessa ingivelser och dessa
värden som kommer att användas.
Åtskilliga grupper av besökare vill etablera sig själva som andliga
företrädare eftersom de vet hur man uttrycker sig i den Mentala Miljön. De kan
kommunicera direkt med människor, och olyckligtvis, eftersom det finns ytterst
få människor i världen som kan uppfatta skillnaden mellan en andlig röst och
besökarens röst, blir situationen mycket svår.
Det andra steget är därför att vinna människors lojalitet genom deras
religiösa och andliga drivkraft. Detta är faktiskt ganska enkelt för dem eftersom
mänskligheten ännu inte är stark eller utvecklad i den Mentala Miljön. Det är
svårt för människor att uppfatta var dessa impulser kommer ifrån. Många
människor faller för vad som helst som de tror besitter en större innebörd och en
högre makt. Era besökare kan projicera bilder – bilder på era helgon, era
förkunnare och era änglar – bilder som ni håller kära och som är heliga i er värld.
De har förfinat denna förmåga under många, många århundraden genom att
försöka påverka varandra och genom att lära sig de sätt att påverka som man
använder på många platser i det Kosmiska Samfundet. De anser att ni är
primitiva och tycker därför att de kan utöva detta inflytande och använda dessa
metoder på er.
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De försöker nu kontakta individer som de anser vara känsliga, mottagliga
och som har en naturlig fallenhet för samarbete. Många kommer att föreslås,
men endast ett fåtal kommer att väljas på grund av dessa särskilda egenskaper.
Era besökare kommer att försöka vinna dessa individers lojalitet, att vinna deras
förtroende och deras hängivenhet. Mottagarna informeras att besökarna är här
för att stärka mänsklig andlighet, att ge mänskligheten nytt hopp, nya
glädjeämnen och ny kraft – ja, att verkligen lova dessa saker som människor så
innerligt önskar men ännu inte funnit själva. Kanske undrar ni, ”Hur kan det
komma sig att sådant sker?” Men vi kan försäkra er att det är inte svårt när man
en gång lärt sig dessa färdigheter och förmågor.
Ambitionen här är att passivisera och omskola folk genom andlig
påtryckning. Detta ”Passiviseringsprogram” används på olika sätt för olika
religiösa grupperingar beroende på deras förebilder och deras temperament. Det
är alltid riktat mot påverkbara individer. I det fallet hoppas man att människor
kommer att mista sin omdömesförmåga och fullständigt förlita sig på den större
makt som de tror att de får av besökarna. När denna lojalitet väl har etablerats så
blir det allt svårare för folk att skilja på vad de vet inom sig själva och vad som
sägs till dem. Det är en mycket diskret men genomträngande form av påverkan
och manipulation. Vi ska tala mer om detta allteftersom vi fortsätter.
Låt oss nu säga något om det tredje steget – det handlar om hur besökarna
etablerar sin närvaro i världen och hur de vänjer folk vid detta. De önskar att
mänskligheten vänjer sig vid den enorma förändring som sker mitt mittibland oss
– att ni ska vänja er vid besökarnas fysiska närvaro och deras inflytande på er
egen Mentala Miljö. För att främja detta syfte kommer de att inrätta dolda baser
här. Dessa baser kommer att vara gömda, men kommer att ha en betydande
påverkan på de befolkningsgrupper som befinner sig i närheten. Besökarna
kommer att på alla sätt se till att dessa baser är effektiva och att tillräckligt med
människor är lojala mot dem. Det är dessa människor som kommer att försvara
och skydda besökarnas närvaro.
Detta är exakt vad som händer i er värld just nu. Det innebär en stor
utmaning och tyvärr en stor risk. Exakt det vi beskriver har hänt många gånger
på många platser i det Kosmiska Samfundet. Och frambrytande raser, till
exempel er egen, är alltid de mest utsatta. En del frambrytande raser har
förmågan att öka sin egen medvetenhet, utveckla sina själsgåvor och öka sin
förmåga till samarbete till den grad att de kan motverka yttre påverkningar i stil
med vad som förekommer här och etablera sin närvaro och sin ställning i det
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Kosmiska Samfundet. Många raser dukar emellertid under för kontroll och
påverkan från främmande krafter innan de ens uppnår denna frihet.
Vi inser att denna information kan framkalla avsevärd rädsla och kanske
förnekande eller förvirring. Men allteftersom vi observerar händelser inser vi att
det finns ett ytterst fåtal personer som är medvetna om den faktiska situationen.
Även de människor som är på väg att bli medvetna om utomjordingarnas närvaro
har inte den position eller det perspektiv som behövs för att se situationen klart.
Och i sin hoppfulla optimism försöker de ge detta omfattande fenomen en så
positiv innebörd de kan.
Det Kosmiska Samfundet är emellertid en konkurrensinriktad och svår
miljö. De som reser i rymden behöver inte nödvändigtvis vara andligt högt
utvecklade, ty andligt medvetna individer söker isolera sig från det Kosmiska
Samfundet. De söker inte kommers. De försöker inte påverka andra raser eller
involvera sig i alla de ytterst komplexa relationer som har etablerats för ömsesidig
handel och utbyte. De andligt upplysta försöker istället att hålla sig dolda. Detta
är kanske mycket svårt för er att förstå, men det är nödvändigt att ni gör det om
ni ska förstå vilken svår situation mänskligheten befinner sig i. Dock bär denna
svåra situation på stora möjligheter. Vi skulle gärna vilja tala om detta nu.
Trots allvaret i den situation vi beskriver så upplever vi inte dessa
omständigheter som en tragedi för mänskligheten. Istället är det så att om dessa
omständigheter kan erkännas och begripas, och om förberedelsen för det
Kosmiska Samfundet som nu existerar i världen, kan utnyttjas, studeras och
tillämpas, då kommer medvetna människor överallt att ha möjlighet att studera
och lära sig det Kosmiska Samfundets Kunskap och Visdom. Människor överallt
kommer därför att kunna upptäcka grunden för samarbete så att den mänskliga
familjen äntligen kan etablera en enighet som aldrig tidigare har åstadkommits
här. Ty det Kosmiska Samfundets överhängande hot kommer att behövas för att
ena mänskligheten. Och detta hot händer just nu.
Det är ert nästa steg i evolutionen att träda in i det Kosmiska Samfundets
intelligenta liv. Det kommer att ske oavsett om ni är förberedda eller ej. Det måste
ske. Förberedelse är därför av största vikt. Medvetenhet och klarsyn – det är vad
som krävs och behövs i er värld nu.
Människor överallt har stora andliga förmågor som kan få dem att se
och veta klart och tydligt. Dessa talanger behövs nu. De behöver bli medveten
om, tillämpa och dela dem fritt. Det är inte bara en framstående guru eller ett
helgon i er värld som ska göra detta. Det måste utvecklas av många fler
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människor nu. Ty situationen medför en högre nödvändighetsnivå, och om man
kan inse nödvändigheten så innebär det stora möjligheter.
Kraven för att läsa och studera om det Kosmiska Samfundet och att börja
uppleva det Kosmiska Samfundets Andlighet är emellertid oerhörda. Aldrig
tidigare har mänskliga varelser behövt lära sig sådana saker på så kort tid.
Sådana saker har faktiskt sällan studerats av någon i er värld. Men
nödvändigheten har ökat. Omständigheterna är andra. Nu finns det nya
influenser i er mitt, influenser som ni kan känna och veta.
Besökarna försöker hindra människor från att uppleva denna vision och
denna Kunskap inom sig själva, ty de har den inte själva. De ser inte dess värde.
De förstår inte dess innebörd. I detta avseende är mänskligheten som helhet mer
utvecklad än besökarna själva. Men detta utgör endast en förmåga, en förmåga
som nu måste förbättras.
Den utomjordiska närvaron i världen ökar. Den växer för varje dag, varje år.
Alltfler människor faller offer för dess påtryckning, förlorar sin förmåga att veta,
blir förvirrade och frånvarande, tror på saker som bara försvagar dem och gör
dem maktlösa inför dem som försöker utnyttja dem i eget intresse.
Mänskligheten är en frambrytande ras. Ni är sårbara. Ni konfronteras just
nu av en mängd omständigheter och påverkningar som ni aldrig tidigare
konfronterat. Ni har endast utvecklats för att konkurrera med varandra. Ni har
aldrig behövt konkurrera med andra former av intelligent liv. Men det är just
denna konkurrens som kommer att stärka er och framkalla era största
utmärkande egenskaper ifall situationen kan uppfattas klart och tydligt.
Det är De Osynligas roll att främja denna styrka. De Osynliga, som ni med
rätta kallar för änglar, kommunicerar inte bara till den mänskliga själen, men till
själar överallt som har förmågan att lyssna och som har förvärvat friheten att
lyssna.
Vi förmedlar följaktligen ett besvärligt budskap, men ett budskap med löfte
och hopp. Kanske är det inte det budskapet som människor vill höra. Det är utan
tvivel inte det budskap som besökarna skulle främja. Det är ett budskap som kan
spridas från person till person, och det kommer att spridas eftersom det är
naturligt att göra så. Men besökarna och de som har hamnat under deras
påverkan kommer att sätta sig emot en sådan medvetenhet. De vill inte se en
oberoende mänsklighet. Det är inte deras syfte. De tror inte ens att det är
gynnsamt. Det är därför vår uppriktiga önskan att dessa idéer övervägs utan
rädsla, men med en seriös inställning och en djup oro som är på sin plats här.
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Som vi förstår finns det många människor i världen idag som känner att en
stor förändring är på gång för mänskligheten. De Osynliga har talat om detta för
oss. Man tillskrive många orsaker till denna känsla. Och många konsekvenser
förutsägs. Men, såvida ni inte börjar inse det faktum att mänskligheten är på väg
att träda in i ett Kosmiskt Samfund av intelligent liv, då har ni ännu inte förstått
det rätta sammanhanget angående mänsklighetens öde eller den stora förändring
som sker i världen.
Som vi ser det föds varje människa i sin egen tid för att bistå i den tiden.
Detta är en undervisning i det Kosmiska Samfundets Andlighet, en undervisning i
vilken även vi är lärjungar. Den undervisar oss angående frihet och styrkan i ett
gemensamt syfte. Den tilldelar auktoritet till individen, till den individ som kan
förena sig med andra – idéer som sällan accepteras eller godtas i det Kosmiska
Samfundet, ty det Kosmiska Samfundet är inte det himmelska riket. Det är en
fysisk verklighet med obarmhärtig överlevnadskamp och allt vad det för med sig.
Alla varelser i denna verklighet måste lära sig att handskas med dessa behov och
omständigheter. Och i detta avseende liknar era besökare i högre grad er själva
än vad ni tror. Besökarna är inte obegripliga. De önskar vara obegripliga, men de
kan förstås. Ni har förmågan att göra detta, men ni måste se situationen med
klarare ögon och använda er intelligens – anlag som ni kan kultivera inom er
själva.
Vi behöver nu tala mer angående det andra steget av påverkan och
dominans eftersom detta är av stor vikt, och det är vår uppriktiga önskan att ni
kan förstå dessa saker och själva överväga dem.
Världens religioner är väsentliga för mänsklig hängivenhet och lojalitet, mer
än regeringar, mer än någon annan institution. Det bådar gott för mänskligheten
eftersom detta slags religioner är sällsynt i det Kosmiska Samfundet. Er värld är
rik i detta avseende, men er styrka utgör även er akilleshäl. Många människor
önskar gudomlig vägledning och upphöjelse, att överlämna tyglarna för sina liv
och att en större andlig kraft styr dem, råder dem och bevarar dem. Detta utgör
en genuin önskan, men inom ramen för ett Kosmiskt Samfund måste en
betydande visdom kultiveras för att denna önskan ska förverkligas. Det är
verkligen tråkigt för oss att se hur människor avsäger sig sin auktoritet så lätt –
någonting de aldrig ens hade till fullo, som de villigt avstår till varelser som är
okända för dem.
Detta budskap är avsett för människor som har en större andlig affinitet.
Det är därför nödvändigt att vi utvecklar ämnet. Vi förespråkar en andlighet som
lärs ut i det Kosmiska Samfundet, inte den andlighet som behärskas av nationer,
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regeringar eller politiska sällskap, men en ursprunglig andlighet – förmågan att
veta, att se och att agera. Detta betonas dock inte av era besökare. De försöker få
människor att tro att besökarna är deras familj, att besökarna är deras hem, att
besökarna är deras bröder och systrar, deras mödrar och fäder. Många
människor vill tro så och gör det också. Människor vill ge upp sin personliga
auktoritet och gör så. Människor vill se besökarna som sina vänner och
frälsare, och därför är detta vad de får se.
Det krävs betydande sans och objektivitet för att avslöja dessa villfarelser
och dessa svårigheter. Människor måste kunna göra detta om mänskligheten
framgångsrikt ska anpassa sig till det Kosmiska Samfundet och upprätthålla sin
frihet och sitt självbestämmande i en miljö med större påverkan och större
krafter. Er värld skulle kunna övermannas utan att ett enda skott avlossades, ty
våld betraktas som primitivt och rått och utövas sällan i sådana angelägenheter.
Kanske frågar ni, ”Innebär detta att vår värld håller på att invaderas?” På
den frågan måste vi svara ”ja”, en invasion av det mest subtila slag. Om ni kan
överväga dessa tankar och betrakta dem seriöst så kommer ni att kunna se detta
för er själva. Beviset för denna invasion syns överallt. Ni kan se hur mänsklig
förmåga ersätts av begär efter lycka, fred och trygghet, hur människors
perspektiv och förmåga att veta hämmas av påtryckningar, t.o.m. inom deras
egna kulturer. Dessa påverkningar kommer att bli ofantligt mycket större i en
miljö som det Kosmiska Samfundet.
Detta utgör den svåra delen som vi måste presentera i vårt budskap. Det är
vad som måste nämnas, den sanning som måste konstateras, sanningen som är
väsentlig och inte kan vänta. Det är verkligen nödvändigt att människor studerar
en större Kunskap nu, en större Visdom och en större Andlighet, så att de
upptäcker sina sanna förmågor och kan använda dessa effektivt.
Er frihet står på spel. Framtiden för er värld är i fara. Det är på grund av
detta som vi har blivit hitsända att tala för Mänsklighetens Bundsförvanter. Det
finns de i Universum som håller Kunskap och Visdom vid liv och som utövar det
Kosmiska Samfundets Andlighet. De färdas inte omkring och påverkar olika
världar. De för inte bort människor mot deras vilja. De stjäl inte era djur och era
grödor. De påverkar inte era regeringar. De försöker inte fortplanta sig med
mänskligheten för att skapa ett nytt ledarskap här. Era bundsförvanter blandar
sig inte i mänskliga angelägenheter. De manipulerar inte mänskliga öden. De
observerar på avstånd och de sänder emissarier som t.ex. oss själva, med stor
risk för oss, för att råda och inspirera och klargöra saker och ting när så behövs.
Av den anledningen kommer vi i fredligt syfte med ett viktigt budskap.
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Vi måste nu informera om det fjärde steget där besökarna försöker etablera
sig själva – genom rasblandning. De kan inte leva i er miljö. De behöver er fysiska
motståndskraft. De behöver er naturliga affinitet för världen. De behöver era
fortplantningsegenskaper. De vill dessutom skapa bindningar till er eftersom de
inser att det framkallar lojalitet. På sätt och vis etablerar detta deras närvaro här
eftersom avkomman genom ett sådant program får genetiska kopplingar till
världen men förblir lojala med besökarna. Detta verkar kanske otroligt, men är
trots allt ytterst påtagligt.
Besökarna är inte här för att röva bort era fortplantningsförmågor. De är
här för att etablera sig själva. De vill att mänskligheten ska tro på dem och tjäna
dem. De vill att mänskigheten ska arbeta åt dem. De kommer att lova vad som
helst, erbjuda vad som helst och göra vad som helst för att uppnå detta mål.
Trots att deras påverkan är omfattande så är de få till antalet. Men deras
påverkan ökar och deras program för rasblandning, som har hållit på under flera
generationer, kommer till slut att lyckas. Det kommer att finnas människor med
enorm intelligens men som inte representerar den mänskliga familjen. Sådant är
möjligt och har förekommit otaliga gånger i det Kosmiska Samfundet. Ni behöver
bara blicka tillbaka på er egen historia för att se er egen påverkan på kulturer
och raser och se hur dominerande och inflytelserika dessa samspel kan vara.
Sålunda kommer vi med viktiga och allvarliga nyheter. Men ni måste fatta
mod, för detta är inte en tid för obeslutsamhet. Detta är inte en tid för flykt.
Detta är inte en tid för bekymmer om egen lycka. Detta är en tid för att
bidra till världen, att stärka den mänskliga familjen och frammana de
naturliga förmågor som finns hos människor – förmågan att se, att veta, och att
agera samstämt med varandra. Dessa förmågor kan motverka den påverkan som
drabbar mänskligheten i denna tid, men dessa förmågor måste växa och delas
med av. Det är av yttersta vikt.
Detta är våra råd. Vi ger dem med goda avsikter. Var glada att ni har
bundsförvanter i det Kosmiska Samfundet, ty bundsförvanter är vad ni behöver.
Ni är på väg mot ett större Universum, fyllt med krafter och påverkningar som ni
ännu inte har lärt er att motverka. Ni är på väg mot ett mer vidsträckt panorama
av liv. Och ni måste förbereda er för detta. Våra ord utgör endast en del av denna
förberedelse. En förberedelse är på väg i världen nu. Den kommer inte från oss.
Den kommer från Skaparen av allt liv. Den kommer i rätt tid. För det är nu tid för
mänskligheten att bli stark och vis. Ni har möjligheten att göra det. Och de
aktuella händelserna och omständigheterna i era liv skapar ett stort behov av
detta.
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DET ANDRA BUDSKAPET
EN UTMANING AV MÄNSKLIG FRIHET

M

änskligheten närmar sig en mycket farlig och viktig punkt i sin kollektiva
utveckling. Ni står i begrepp att träda in i det Kosmiska Samfundet av
intelligent liv. Ni kommer att möta varelser av andra raser som kommer till
er värld för att söka skydda sina intressen och utforska framtida möjligheter. De
är inte änglar eller änglalika varelser. De är inte andliga varelser. De är varelser
som kommer till er värld för att exploatera era resurser, för att skapa allianser
och för att få övertag i en frambrytande värld. De är inte onda. De är inte heliga.
På det sättet är de också mycket lika er. De drivs helt enkelt av sina behov, sina
övertygelser, sina trosuppfattningar och sina gemensamma mål.

Detta är en viktig tid för mänskligheten, men mänskligheten är inte
förberedd. Från vår utsiktspunkt kan vi iaktta detta i ett större sammanhang. Vi
blandar oss inte i enskilda människors dagliga liv. Vi försöker inte övertyga
regeringar eller göra anspråk på särskilda delar av världen eller speciella resurser
som finns här. Istället observerar vi, och vi vill rapportera om det vi observerar,
eftersom det är vårt uppdrag här.
De Osynliga har berättat för oss att det finns många människor idag som
känner ett konstigt obehag, en vag känsla av att det är bråttom, en känsla
att något kommer att hända och att något måste göras åt det. Kanske finns
det ingenting i deras dagliga tillvaro som rättfärdigar dessa djupare känslor, som
bekräftar betydelsen av dessa känslor, eller som berättigar deras yttringar. Vi kan
förstå detta eftersom vi har erfarit liknande saker själva i vår egen historia. Vi
representerar flera raser som förenats i vårt lilla förbund för att främja
utvecklingen av Kunskap och Visdom i universum, särskilt för raser som är på
väg in i det Kosmiska Samfundet. Dessa frambrytande raser är särskilt sårbara
för främmande påverkan och manipulation. De är särskilt föremål för
missförstånd angående sin egen situation och det är inte så konstigt, för hur
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skulle de kunna begripa meningen och komplexiteten av liv inom det Kosmiska
Samfundet? Det är av den anledningen som vi vill spela vår blygsamma roll för
att förbereda och utbilda mänskligheten.
I det första budskapet gav vi er en bred översikt av besökarnas inblandning
i fyra steg. Det första steget är påverkan av viktiga personer som innehar
regeringsmakt och ledande personer i religiösa samfund. Det andra steget är att
påverka människor som har en andlig böjelse och som önskar öppna sig för de
högre makter som existerar i universum. Det tredje steget för inblandning är att
besökarna bygger strategiska baser i världen, nära befolkade områden, där de
kan utöva sin påverkan på den Mentala Miljön. Och i det fjärde steget, slutligen,
pratade vi om deras program för rasblandning, ett program som har pågått under
lång tid.
Vi förstår hur oroande dessa nyheter kan vara och kanske hur
desillusionerande det kan vara för många människor som hade stora
förväntningar på att besökare från avlägsna platser skulle medföra välsignelser
och stora fördelar för mänskligheten. Det är kanske naturligt att anta och
förvänta sig detta, men det Kosmiska Samfundet som mänskligheten är på väg in
i är en svår och konkurrensinriktad miljö, särskilt i områden av universum där
många olika raser tävlar med varandra och driver handel och kommers med
varandra. Er värld existerar inom ett sådant område. Detta kanske verkar otroligt
för er eftersom det ser ut som att ni alltid levt isolerade, ensamma i den enorma
rymdens tomhet. Men ni lever faktiskt i en befolkad del av universum där handel
och kommers har etablerats och där traditioner, interaktion och förbindelser har
funnits sen urminnes tid. Och till er fördel lever ni i en vacker värld – en värld
med avsevärd biologisk mångfald, en fantastisk plats till skillnad mot den karghet
som utmärker så många andra världar.
Detta faktum medför emellertid även att er situation är allvarlig och
innebär en genuin risk, ty ni förfogar över sådant som andra vill ha för egen del.
Deras avsikt är inte att förgöra er men att vinna ert förtroende och samarbete så
att er tillvaro i världen och era aktiviteter här kan vara till nytta för dem själva. Ni
är på väg mot en mängd utvecklade och komplicerade omständigheter. I det
fallet kan ni inte bete er som småbarn och tro och hoppas på välvilja från
alla som ni möter. Ni måste bli kloka och skarpsynta, på samma sätt som vi,
genom vår svåra historia, har varit tvungna att bli kloka och skarpsynta. Nu
måste mänskligheten lära sig om det Kosmiska Samfundet, om det invecklade
samspelet mellan raser, om den komplicerade handeln och om de raffinerade
manipulationer av förbindelser och allianser som etablerats mellan världar. Det
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är en svår men viktig tid för mänskligheten, en tid med stora utsikter om ni
förbereder er på ett riktigt sätt.
I detta, vårt andra budskap, vill vi informera mer detaljerat om olika
gruppers inblandning i mänskliga angelägenheter, vad det kan innebära för er
och vad det kräver. Vi är inte här för att framkalla rädsla men att främja en
känsla av ansvar, att mana fram en större medvetenhet och att uppmuntra till
förberedelse för det liv ni är på väg in i, ett mognare liv men samtidigt ett liv med
större problem och utmaningar.
Vi har blivit hitsända genom den andliga kraften och närvaron hos De
Osynliga. Kanske tänker ni vänligt om dem som änglar, men i det Kosmiska
Samfundet har de en större roll och deras engagemang och deras allianser är
djupa och genomträngande. Deras andliga kraft är här för att välsigna levande
varelser i alla världar och på alla platser och att främja utvecklingen av den
djupare Kunskap och Visdom som kommer att möjliggöra utveckling av fredliga
relationer, både mellan världar och inom världar. Vi är här för deras räkning. De
har bett oss komma. Och de har givit oss mycket av den information som vi har,
information som vi inte skulle kunna samla själv. Av dem har vi lärt oss en hel
del om er natur och mentalitet. Vi har lärt oss en hel del om era förmågor, era
styrkor, era svagheter och er stora såbarhet. Vi kan förstå dessa saker eftersom
de världar vi kommer från har genomgått denna stora utmaning av medlemskap i
det Kosmiska Samfundet. Vi har lärt oss mycket och vi har lidit mycket på grund
av våra egna misstag, misstag som vi hoppas mänskligheten ska undvika.
Vi kommer alltså inte bara med vår egen erfarenhet, men med en djupare
medvetenhet och en större beslutsamhet som vi fått genom De Osynliga. Vi
observerar er värld från en plats i närheten, och vi övervakar kommunikationerna
hos dem som besöker er. Vi vet vem de är. Vi vet varifrån de kommer och varför
de är här. Vi tävlar inte med dem för vi är inte här för att exploatera världen. Vi
betraktar oss själva som Mänsklighetens Bundsförvanter, och vi hoppas att ni
anser oss vara det när den dagen kommer, för sådana är vi. Och trots att vi inte
kan bevisa det så hoppas vi klargöra det genom våra ord och genom visdomen i
våra råd. Vi hoppas kunna förbereda er för vad som ligger framför er. Vi kommer
med en känsla av angelägenhet, ty mänskligheten är mycket sen i sin
förberedelse för det Kosmiska Samfundet. Många tidigare försök till kontakt
med människor, sedan årtionden tillbaka, för att förbereda dem för deras framtid
visade sig fruktlöst. Endast ett fåtal människor kunde nås och enligt vad vi hört
så var många av dessa kontakter misstolkade och användes av andra för andra
ändamål.
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Därför har vi sänts för att erbjuda hjälp till mänskligheten istället för dem
som kom innan oss. Vi arbetar tillsammans i gemensamt syfte. Vi representerar
inte en större militär styrka men mer som en hemlig och helig allians. Vi vill inte
se det slags affärer som förekommer i det Kosmiska Samfundet förövas här i er
värld. Vi vill inte att mänskligheten blir ett underordnat samhälle i ett större
nätverk av makter. Vi vill inte se att mänskligheten förlorar sin frihet och sitt
självbestämmande. Det finns stor risk för detta. Därför uppmanar vi er att
allvarligt överväga våra ord, om möjligt utan rädsla, och med det slags övertygelse
och beslutsamhet som vi vet finns i alla mänskliga hjärtan.
Idag, imorgon och framöver sker stora förändringar, och så kommer det att
fortsätta, för att etablera ett nätverk av påverkan över mänskligheten av dem som
besöker världen i eget syfte. De känner det som att de kommer hit för att rädda
världen från mänskligheten. En del av dem tror till och med att de är här för att
rädda mänskligheten från sig själv. De känner det som sin rättighet och anser
inte att deras agerande är opassande eller oetiskt. Enligt deras etik så gör de vad
som betraktas förnuftigt och viktigt. För frihetsälskande individer kan emellertid
ett sådant tillvägagångssätt inte rättfärdigas.
Vi observerar besökarnas aktiviteter, och dessa ökar i omfattning. För varje
år kommer fler utomjordingar hit. De kommer långväga ifrån. De forslar hit
förnödenheter. De fördjupar sitt engagemang och sin inblandning. De etablerar
kommunikationsbaser på många platser i ert solsystem. De observerar alla era
begynnande färder i rymden, och de kommer att motarbeta och förstöra allt
som de upplever hindrar dem i deras aktiviteter. De försöker etablera kontroll
inte bara i er värld men även i er omvärld. Detta på grund av att det finns
konkurrerande krafter där. Varje grupp representerar en allians av flera raser.
Låt oss nu fortsätta med det sista av de fyra stegen som vi pratade om i vårt
första budskap. Det har att göra med besökarnas rasblandning med den
mänskliga arten. Låt oss först ge er en historisk översikt. För många tusen år
sedan, enligt er tideräkning, kom åtskilliga raser för att korsa sig med
mänskligheten i syfte att ge mänskligheten en större intelligens och
anpassningsförmåga. Det ledde förmodligen till den plötsliga uppkomsten av den
s.k. ”Moderna Människan” (Homo Sapiens ö.a.). Detta har gett upphov till er
dominans och makt i världen. Det hände för länge sedan.
Det program för rasblandning som pågår nu är emellertid inte alls
detsamma som tidigare. Det utförs nu av en annan grupp och av olika allianser.
Genom rasblandning försöker de skapa en mänsklig varelse som tillhör deras
grupp, men som kan överleva i er värld och har en naturlig affinitet för världen.
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Era besökare kan inte leva på ytan av er värld. De måste antingen söka skydd
under jordytan, vilket de gör, eller leva ombord på sin egen rymdfarkost som ofta
hålls gömd i djupa vatten. De vill korsa sig med mänskligheten för att skydda
sina intressen här, vilka huvudsakligen utgörs av er världs resurser. De vill
förvissa sig om mänsklig lojalitet, och därför har de under flera generationer varit
involverade i ett rasblandningsprogram som under de senaste tjugo åren har
blivit ganska omfattande.
Deras syfte är tvåfaldigt. Som tidigare nämnts, vill besökarna först och
främst skapa en människoliknande varelse som kan leva i er värld, men som är
solidarisk med dem, och som har mer utvecklade sinnen och större förmågor. Det
andra syftet med detta program är att påverka alla som de möter och uppmuntra
människor att bistå dem i deras verksamhet. Besökarna önskar och är i behov av
mänsklig medverkan. Detta befrämjar deras program i alla avseenden. De anser
att ni är värdefulla. De anser däremot inte att ni är deras jämlikar. Användbara,
det är så de ser er. Hos alla de möter, hos alla som de för bort, kommer
besökarna därför att försöka inpränta denna känsla av deras överlägsenhet, av
deras värde samt värdet och betydelsen av deras verksamhet i världen.
Besökarna kommer att tala om för alla de möter att de är här i goda avsikter, och
de kommer att försäkra alla som de har tillfångatagit att de inte behöver frukta
något. Och de kommer att försöka etablera allianser med de människor som
verkar särskilt mottagliga – skapa en känsla av gemensamt syfte, även en
gemensam känsla av identitet och släktskap, av kulturarv och öde.
Genom sitt program har besökarna mycket ingående studerat mänsklig
fysiologi och psykologi, och de kommer att dra fördel av vad människor önskar,
särskilt sådana saker som människor längtar efter men inte har varit i stånd att
förverkliga själva, t.ex. fred och säkerhet, lugn och ro. Detta kommer de att
erbjuda och en del människor kommer att tro på det. Övriga kommer helt enkelt
att utnyttjas efter behov.
Här måste man förstå att besökarna anser att detta är helt i sin ordning för
att bevara världen. De upplever det som att de gör mänskligheten en stor tjänst,
och därför är de uppriktiga i sina övertalningsförsök. Tyvärr visar detta på en
viktig sanning om det Kosmiska Samfundet – att sann Visdom och sann Kunskap
är lika sällsynt i universum som det verkar vara i er värld. Det är naturligt för
er att hoppas på och förvänta er att andra raser har lämnat elakhet,
själviskhet, konkurrens och konflikt bakom sig. Men tyvärr! Så är inte fallet.
Överlägsen teknologi ökar inte individers mentala och andliga styrka.
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Idag förs många människor gång på gång bort mot sin egen vilja. Eftersom
mänskligheten är mycket vidskeplig och försöker förneka allt som den inte kan
förstå så fortsätter denna olyckliga aktivitet med avsevärd framgång. Just i denna
stund vandrar hybridvarelser, delvis mänskliga delvis utomjordiska, omkring i er
värld. De är inte så många, men deras antal kommer att växa i framtiden. Kanske
möter ni en av dem en dag. De kommer att se ut som ni men bete sig
annorlunda. Ni kommer att tro att de är människor, men någonting väsentligt
verkar fattas hos dem, någonting som värdesätts i er värld. Det är möjligt att
urskilja och identifiera dessa individer, men för att kunna göra det måste ni vara
kunniga i den Mentala Miljön och lära er betydelsen av Kunskap och Visdom i det
Kosmiska Samfundet.
Vi anser att det är av yttersta vikt att lära sig detta, ty vi ser allt som
händer i er värld från vår utsiktspunkt, och De Osynliga råder oss angående
saker som vi inte ser eller har åtkomst till. Vi är insatta i dessa fenomen, ty
samma sak har hänt otaliga gånger i det Kosmiska Samfundet när påverkan och
lockelse trycks på raser som är alltför svaga eller sårbara för att reagera på rätt
sätt.
Vi hoppas och litar på att ingen av er som hör detta budskap ska tro att
dessa intrång i mänskligt liv är gynnsamma. De av er som har påverkats kommer
att förledas tro att dessa möten är fördelaktiga för både er själva och för världen.
Människors andliga strävanden, deras längtan efter fred och harmoni, familj och
gemenskap – allt detta kommer att utnyttjas av besökarna. Dessa saker som
representerar så speciella särdrag hos det mänskliga släktet utgör ett tecken på
er stora sårbarhet såvida de inte kombineras med Visdom och förberedelse. Det
är endast individer med betydande Kunskap och Visdom som kan se bedrägeriet
bakom dessa påverkningar. Endast de är i stånd att se sveket som förövas på det
mänskliga släktet. Endast de kan skydda sina sinnen mot den påverkan som
utövas i den Mentala Miljön på så många platser i dagens värld. Endast de
kommer att se och veta.
Det räcker inte med våra ord. Män och kvinnor måste lära sig att se och att
veta. Vi kan endast uppmuntra detta. Vi har anlänt till er värld i anslutning till
introduktionen av undervisning i det Kosmiska Samfundets Andlighet, ty
förberedelsen har nu börjat och vi kan vara en källa till uppmuntran. Om
förberedelsen inte hade börjat skulle vi upptäcka att våra förmaningar och vår
uppmuntran inte vore tillräckliga eller framgångsrika. Skaparen och De Osynliga
vill förbereda mänskligheten för det Kosmiska Samfundet. Faktiskt är detta
mänsklighetens viktigaste behov just nu.
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Vi vill därför uppmana er att inte tro att bortrövandet av människor
och deras barn och familjer är till någon som helst nytta för mänskligheten.
Vi måste understryka detta. Er frihet är oskattbar. Er individuella frihet och er
frihet som ras är ovärderlig. Det har tagit lång tid för oss att återfå vår frihet. Vi
vill inte se att ni förlorar er.
Rasblandningsprogrammet som pågår i världen kommer att fortsätta. Det
enda sättet att stoppa detta är att människor förvärvar denna högre medvetenhet
och känsla av inre styrka. Det är det enda som kan göra slut på dessa intrång.
Det enda som kommer att avslöja det bakomliggande bedrägeriet. Det är svårt för
oss att föreställa oss hur hemskt detta måste vara för ert folk, för era män och
kvinnor, för alla småbarn, som måste underkasta sig denna behandling, denna
omskolning, denna passivisering. Enligt våra värderingar är detta motbjudande.
Ändå vet vi att dessa saker sker i det Kosmiska Samfundet och har gjort så sedan
urminnes tider.
Kanske kommer våra ord att ge upphov till alltfler frågor. Det är sunt och
naturligt, men vi kan inte besvara alla era frågor. Ni måste finna egna sätt att få
dem besvarade. Men det klarar ni inte utan en förberedelse, och ni kan inte göra
det utan vägledning. Vi inser att mänskligheten som helhet vid denna tidpunkt
inte kan se skillnaden mellan en manifestation i det Kosmiska Samfundet och en
andlig manifestation. Detta utgör verkligen en svår situation eftersom era
besökare kan projicera bilder, de kan ”tala” till människor genom den Mentala
Miljön och deras röster kan tas emot och uttryckas genom människor. De kan
åstadkomma sådan påverkan eftersom mänskligheten ännu inte har
motsvarande färdighet eller omdöme.
Mänskligheten är inte enad. Den är söndrad. Den strider mot sig själv.
Ni är därför extremt sårbara mot yttre inblandning och manipulering.
Besökarna förstår att era andliga strävanden och sympatier gör er särskilt
sårbara och lätta att utnyttja. Det är mycket svårt att uppnå absolut objektivitet
angående dessa saker. Även på det ställe varifrån vi kommer har det utgjort en
stor utmaning. Men de som vill förbli fria och utöva sitt självbestämmande i det
Kosmiska Samfundet måste utveckla dessa färdigheter, och de måste bevara sina
egna resurser för att undvika nödvändigheten att söka efter resurser hos andra.
Om er värld förlorar sin självförsörjning så förlorar den mycket av sin frihet. Om
ni tvingas att söka efter överlevnadsresurser bortom er egen värld förlorar ni en
stor del av er kraft till andra. De av oss som bevittnar detta på avstånd känner
djup oro eftersom er världs resurser minskar snabbt. Detta bekymrar även
besökarna, ty de vill förhindra ödeläggelsen av er miljö, inte för er skull men för
dem själva.
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Rasblandningsprogrammet har som enda syfte att göra det möjligt för
besökarna att etablera sin närvaro och härska i världen. Tro inte att besökarna
lider brist på annat än era resurser. Tro inte att de behöver er medkänsla. De
behöver endast er sympati för att garantera sin egen position i världen. Fall inte
för smicker. Ge inte efter för sådana tankar. De är ogrundade. Om ni kan lära er
att se situationen klart, så som den verkligen är, då kommer ni själva att se och
veta dessa saker. Ni kommer att förstå varför vi är här och varför mänskligheten
är i behov av bundsförvanter i ett Kosmiskt Samfund med intelligent liv. Och ni
kommer att inse vikten av att studera högre Kunskap och Visdom och att studera
det Kosmiska Samfundets Andlighet.
Eftersom ni är på väg in i en miljö där dessa saker är livsviktiga för
framgång, frihet, lycka och styrka så kommer ni att behöva större Kunskap och
Visdom för att etablera er själva som en oberoende ras i det Kosmiska
Samfundet. För varje dag förlorar ni emellertid alltmer av ert oberoende. Det kan
hända att ni inte ser förlusten av er frihet, men ni kanske känner det på något
sätt. Hur skulle ni kunna se det? Ni kan inte se er värld utifrån och bevittna de
händelser som omger den. Ni har inte åtkomst till de politiska och kommersiella
transaktioner som intresserar de utomjordiska krafter som verkar i dagens värld
för att förstå deras komplexitet, deras etik eller deras värderingar.
Tro inte för ett ögonblick att raser som färdas genom universum i
affärer är andligt utvecklade. De som söker handel söker fördelar. De som
färdas mellan världar, de som är resursutforskare, de som söker placera sina
egna flaggor är inte vad ni skulle anse vara andligt utvecklade. Vi anser inte
dessa individer vara andligt medvetna. Det finns världslig kraft och det finns
andligt kraft. Ni kan förstå skillnaden mellan dessa begrepp, och nu är det
nödvändigt att se denna skillnad i ett större sammanhang.
Vi är alltså här med en känsla av förpliktelse och en orubblig förhoppning
att ni ska bibehålla er frihet, att ni ska bli starka och omdömesgilla och inte falla
för övertalningar eller löften om fred, styrka och gemenskap från sådana som ni
inte känner. Och trösta er inte med tanken att allt ska avlöpa till det bästa för
mänskligheten eller ens för er personligen, ty detta är inte Visdom. De Vise
överallt måste lära sig se livets verklighet omkring sig och kunna hantera livets
omständigheter på ett klokt och positivt sätt.
Ta därför emot vårt stöd. Vi kommer att informera er mer i dessa frågor och
visa på vikten av att utveckla urskillningsförmåga och klokhet. Vi kommer även
att prata mer om hur besökarna involverar sig i angelägenheter som det är
mycket viktigt att ni förstår. Vi hoppas att ni kan ta emot våra ord.
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DET TREDJE BUDSKAPET
EN SKARP VARNING

V

i är angelägna att prata mer med er angående vad som händer i er värld och
hjälpa er att, om möjligt, se det som vi ser från vår utsiktspunkt. Vi inser att
det är svårt för er att ta emot detta och att det orsakar avsevärd oro och
ängslan, men ni måste informeras.
Ur vårt perspektiv är situationen mycket allvarlig och vi anser att det skulle
vara mycket olyckligt om människor inte informerades på korrekt sätt. Den värld
ni lever i, och även andra världar, är så svekfull att sanningen, trots påtaglig och
självklar, förblir okänd, och dess kännemärken förblir oupptäckta. Vi hoppas
därför att vår närvaro kan hjälpa till att förtydliga bilden och bistå er och alla
andra att se vad som verkligen finns där. Vi är inte begränsade i vår iakttagelse,
ty vi sändes hit för att bevittna just det som vi beskriver.
Längre fram blir ni kanske i stånd att veta dessa saker själva, men ni har
inte den tiden till ert förfogande. Tiden är för kort. Mänsklighetens förberedelse
inför krafter från det Kosmiska Samfundet är starkt försenad. Många
inflytelserika personer har inte reagerat. Och intrånget i världen har accelererat
mycket snabbare än som tidigare ansågs möjligt.
Vi har ytterst lite tid till vårt förfogande, men likväl kommer vi med en
uppmaning till er att ta del av denna information. Som vi påpekat i våra tidigare
budskap så håller världen på att infiltreras och den Mentala Miljön blir alltmer
anpassad och förberedd. Avsikten är inte att utplåna människor men att sätta
dem i arbete, få dem att arbeta för ett större ”kollektiv”. Världens inrättningar och
i högsta grad den naturliga miljön värdesätts, och besökarna vill framför allt
bevara dessa för sin egen användning. De kan inte leva här. De utnyttjar därför
många av de tekniker vi beskrivit för att vinna er lojalitet. Vi kommer att fortsätta
med vår information för att klargöra dessa saker.
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Vår ankomst här har hindrats av många omständigheter, inte minst av
bristen på beredskap hos dem vi måste nå direkt. Vår talesman, författaren till
denna bok, är den ende som vi kunnat etablera säker kontakt med, och vi måste
därför ge honom den nödvändiga informationen.
Som vi har förstått det så anser era besökare att Förenta Staterna är
världsledande och därför kommer störst tonvikt att placeras där. Men andra stora
nationer kommer också att kontaktas, eftersom de representerar styrka, och
styrka är något som besökarna förstår, ty de följer makthavares påbud utan att
ifrågasätta och i långt högre grad än vad som förekommer i er värld.
Man kommer att försöka övertala ledarna för de mäktigaste nationerna att
acceptera besökarnas närvaro och att ta emot gåvor och locka till samarbete med
löfte om ömsesidig vinning, och till vissa även löfte om världsherravälde. Det
kommer att finnas personer i maktens korridorer som reagerar på dessa
bevekelsegrunder, ty de kommer att tro att här finns en stor möjlighet att föra
mänskligheten bort från hotet om ett kärnvapenkrig till ett nytt samhälle, ett
samhälle dessa personer kommer att styra i eget intresse. Men dessa ledare är
vilseledda, ty de kommer inte att erhålla nycklarna till detta rike. De kommer
endast att fungera som agenter vid förmedlingen av makt.
Ni måste förstå detta. Det är inte så komplicerat. Ur vårt perspektiv och
från vår utsiktspunkt är det uppenbart. Vi har sett detta hända på andra håll.
Det är en av metoderna som etablerade organisationer av raser med egna
kollektiv använder för att värva frambrytande världar som t.ex. er egen värld. De
är övertygade att deras agenda är moralisk och till det bästa för er värld, ty
mänskligheten står inte högt i kurs, och trots att ni är förträffliga i vissa
avseenden så dominerar era felsteg i stor utsträckning era möjligheter, sett ur
deras perspektiv. Så ser inte vi på saken. Annars skulle vi inte vara i den position
vi är, och vi skulle inte erbjuda våra tjänster till er såsom Mänsklighetens
Bundsförvanter.
Därför har ni nu ett stort problem med er urskillningsförmåga, en stor
utmaning. Mänsklighetens utmaning är att inse vilka som verkligen är deras
bundsförvanter och att kunna urskilja dessa från tänkbara fiender. Det finns
inga opartiska grupperingar i detta avseende. Världen är alltför värdefull, dess
resurser alltför unika och av betydande värde. Det finns inga opartiska
grupperingar som är engagerade i mänskliga angelägenheter. Den utomjordiska
Interventionens sanna karaktär är att utöva inflytande och kontroll och att
slutligen etablera herravälde här.
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Vi är inte besökarna. Vi är observatörer. Vi gör inget anspråk på rättigheter
till er värld, och vi har ingen agenda som går ut på att etablera oss här. Av denna
anledning hemlighåller vi våra namn, ty vi eftersträvar inga förbindelser med er
utöver vår förmåga att råda er på detta sätt. Vi har ingen kontroll över utgången.
Vi kan endast ge er råd angående de val och beslut som mänskligheten måste
göra i ljuset av dessa avgörande omständigheter.
Mänskligheten har stora möjligheter och har utvecklat ett rikt andligt
arv, men har ingen kunskap beträffande det Kosmiska Samfundet i vilket
man är på väg in i. Mänskligheten är splittrad och krigar inbördes och är därför
sårbar för manipulation och intrång av utomjordiska krafter. Era medborgare är
upptagna med sina egna dagliga angelägenheter, men är omedvetna om
morgondagens verklighet. Vad skulle ni till äventyrs kunna vinna genom att
bortse ifrån de viktiga omständigheterna i världen och anta att den pågående
Interventionen är till er fördel? Säkerligen finns det inte en enda bland er som
skulle kunna hävda detta om ni bara insåg situationens allvar.
På sätt och vis är detta en fråga om perspektiv. Vi kan se det men inte ni,
eftersom ni inte har den utsiktspunkten. Ni skulle behöva befinna er bortom er
värld, utanför världens inflytande, för att se det vi ser. Och dessutom, för att se
det vi ser, måste vi förbli dolda, ty om vi blev upptäckta skulle vi med säkerhet gå
under. Era besökare anser nämligen att deras uppdrag här är av största
betydelse, och de anser att jorden är ett av deras viktigaste projekt. De kommer
inte att ge upp på grund av oss. Därför är det er egen frihet som ni måste värdera
och försvara. Det kan inte vi göra åt er.
Varje värld som söker etablera sin egen enighet, frihet och
självbestämmande i det Kosmiska Samfundet måste etablera denna frihet och om
nödvändigt försvara den. I annat fall utsätts man med säkerhet för fullständigt
herravälde.
Varför vill besökarna komma åt er värld? Det är så uppenbart. Det är inte
er som de i första hand är intresserade av. Det är er världs biologiska resurser.
Det är solsystemets strategiska läge. Ni själva är endast användbara för dem i
den mån dessa saker är uppskattade och kan utnyttjas. De kommer att erbjuda
det ni önskar och de kommer att säga det ni vill höra. De kommer att erbjuda
möjligheter, och de kommer att använda era religioner och era religiösa ideal för
att främja tillit och förtroende som de, mer än ni själva, inser behövs i er värld
och de kommer att tillgodose dessa behov för att åstadkomma större harmoni
här. På grund av att mänskligheten verkar vara oförmögen att åstadkomma
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enighet och ordning så kommer många människor att vara välvilligt inställda till
dem som de tror har större kapacitet att få till stånd detta.
I vårt Andra budskap pratade vi kortfattat om rasblandningsprogrammet.
En del av er har hört om detta fenomen och vi förstår att det har diskuterats. De
Osynliga har berättat för oss att det finns en växande medvetenhet om att ett
sådant program existerar, men otroligt nog kan människor inte se de uppenbara
konsekvenserna. De är så hemfallna åt sina egna fördomar i frågan och så dåligt
rustade att ta itu med vad en sådan Intervention kan medföra. Det är uppenbart
att ett rasblandningsprogram utgör ett försök att förena mänsklighetens
acklimatisering till den fysiska världen med besökarnas grupptänkande och
kollektiva medvetande. En sådan avkomma skulle vara perfekt anpassad att
utgöra mänsklighetens nya ledarskap, ett ledarskap som frambringats genom
besökarnas intentioner och deras propaganda. Dessa individer skulle ha
genetiska kopplingar till världen och på så sätt skulle andra kunna känna
släktskap med dem och acceptera deras närvaro. Men deras tankar och känslor
skulle inte vara avstämda mot er. Och trots att de skulle kunna känna sympati
för er i er belägenhet och för vad denna belägenhet skulle kunna medföra, så
skulle de inte ha den individuella självständigheten som krävs, eftersom de själva
inte är utbildade i Vägen till Kunskap och Insikt, för att bistå er eller kunna stå
emot det kollektiva medvetande som har präglat dem och skänkt dem liv.
Ni förstår, individuell frihet värderas inte av besökarna. De anser sådant
lättsinnigt och ansvarslöst. De förstår endast sitt eget kollektiva medvetande,
vilket de betraktar som en förtjänst och heligt. De förfogar inte över sann
andlighet, vilket kallas Kunskap i universum, ty Kunskap kommer ur en individs
självinsikt och uppenbaras genom relationer av djupare och högre art. Inget av
dessa fenomen finns i besökarnas sociala miljö. De kan inte tänka självständigt.
De har ingen egen vilja. Så naturligtvis kan de inte respektera förutsättningarna
för att utveckla dessa viktiga egenskaper i er värld, och de har definitivt inte
förmågan att främja sådant. De söker endast likformighet och lojalitet. De
främjar endast den andliga undervisning i världen som gör människor
medgörliga, öppna och godtrogna för att åtnjuta ett förtroende som de aldrig
förtjänat.
Vi har sett detta tidigare på andra platser. Vi har sett hela världar falla
under kontroll av sådana kollektiv. Det finns åtskilliga sådana kollektiv i
universum. Eftersom dessa kollektiv sysslar med interplanetarisk handel som
spänner över enorma områden så praktiserar de strikt konformitet utan
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avvikelse. Det finns ingen individualitet bland dem, åtminstone inte på något sätt
ni skulle kunna förstå.
Vi är inte säkra på att vi skulle kunna ge något exempel på motsvarande i
er egen värld, men vi har fått reda på att det finns kommersiella intressen som
överbryggar kulturer i er värld, och som utövar oerhörd makt men styrs av ett
fåtal. Det är kanske en bra liknelse för vad vi beskriver. Det vi beskriver är
emellertid så mycket mer kraftfullt, genomträngande och väletablerat än
någonting ni skulle kunna erbjuda som bra exempel i er värld.
Det är ett faktum att rädsla kan utgöra en destruktiv kraft för allt
intelligent liv överallt. Rädsla har som sitt enda syfte, om man förhåller sig till
den på rätt sätt, att göra oss uppmärksamma på fara. Vi blir oroliga, och det
är rädslans syfte. Vi förstår vad som står på spel och blir därför oroliga. Er
rädsla orsakas av att ni inte vet vad som händer och därför är det en destruktiv
rädsla. Det är en rädsla som inte kan stärka er eller hjälpa er förstå vad som
pågår i er värld. Om man är informerad, omvandlas rädslan till oro och oron kan
då övergå i konstruktiv handling. Vi vet inget annat sätt att beskriva detta.
Rasblandningsprogrammet börjar bli väldigt framgångsrikt. Det finns redan
individer på jorden som är avlade med besökarnas medvetande och kollektiva
strävan. De kan inte vistas här under längre perioder, men inom några få år
kommer de att kunna vistas ovan jord permanent. Deras genetiska arvsanlag
kommer att vara så fulländat att de inte avviker särskilt mycket från er, annat än
i sätt och framtoning. I fysiskt avseende kommer avvikelsen att vara så obetydligt
att ni inte märker någon skillnad. De kommer emellertid att ha en större mental
förmåga. Och detta kommer att ge dem ett övertag som ni inte kan motsvara
såvida ni inte är tränade i Vägen till Insikt.
Sådan är den större verklighet som mänskligheten är på väg in i – ett
universum fyllt med underbara ting, men också med ohyggligheter, ett universum
med inflytande, ett konkurrensinriktat universum, men även ett universum fyllt
av nåd, mycket likt er egen värld men ofantligt mycket större. Den Himmel ni
söker finns inte här. Krafterna ni måste tävla mot finns emellertid här. Detta är
den största utmaning er ras någonsin kommer att möta. Var och en av oss i vår
grupp har konfronterat detta i våra respektive världar, med mycket misslyckande
och obetydlig framgång. Raser som kan upprätthålla sin frihet och avskildhet
måste bli starka och förenade och kommer troligen att i stor utsträckning
undvika inblandning i det Kosmiska Samfundet för att bevara den friheten.
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Om ni begrundar dessa saker så kanske ni ser motsvarigheter i er egen
värld. De Osynliga har berättat en hel del för oss om er andliga utveckling och
dess stora potential, men de har även låtit förstå att era andliga sympatier och
ideal manipuleras oerhört just nu. Just nu introduceras hela
undervisningssystem i er värld som lär ut mänsklig passivitet, blockerar kritiskt
tänkande och som endast värderar bekvämlighet och trygghet. Detta slags
undervisning praktiseras för att omintetgöra människors förmåga att komma åt
sin inre Kunskap tills de når en punkt där de känner att de är helt beroende av
större krafter som de inte kan identifiera. När de når den punkten kommer de att
följa vad som än erbjuds dem, och även om de känner att något är fel kommer de
inte längre att ha kraft att stå emot.
Mänskligheten har levt isolerad under en lång tid. Kanske tror man att en
Intervention som denna omöjligt kan hända och att varje person har
besittningsrätt över sitt eget medvetande eller sinne. Men detta är endast
antaganden. Vi har informerats att de Vise i er värld har lärt sig hur man
övervinner dessa antaganden och förvärvat styrkan att etablera sin egen Mentala
Miljö.
Vi fruktar att våra ord kommer för sent och har för liten påverkan och att
den person vi valt ut att ta emot vad vi förmedlar har alltför lite hjälp och stöd för
att göra denna information tillgänglig. Han kommer att utsättas för misstro och
åtlöje, ty han kommer inte att bli trodd, och det han pratar om kommer att stå i
strid med vad många anser vara sant. Speciellt de som har dukat under för
utomjordisk påverkan kommer att opponera sig mot honom, ty de har inget
annat val.
I denna allvarliga situation har Skaparen av allt liv försett oss med en
förberedande undervisning – en undervisning om andlig förmåga och urskillning,
kraft och färdighet. Vi studerar denna undervisning, precis som många andra
överallt i universum. Denna undervisning utgör en form av Gudomlig
intervention. Den tillhör inte någon värld. Den ägs inte av någon ras. Den
fokuserar inte på någon hjälte eller hjältinna, inte på någon individ. En sådan
förberedelse är nu tillgänglig. Den kommer att behövas. Som vi ser det utgör
detta för närvarande det enda som erbjuder mänskligheten en chans att bli
förnuftig och skarpsynt inför sitt nya liv i det Kosmiska Samfundet.
De första som anländer till nya nejder är upptäcktsresande och erövrare,
precis det som hänt i er egen värld, er egen historia. De kommer inte av
osjälviska anledningar. De kommer för att söka makt, resurser och herravälde.
Så fungerar livet. Om mänskligheten visste något om förhållandena i det
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Kosmiska Samfundet skulle ni motstå varje besök i er värld såvida inte en
ömsesidig överenskommelse först hade upprättats. Ni skulle veta tillräckligt
för att inte låta er värld vara så sårbar.
Just nu tävlar fler än ett kollektiv om övertag här. Detta placerar
mänskligheten i centrum av ett antal mycket ovanliga men dock upplysande
omständigheter. Det är av denna anledning som meddelandena om besökarna
ofta verkar motsägelsefulla. De tvistar inbördes, men förhandlar med varandra
om de kan uppnå ömsesidiga fördelar. De konkurrerar emellertid fortfarande. För
dem är detta outforskade nejder. För dem är ni endast värderade som tillgångar.
Om ni inte längre värderas som en tillgång kommer ni helt enkelt att kasseras.
Detta innebär en stor utmaning för människorna i er värld och speciellt för
dem som innehar maktpositioner och som har ansvaret att avgöra skillnaden
mellan en andlig närvaro och ett besök från det Kosmiska Samfundet. Men har ni
den kunskap som behövs för att bedöma detta? Var kan ni lära sådana saker?
Vem i er värld har den status som behövs för att undervisa om verkligheten i det
Kosmiska Samfundet? Endast en undervisning från en plats bortom denna värld
kan förbereda er för liv bortom världen, och liv från andra världar finns nu i er
värld. Det livet söker nu etablera sig här, söker utöka sitt inflytande, söker
överallt vinna folks sinnen och hjärtan och själar. Det är så enkelt. Och ändå så
förödande.
Det är därför vår uppgift att i dessa budskap överbringa en skarp varning,
men det räcker inte med denna varning. Det måste finnas en insikt hos
människor. Tillräckligt många människor måste bli medvetna om den verklighet
som ni nu står inför. Detta är den största händelsen i mänsklighetens historia –
det största hotet mot mänsklig frihet och det största tillfället för mänsklig enighet
och samarbete. Vi inser dessa fantastiska fördelar och möjligheter, men för varje
dag som går minskar förhoppningarna – eftersom fler och fler människor fångas
och deras medvetande förändras och omdanas, eftersom fler och fler människor
studerar de andliga läror som introduceras av besökarna och fler och fler
människor blir medgörliga och förlorar sitt omdömesförmåga.
Vi har kommit på begäran från De Osynliga för att bistå i egenskap av
observatörer. Om vi är framgångsrika kommer vi att stanna kvar i närheten av er
värld tillräckligt länge för att fortsätta överbringa denna information. Efter det
kommer vi att återvända till våra egna hem. Om vi misslyckas, om händelsernas
förlopp bli negativa för mänskligheten och världen översvämmas av det stora
mörkret, då måste vi lämna er med ofullbordat uppdrag. Hur utgången än blir
kan vi inte stanna hos er, men om ni visar framsteg kommer vi att stanna tills ni
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är i säkerhet, tills ni kan ta hand om er själva. Ett krav är emellertid att ni blir
självständiga. Om ni skulle bli beroende av handel med andra raser riskerar ni
att bli manipulerade på avstånd, ty mänskligheten är ännu inte stark nog att stå
emot kraften i den Mentala Miljön, en kraft som kan utövas här och som utövas
här just nu.
Besökarna kommer att försöka skapa intrycket att dom är ”mänsklighetens
bundsförvanter”. De kommer att säga att de är här för att rädda mänskligheten
från sig själv, att endast de kan erbjuda mänskligheten det underbara hopp som
den själv inte kan förse sig med, att endast de kan etablera sann ordning och
harmoni i världen. Men denna ordning och harmoni kommer att vara deras, inte
er. Och den frihet de lovar kommer inte ni att kunna njuta av.
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DET FJÄRDE BUDSKAPET
MANIPULERINGEN AV RELIGIÖSA TRADITIONER OCH
TROSUPPFATTNINGAR

F

ör att förstå besökarnas aktiviteter i dagens värld måste vi ge er mer
information angående deras inflytande på världens religiösa samfund och
värderingar och på de grundläggande andliga impulser som är gemensamma
för er själsläggning och som, på många sätt, är gemensamma för intelligent liv på
många platser i det Kosmiska Samfundet.
Vi bör börja med att säga att de aktiviteter besökarna sysslar med i världen
just nu har utförts vid många tidigare tillfällen på många platser med många
olika kulturer i det Kosmiska Samfundet. Era besökare är inte upphovsmän till
dessa aktiviteter. De använder dem uteslutande efter eget behag och har använt
dem flera gånger tidigare.
Det är viktigt för er att förstå att skicklighet avseende påverkan och
manipulering har utvecklats avsevärt i det Kosmiska Samfundet. Allteftersom
raser blir teknologiskt skickligare utsätter de varandra för mer utstuderade och
genomgripande påverkan. Människor har endast utvecklats tillräckligt för att
kunna tävla mot varandra, och därför har ni ännu inte detta anpassade övertag.
Det är i sig själv en av anledningarna till varför vi presenterar detta material för
er. Ni är på väg att träda in i en helt ny verklighet som kräver att ni utvecklar era
inneboende förmågor samtidigt som ni lär er nya färdigheter.
Oaktat mänskligheten representerar en unik situation har inträdet i det
Kosmiska Samfundet inträffat otaliga gånger tidigare med andra raser. Det som
begås mot er har därför gjorts tidigare. Det har utvecklats i hög grad och
tillämpas nu på ert liv och er situation utan någon större ansträngning.
Passiviseringsprogrammet som tillämpas av besökarna möjliggör delvis
detta. Längtan efter fredliga relationer och att undvika krig och konflikt är
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beundransvärda men kan användas mot er, och det görs faktiskt. Även era
ädlaste impulser kan användas för andra ändamål. Ni har sett detta i er egen
historia, i er egen miljö och i era egna samhällen. Fred kan endast etableras på
en fast grund av visdom, samarbete och sann förmåga.
Mänskligheten har naturligtvis försökt att etablera fredliga relationer mellan
sina egna folkstammar och nationer, men nu har ni ännu större problem och
utmaningar. Vi ser dessa som möjligheter för er utveckling, ty endast utmaningen
att träda in i det Kosmiska Samfundet kommer att ena världen och ge grunden
till att denna enighet blir genuin, stark och effektiv.
Därför kommer vi inte för att kritisera era religiösa samfund eller era mest
grundläggande motiv och värderingar, men för att visa på hur dessa används
emot er av de utomjordiska raser som intervenerar i er värld. Och, om det står i
vår makt, vill vi uppmuntra adekvat användning av era medfödda talanger och
era färdigheter att bevara er värld, er frihet och er integritet som ras inom ramen
för det Kosmiska Samfundet.
Besökarna är mycket pragmatiska i sitt tillvägagångssätt. Detta är både en
styrka och en svaghet. I vår observation av dem, både här och på andra platser,
ser vi att det är svårt för dem att avvika från sina planer. De har svårt för att
anpassa sig till förändring, och de kan inte heller hantera komplexiteter speciellt
effektivt. Därför genomför de sin plan på ett nästan vårdslöst sätt, ty de känner
det som sin rättighet och att de har övertaget. De tror inte att mänskligheten
kommer att göra motstånd mot dem – åtminstone inte motstånd som kommer att
påverka dem särskilt mycket. Och de känner att deras hemligheter och deras
agenda är väl bevarad och utom räckhåll för mänsklig fattningsförmåga.
I ljuset av detta gör det oss, när vi presenterar detta material för er, utan
tvivel till deras fiender enligt deras egen uppfattning. Enligt vår uppfattning
försöker vi endast motarbeta deras inflytande och ge er den förståelse ni behöver
och det perspektiv ni måste förlita er på för att bevara er frihet som en ras och
kunna ta itu med det Kosmiska Samfundets realiteter.
På grund av deras pragmatiska tillvägagångssätt strävar de efter att
fullborda sina mål med största möjliga effektivitet. De vill ena mänskligheten,
men endast i överensstämmelse med deras egna aktiviteter och deltagande i
världen. För dem är mänskligheten en praktisk angelägenhet. De värdesätter
inte kulturell mångfald; de värdesätter definitivt inte detta inom sina egna
kulturer. Därför kommer de om möjligt att försöka utrota eller minimera det
på alla ställen där de utövar sitt inflytande.
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I vår tidigare diskussion talade vi om besökarnas inflytande på nya former
av andlighet – nya idéer och nya uttryckssätt av mänsklig andlighet och mänsklig
natur som finns i er värld nu. Vi vill nu inrikta oss på de vedertagna trossystem
och samfund som era besökare försöker påverka och påverkar idag.
I sitt försök att främja likformighet och konformitet kommer besökarna att
förlita sig på de traditioner och värderingar som de känner är mest stabila och
praktiska för deras egna behov. De är varken intresserade av era idéer eller era
värderingar, förutom i den mån dessa saker kan tänkas gynna deras agenda.
Lura inte er själva till att tro att de dras till er andlighet därför att de saknar
sådana saker själva. Det skulle vara ett dåraktigt och kanske olyckligt misstag.
Tro inte att de är betagna i ert sätt att leva och i de saker ni anser vara
intressanta. Ty det är endast i sällsynta fall som ni kommer att kunna påverka
dem på det sättet. All naturlig nyfikenhet har tagits ifrån dem och mycket lite
återstår. I själva verket finns det väldigt lite av vad ni skulle kalla ”Ande” eller vad
vi skulle kalla ”Varne” eller ”Vägen till Insikt”. De är styrda, styr och följer
tankemönster och beteende som är fast etablerade och strikt underbyggda. De
kan verka ha empati för era idéer, men det är endast för att vinna er lojalitet.
De försöker utnyttja värderingar och grundläggande trossystem i er världs
traditionella religiösa samfund som kan tjäna deras framtida syften för att ni ska
bli lojala mot dem. Låt oss ge er några exempel från både våra egna observationer
och den insikt som De Osynliga har förmedlat till oss över tiden.
Många i er värld följer den Kristna tron. Vi tycker detta är beundransvärt
trots att det utan tvivel inte är det enda sättet att närma sig livets grundläggande
frågor för andlig identitet och syfte. Besökarna kommer att utnyttja den
grundläggande idén om solidaritet med en enskild ledare för att skapa lojalitet för
deras agenda. Inom ramen för den kristna religionens kontext kommer Jesus
Kristus att utnyttjas till det yttersta. Hoppet och löftet om hans återkomst till
världen ger besökarna ett utmärkt tillfälle, speciellt i samband med detta
årtusendes vändpunkt.
Som vi förstår det kommer inte den verklige Jesus att återvända till världen,
ty han arbetar tillsammans med De Osynliga och tjänar även andra raser. Den
som anländer i hans namn kommer att vara från det Kosmiska Samfundet. Han
kommer att vara en person som är född och uppfostrad för sitt syfte av de
kollektiv som befinner sig i världen idag. Han kommer att bete sig som en
människa och ha betydande förmågor jämfört med vad ni kan visa upp just nu.
Han kommer att verka fullständigt altruistisk. Han kommer att kunna utföra
gärningar som framkallar antingen fruktan eller stor vördnad. Han kommer att
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kunna projicera bilder av änglar, demoner eller vadhelst hans överordnade
önskar utsätta er för. Han kommer att verka besitta andliga förmågor. Han
kommer dock från det Kosmiska Samfundet, och han utgör en del av det
kollektiva. Och han kommer att frammana hängivenhet att följa honom. Han
kommer att påbjuda uteslutning eller undanröjning av dem som till slut inte kan
följa honom.
Besökarna bryr sig inte om hur många människor som undanröjs så länge
de åtnjuter majoritetens odelade lojalitet . Besökarna kommer därför att
koncentrera sig på de grundläggande idéer som ger dem denna auktoritet och
inflytande.
En Återkomst kommer därför att planeras av era besökare. Såvitt vi förstår
finns beviset för detta redan i världen. Folk inser inte besökarnas närvaro eller
hur verkligheten ser ut i det Kosmiska Samfundet, och de kommer därför att på
ett naturligt sätt acceptera deras trossatser utan att ifrågasätta dem. De kommer
att känna att tiden har kommit för den stora Återkomsten av deras Frälsare och
Undervisare. Men han som anländer kommer inte att komma från den
himmelska härskaran, kan kommer inte att representera Kunskap eller De
Osynliga, och han kommer inte att representera Skaparen eller Skaparens vilja.
Vi har sett denna plan utformas i världen. Vi har även sett liknande planer
utföras i andra världar.
I andra religiösa traditioner kommer formstränghet att främjas av
besökarna – det som ni skulle kalla en fundamental religion grundad på det
förgångna, på auktoritetslojalitet och på institutionell konformitet. Detta gynnar
besökarna. De är inte intresserade av ideologi och era religiösa traditioners
värderingar, endast av deras användbarhet. Ju fler människor som kan tänka på
samma sätt, agera på samma sätt och reagera förutsägbart, desto lämpligare är
dessa för kollektiven. Denna konformitet främjas i många olika traditioner.
Avsikten är inte att stöpa dem i samma form men att förenkla dem internt.
I en del av världen kommer en särskild religiös ideologi att härska; i en
annan del av världen kommer en annan religiös ideologi att ha övertag. Detta är
helt i linje med besökarnas behov, ty de bryr sig inte ifall det finns fler än en
religion så länge det finns ordning, konformitet och lojalitet. Eftersom de inte
har någon egen religion som ni möjligen skulle kunna följa eller identifiera
er med så kommer de att använda era religioner för att genomdriva sina
egna värderingar. Ty de uppskattar endast total solidaritet för deras syften och
kollektiven eftersträvar er absoluta tillgivenhet för att medverka på sätt som de
föreskriver. De kommer att bedyra att detta skapar fred och frälsning i världen
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och leder till återkomsten av vilken religiös avbild eller betydande person som
helst som anses vara av största värde.
Med detta menar vi inte att fundamental tro övervakas av utomjordiska
krafter, ty vi förstår att fundamental tro är väletablerad i er värld. Vad vi säger är
att impulserna och mekanismerna för detta kommer att understödjas av
besökarna och användas i deras egna syften. Den största försiktighet måste
därför iakttas av alla som är genuint troende i sina traditioner för att de ska
kunna lägga märke till dessa påverkningar och om möjligt motarbeta dem. I detta
fall försöker besökarna inte övertyga den vanliga människan, men ledarskapet.
Besökarna är övertygade att om de inte intervenerar i rättan tid kommer
mänskligheten att förgöra sig själv och världen. Detta grundar sig inte på fakta;
det är bara en förmodan. Även om mänskigheten riskerar självförintelse så är det
inte nödvändigtvis ert öde. Men så tror kollektiven, och därför måste de agera
snabbt och på allvar understryka sina övertalningsprogram. De som kan
övertygas kommer att anses som värdefulla; alla andra kommer att förkastas och
undanröjas. Om besökarna skulle bli starka nog att få total kontroll över världen
kommer de som inte kan anpassa sig helt enkelt att elimineras. Besökarna vill
dock inte själva utföra förintelsen. Den kommer att verkställas genom de extrema
individer i världen som har kapitulerat fullständigt inför deras övertalning.
Vi är på det klara med att detta är en fruktansvärd framtidsbild, men det
får inte råda någon som helst tvekan ifall ni ska förstå och ta emot det som vi
uttrycker i vårt budskap till er. Besökarna vill inte utplåna er, de söker
sammansmältning med mänskligheten. Av den anledningen vill de korsbefrukta
sig med er. De kommer att försöka avleda era religiösa impulser och samfund i
detta syfte. De kommer av denna anledning att smygetablera sig själva i världen.
De kommer att bearbeta regeringar och regeringsledare i detta syfte. De kommer
att ha ett inflytande på världens militärmakter av denna anledning. Besökarna är
säkra på att de kan lyckas, ty än så länge ser de att mänskligheten inte har
motsatt sig tillräckligt för att motverka deras åtgärder eller upphäva deras
agenda.
För att motverka detta måste ni studera det Kosmiska Samfundets Väg till
Kunskap. Varje fri ras i universum måste studera Vägen till Kunskap, hur den än
definieras inom deras egna kulturer. Detta utgör källan till individuell frihet. Det
är detta som möjliggör verklig integritet och nödvändig visdom för individer och
samhällen för att ta itu med de påtryckningar som motverkar Kunskap, både
inom deras egna världar och inom det Kosmiska Samfundet. Därför är det
nödvändigt att studera nya metoder, ty ni är på väg mot en ny situation med
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andra krafter och andra influenser. Detta är verkligen inte något
framtidsperspektiv, det är en omedelbar utmaning. Livet i universum väntar inte
på er förberedelse. Tilldragelser kommer att ske oavsett om ni är förberedda eller
ej. Besök har inträffat utan ert samtycke och utan ert tillstånd. Och era
grundläggande rättigheter har kränkts i en mycket större utsträckning än vad ni
just nu inser.
Därför har vi blivit hitsända, inte bara för att ge er ett perspektiv och vårt
understöd men även för att framföra en varning, ett varsel, för att sporra till
medvetenhet och förpliktelse. Som vi sagt tidigare kan vi inte rädda er ras med
militärt ingripande. Det är inte vår uppgift. Och även om vi försökte oss på det
och samlade den styrka som behövs för ett sådant åtagande så skulle er värld
förintas. Vi kan endast ge råd.
I framtiden kommer ni att få se våldsamma utbrott av religiös övertygelse,
riktade mot människor som inte håller med, riktade mot svagare nationer och
använda som vapen för attack och förstörelse. Besökarna kan inte tänka sig
något bättre än att era religiösa samfund regerar länderna. Ni måste
motsätta er detta. Besökarna kan inte tänka sig något bättre än att alla har
samma religiösa värderingar, ty det ökar deras arbetsstyrka och underlättar
deras uppgift. I alla sina yttringar begränsas ett sådant inflytande till passivitet
och underkastelse – underkastelse av vilja, underkastelse av syfte, underkastelse
av ens liv och förmågor. Likafullt kommer detta att förkunnas som en stor
framgång för mänskligheten, ett stort framsteg för samhället, ett nytt enande av
den mänskliga rasen, ett nytt hopp om fred och harmoni, en andens seger över
mänskliga drifter.
Därför kommer vi med våra råd och uppmanar er att avstå från
omdömeslösa beslut, att inte överlämna era liv till sådant som ni inte förstår och
att inte ge upp ert omdöme för utlovad belöning. Och vi måste uppmuntra er att
inte överge Kunskap inom er, den andliga intelligensen ni föddes med som nu
innehåller ert enda och största löfte.
När ni hör detta kanske ni ser universum som en plats utan Barmhärtighet.
Kanske blir ni cyniska och rädda och tror att girighet är universell. Men så är inte
fallet. Vad som behövs är att ni blir starka, starkare än ni är just nu, starkare än
ni någonsin har varit. Välkomna inte kontakt med dem som intervenerar er värld
innan ni har denna styrka. Öppna inte era sinnen och hjärtan för besökare
bortom er värld, ty de kommer hit i eget intresse. Tro inte att de kommer att
uppfylla era religiösa profetior eller största ideal, ty sådant är villfarelse.
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Det finns stora andliga krafter i det Kosmiska Samfundet – individer och
även nationer som har uppnått mycket stora färdigheter, långt utöver vad
mänskligheten hittills har uppvisat. Men de försöker inte ta kontroll över andra
världar. De representerar inte politiska och ekonomiska krafter i universum. De
är inte engagerade i handel utöver tillfredsställande av sina egna grundläggande
behov. De färdas inte omkring, förutom i nödsituationer.
Budbärare sänds för att hjälpa dem som är på väg in i det Kosmiska
Samfundet, budbärare som vi själva. Och det finns även andliga budbärare –
kraften hos De Osynliga, som kan tala till dem som är redo att ta emot och som
visar ett gott hjärta och gott hopp. Det är på det sättet Gud arbetar i universum.
Ni är på väg in i en besvärlig och ny miljö. Er värld är mycket värdefull för
andra. Ni måste skydda den. Ni måste bevara era resurser så att ni inte behöver
eller blir beroende av handel med andra nationer för de elementära behoven i ert
liv. Om ni inte bevarar era resurser måste ni avstå från mycket av er frihet och er
självständighet.
Er andlighet måste vara solid. Den måste grunda sig på konkret erfarenhet,
ty värderingar och trossatser, ritualer och traditioner kan utnyttjas och håller på
att utnyttjas av era besökare för deras eget syfte.
Ni kan nu börja se att era besökare är mycket sårbara inom vissa områden.
Låt oss ytterligare utforska detta. Som individer har de mycket svag egen vilja och
de har svårt för att hantera komplexiteter. De förstår inte er andliga natur. Och
de förstår sannerligen inte Kunskaps impulser. Ju starkare ni är i Kunskap,
desto obegripligare blir ni, desto svårare blir ni att kontrollera och desto mindre
användbara blir ni för dem och för deras rasblandningsprogram. Ju starkare ni
är individuellt i Kunskap, desto större utmaning blir ni för dem. Ju fler individer
som blir starka i Kunskap, desto svårare är det för besökarna att isolera dem.
Besökarna har ingen fysisk styrka. Deras styrka finns i den Mentala Miljön
och i användningen av sina teknologier. De är få till antalet jämfört med er. De är
helt och hållet beroende av er medgörlighet, och de är alltför säkra på att de kan
lyckas. Grundat på deras upplevelse så långt har mänskligheten inte mobiliserat
meningsfullt motstånd. Men ju starkare ni är i Kunskap, desto mer blir ni en
kraft som motsätter sig intervention och manipulation och ni blir en
ansenligare kraft för frihet och integritet för er ras.
Trots att många kanske inte kommer att kunna höra vårt budskap så är er
reaktion av betydelse. Kanske är det lätt att tvivla på vår närvaro och att vi finns
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och att reagera emot vårt budskap, men vi talar i överensstämmelse med
Kunskap. Vad vi säger kan därför uppfattas inom er, om ni är fria att veta det.
Vi inser att vi utmanar många övertygelser och traditioner i vår
presentation. Även vårt framträdande här kan verka oförklarligt och förnekas av
många. Men våra ord och vårt budskap kan ge upphov till resonans med er
därför att vi talar med Kunskap. Sanningens kraft är den största kraften i
universum. Den har kraften att befria. Den har kraften att upplysa. Och den
har kraften att ge styrka och tillit till dem som behöver det.
Vi har informerats att mänskligt samvete är högt värderat men kanske inte
alltid hörsammat. Det är detta vi uttrycker när vi talar om Vägen till Kunskap.
Det är grundläggande för alla era sanna andliga impulser. Det finns redan i era
religioner. Det är inte nytt för er. Men det måste uppskattas, annars lyckas
varken vi eller De Osynliga i våra ansträngningar att förbereda mänskligheten för
det Kosmiska Samfundet. Alltför få kommer att svara an. Och sanningen kommer
att bli en börda för dem, ty de kommer inte att kunna dela med sig av den
effektivt.
Därför kommer vi inte för att kritisera era religiösa samfund eller
traditioner, men bara för att ge exempel på hur de kan användas mot er. Vi är
inte här för att ersätta dem eller förneka dem, men för att visa hur sann integritet
måste genomsyra dessa samfund och traditioner för att de ska kunna tjäna er på
ett genuint sätt.
I det Kosmiska Samfundet gestaltas andlighet i vad vi kallar Kunskap, och
med Kunskap menas den andliga intelligensen och den aktiva Anden inom er.
Detta ger er styrka att veta till skillnad mot att endast tro. Detta ger er immunitet
mot övertalning och manipulation, ty Kunskap kan inte manipuleras av någon
världslig makt eller kraft. Detta ger liv till era religioner och hopp inför ert
levnadsöde.
Vi bejakar dessa idéer, ty de är grundläggande. Sådana idéer saknas
emellertid hos kollektiven, och skulle ni stöta på dem, eller förnimma deras
närvaro, och ha kraften att bibehålla er tankeförmåga, så kommer ni att
upptäcka detta själva.
Vi har informerats att det finns många människor i världen som vill
överlämna sig själva, överlämna sig till en högre makt i livet. Detta är inte unikt
för människornas värld, men i det Kosmiska Samfundet leder ett sådant
närmande till förslavning. Vi förstår att i er egen värld, innan det fanns så många
besökare här, ledde ett sådant närmande ofta till förslavning. Men i det Kosmiska
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Samfundet är ni mera sårbara och måste vara klokare, försiktigare och mer
självständiga. Obetänksamhet här leder till stor olycka och man får betala ett
högt pris.
Om ni kan ta emot Kunskap och studera det Kosmiska Samfundets Väg till
Kunskap kommer ni själva att kunna se detta. Ni kommer då att bekräfta våra
ord till skillnad mot att endast tro eller förneka dem. Skaparen möjliggör detta, ty
Skaparen vill att mänskligheten förbereder sig för sin framtid. Därför har vi
kommit. Det är av den anledningen som vi observerar och nu har möjligheten att
rapportera det vi ser.
De grundläggande troslärorna i världens religiösa traditioner vittnar gott om
er. Vi har haft möjligheten att studera dem genom De Osynliga. Men de visar
även på en möjlig svaghet. Om mänskligheten var mer vaksam och förstod livets
verklighet i det Kosmiska Samfundet och meningen med det för tidiga besöket
skulle riskerna inte vara så stora som de är idag. Det finns hopp och förväntan
att ett sådant besök ska föra med sig stora belöningar och att det utgör en
fullbordan för er. Men ni har inte kunnat studera det Kosmiska Samfundets
verklighet eller de starka krafter som växelverkar med er värld. Er brist på
medvetenhet och obetänksamma tillit till besökarna gagnar inte er.
Det är av denna anledning som de Vise överallt i det Kosmiska Samfundet
förblir dolda. De söker inte kommers i det Kosmiska Samfundet. De söker inte
vara del av gillen eller handelskooperativ. De söker inte diplomatiska förbindelser
med många världar. Deras lojalitetsnätverk är mer ockulta och andliga till sin
natur. De inser riskerna och svårigheterna med att utsätta sig för livets realiteter
i det fysiska universum. De upprätthåller sin avskildhet och fortsätter att bevaka
sina gränser. De försöker öka sin visdom på mindre fysiska sätt.
I er egen värld kan ni kanske se detta hos de klokaste hos er, de mest
begåvade, som inte söker personlig fördel via kommersiella kanaler och som inte
hänger sig åt erövring och manipulation. Ni kan se så mycket i er egen värld. Er
egen historia berättar så mycket för er och åskådliggör, fast i en mindre skala,
allt som vi lägger fram för er här.
Därför är vårt syfte inte bara att varna er om allvaret i er situation, men att
också förse er, om vi kan, med en påtagligare uppfattning och förståelse av livet,
vilket ni kommer att behöva. Och vi litar på att det kommer att finnas tillräckligt
många som kan höra dessa ord och gensvara på Kunskapens storslagenhet. Vi
hoppas att det finns de som kan inse att våra budskap inte avser att framkalla
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rädsla och panik men att frammana ansvar och ett åtagande att bevara frihet och
godhet i er värld.
Om mänskligheten misslyckas att hindra Interventionen kan vi i detalj
beskriva vad det skulle innebära. Vi har sett det på mycket nära håll annorstädes
i våra egna världar. Som del av ett kollektiv kommer jorden att exploateras för
sina resurser, dess befolkning kommer att spärras in för att arbeta och dess
rebeller och dissidenter kommer antingen att avlägsnas eller förgöras. Världen
kommer att bevaras uteslutande av intresse för dess jordbruk och gruvdrift.
Mänskliga samhällen kommer att existera, men endast underordnade krafter
bortom er värld. Och om världen skulle utarmas, om dess resurser skulle ta
fullständigt slut, då blir ni övergivna, berövade. De understödjande
livsbetingelserna för er värld kommer att ha berövats er; ni kommer att vara
bestulna de absoluta medlen för överlevnad. Detta har hänt tidigare på många
andra platser.
Vad gäller den här världen kan det hända att kollektiven bestämmer sig för
att bevara den för fortgående användning som en strategisk utpost och som ett
biologiskt förrådsmagasin. Men den mänskliga befolkningen skulle lida
fruktansvärt under ett sådant tyranniskt styre. Världens befolkning skulle
reduceras. Mänsklighetens regim skulle överlåtas till dem som är uppfostrade att
leda den mänskliga rasen i en ny världsordning. Mänsklig frihet som ni upplever
det skulle inte längre existera, och ni skulle plågas under tyngden av främmande
herravälde, ett herravälde som skulle vara hårt och krävande.
Det finns åtskilliga kollektiv i det Kosmiska Samfundet. Vissa av dem är
omfattande; en del av dem är oansenliga. Vissa av dem är mer etiska i sina
tillvägagångssätt; åtskilliga är inte det. Till den grad de tävlar med varandra för
att vinna fördelar, t.ex. att regera er värld, kan de göra sig skyldiga till riskabla
verksamheter. Vi måste ge er denna illustration för att ni inte ska ha något som
helst tvivel på vad vi säger. De alternativ ni har framför er är ytterst begränsade,
men mycket väsentliga.
Förstå därför att ur era besökares perspektiv utgör alla ni människor
stammar som måste hanteras och kontrolleras för att tjäna besökarnas intressen.
För detta ändamål kommer era religioner och en viss del av er sociala verklighet
att bevaras. Men ni kommer att förlora mycket. Och mycket kommer att vara
förlorat innan ni inser vad som tagits ifrån er. Därför kan vi endast förespråka en
vaksamhet, ett ansvar och ett åtagande att studera – att studera livet i det
Kosmiska Samfundet, att lära er hur ni bevarar er egen kultur och er egen
verklighet inom en större verklighet och att lära er upptäcka vem som är här för
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att tjäna er och att urskilja dem från de som inte tjänar er. Denna viktiga
urskillningsförmåga är verkligen nödvändig i världen, även för att lösa era egna
problem. Men för er egen överlevnad och välbefinnande i det Kosmiska
Samfundet är det absolut grundläggande.
Vi uppmanar er därför att fatta mod. Vi har mer att dela med oss av till er.
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DET FEMTE BUDSKAPET
UTMANING: ETT NYTT HOPP FÖR MÄNSKLIGHETEN

F

ör att förbereda er för den utomjordiska närvaro som finns i världen är det
nödvändigt att ni lär er mer om livet i det Kosmiska Samfundet, liv som
kommer att innesluta er värld i framtiden, liv som ni kommer att vara en del

av.
Mänsklighetens öde har alltid varit att träda in i det Kosmiska Samfundets
intelligenta liv. Detta är oundvikligt och sker i alla världar där intelligent liv har
framsprungit och utvecklats. Till slut skulle ni insett att ni levde i det Kosmiska
Samfundet. Och ni skulle slutligen ha upptäckt att ni inte var ensamma i er egen
värld, att besök var på gång och att ni skulle behöva lära er att kämpa mot
avvikande raser, krafter, trosuppfattningar och attityder som är allmänt rådande
i det Kosmiska Samfund där ni lever.
Ert öde är att träda in i det Kosmiska Samfundet. Er isolering är nu
tillända. Er värld har besökts åtskilliga gånger i det förflutna och er avskildhet
har upphört. Det är nu nödvändigt för er att inse att ni inte längre är ensamma i
universum eller ens i er egen värld. Denna förståelse presenteras utförligt i Läran
om det Kosmiska Samfundets Andlighet som nu introduceras i världen. Vår roll
är att beskriva livet så som det är i det Kosmiska Samfundet så att ni får en
djupare insikt i det livspanorama ni träder in i. Detta är nödvändigt för att ni ska
kunna närma er denna nya verklighet med större objektivitet, förståelse och
visdom. Mänskligheten har existerat i relativ avskildhet så länge att det är
naturligt för er att tro att resten av universum lever enligt de idéer, principer och
vetenskaper ni anser heliga och på vilka ni grundar era verksamheter och er
världsuppfattning.
Det Kosmiska Samfundet är enormt. Dess avlägsnaste delar har aldrig
utforskats. Ingen ras kan fatta dess storlek. Inom denna magnifika skapelse
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finns intelligent liv på alla utvecklingsnivåer och i otaliga former. Er värld
existerar i en del av det Kosmiska Samfundet som är ganska befolkat. Det finns
många områden i det Kosmiska Samfundet som aldrig har utforskats och andra
områden där raser lever i hemlighet. I det Kosmiska Samfundet existerar alla
former av liv. Och trots att livet som vi beskrivit det verkar svårt och utmanande
arbetar Skaparen överallt för att genom Kunskap återvinna de som lever åtskilt.
I det Kosmiska Samfundet kan det inte finnas en religion, en ideologi eller
en form av styre som passar alla raser och alla människor. När vi därför talar
om religion menar vi Kunskapens andlighet, ty det utgör den kraft och
närvaro som finns i det inre av allt intelligent liv – inom er, inom era besökare
och inom andra raser som ni kommer att möta i framtiden.
Universell andlighet blir därför en viktig gemensam nämnare som förenar
de motstridiga uppfattningar och idéer som är vedertagna i er värld och ger er
egen andliga verklighet en gemensam grundval. Men, studiet av Kunskap är inte
bara inspirerande, den är oumbärlig för överlevnad och framsteg i det Kosmiska
Samfundet. För att ni ska kunna etablera och bevara er frihet och ert oberoende i
det Kosmiska Samfundet måste tillräckligt många människor i er värld utveckla
denna större förmåga. Kunskap är den enda del av er som inte kan manipuleras
eller påverkas. Den är källan till all förnuftig insikt och handling. Den är
nödvändig inom ett Kosmiskt Samfunds miljö ifall ni värdesätter frihet och vill
grundlägga ert eget öde utan att inlemmas i ett kollektiv eller annat samhälle.
Samtidigt som vi presenterar en allvarlig situation i världen idag
uppenbarar vi därför även en underbar gåva och ett stort löfte för mänskligheten,
ty Skaparen skulle inte lämna er oförberedda inför det Kosmiska Samfundet som
utgör den största av alla utmaningar ni som ras kommer att konfrontera. Även vi
har välsignats med denna gåva sedan lång tid tillbaka. Vi var tvungna att lära oss
detta, både av fri vilja och av nödvändighet.
Det är faktiskt Kunskapens väsen och kraft som gör att vi kan prata som
era Bundsförvanter och förse er med informationen i dessa budskap. Om vi inte
hade funnit denna underbara Uppenbarelse skulle vi ha varit isolerade i våra
egna världar, oförmögna att förstå de högre krafter i universum som skapar vår
framtid och vårt öde. Ty den gåva som förlänas er värld idag har givits till oss och
även till många andra raser med stor potential. Denna gåva är speciellt viktig för
frambrytande raser, t.ex. er egen, som visar på så stort löfte men ändå så sårbara
i det Kosmiska Samfundet.
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Eftersom det inte kan finnas bara en religion eller ideologi i universum så
finns där en universell princip, en förståelse och andlig verklighet som är
tillgänglig för alla. Den är så fullkomlig att den även kan tala till dem som är helt
olika er. Den talar till livets mångfald i alla dess former. Ni, som lever i den här
världen, har nu möjligheten att studera en sådan storslagen verklighet, att själva
uppleva dess kraft och nåd. Detta är ytterst den gåva vi villunderbygga, ty den
kommer att vidmakthålla er frihet och ert självbestämmande och öppna dörren
till större möjlighet i universum.
I början har ni emellertid motgång och en stor utmaning. Detta fordrar att
ni studerar en djupare Kunskap och får en större medvetenhet. Om ni svarar an
på denna utmaning blir ni till gagn inte bara för er själva men för hela er ras.
Undervisningen i det Kosmiska Samfundets Andlighet lanseras i världen
nu. Den har aldrig introducerats här tidigare. Den förmedlas genom en person
som fungerar som ombud och språkrör för denna Tradition. Den är på väg in i
världen vid detta kritiska skede när mänskligheten måste lära sig om livet i det
Kosmiska Samfundet och om de högre krafter som formar dagens värld. Endast
en lära och kunskap från en plats bortom denna värld kan ge er denna fördel och
denna förberedelse.
Det är inte bara ni som åtar er en sådan viktig uppgift – det finns även
andra på er utvecklingsnivå i universum som gör detta. Ni utgör endast en av
många raser som träder in i det Kosmiska Samfundet den här gången. Alla har
stor potential men är även sårbara för de svårigheter, utmaningar och influenser
som finns i denna enorma miljö. Många raser har faktiskt förlorat sin frihet innan
den överhuvudtaget uppnåddes, endast för att bli del av kollektiv eller
kommersiella sällskap, eller underordnade samhällen till större makter.
Vi vill inte se att detta händer mänskligheten, ty det skulle utgöra en stor
förlust. Det är av den anledningen vi är här. Det är av den anledningen som
Skaparen verkar i världen numera, för att bringa en ny insikt till den mänskliga
familjen. Det är dags för mänskligheten att upphöra med sina ändlösa
konflikter och förbereda sig för liv i det Kosmiska Samfundet.
Ni lever i ett område med ganska stor aktivitet bortom gränsen för ert
pyttelilla solsystem. Inom detta område förekommer kommers längs vissa
handelsvägar. Världar samverkar, tävlar och krigar ibland med varandra.
Tillfällen söks av alla som har kommersiella intressen. De söker inte bara
naturtillgångar men även lojaliteter från världar som er egen. Vissa av dem utgör
del av större kollektiv. Andra vidmakthåller sina egna allianser i en mycket
mindre skala. Världar som framgångsrikt förmått träda in i det Kosmiska
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Samfundet var i stor utsträckning tvungna att hävda sitt självbestämmande och
förmåga till självförsörjning. Detta befriar dem från att utsätta sig för andra
krafter som endast skulle exploatera och manipulera dem.
Det är sannerligen er förmåga till självförsörjning och utveckling av
medvetenhet och enighet som kommer att vara avgörande för ert välbefinnande i
framtiden. Och denna framtid är inte långt borta, ty besökarnas påverkan i er
värld blir allt större. Många människor har redan samtyckt till dem och fungerar
nu som deras budbärare och agenter. Många andra individer fungerar helt enkelt
som resurs för deras genetiska program. Som vi tidigare nämnt har detta hänt
många gånger på många platser. Det är inget konstigt för oss även om det kanske
verkar ofattbart för er.
Interventionen är både en olycka och en fantastisk möjlighet. Om ni kan
svara an, om ni kan förbereda er, om ni har förmågan att lära er det Kosmiska
Samfundets Kunskap och Visdom, då kommer ni även att kunna motverka de
krafter som lägger sig i er världs angelägenheter och bygga grunden för större
enighet mellan era egna folk och stammar. Vi uppmuntrar detta naturligtvis
eftersom det stärker Kunskapens band överallt.
Krigföring i större skala förekommer sällan i det Kosmiska Samfundet. Där
finns krafter som hindrar detta. Först och främst är krig störande för handel och
resursutveckling. Av den anledningen tillåts inte stora nationer att agera
hänsynslöst eftersom det hindrar eller motverkar andra gruppers och andra
nationers mål och intressen. Inbördeskrig utbryter då och då i olika världar, men
storskaliga krig mellan samhällen och världar är ytterst sällsynt. Det är delvis av
den anledningen som förmågor i den Mentala Miljön har utvecklats, ty nationer
kämpar mot och försöker påverka varandra. Eftersom ingen vill ödelägga resurser
och möjligheter så förfinas dessa betydande förmågor och skickligheter med
varierande framgång bland många samhällen i det Kosmiska Samfundet.
Förekomsten av detta slags influenser ökar behovet av Kunskap.
Mänskligheten är illa förberedd för detta. Men tack vare ert rika andliga arv
och den personliga frihet som existerar i er värld har ni stora utsikter att bli
mer medvetna i dessa frågor och sålunda säkra er frihet och bevara den.
Det finns andra begränsningar mot krig i det Kosmiska Samfundet. De
flesta handelssällskap ingår i stora gillen med etablerade lagar och
uppförandekodexar för sina medlemmar. Dessa rättesnören begränsar
aktiviteterna för många som vill använda våld för att vinna tillgång till andra
världar och deras rättmätiga resurser. För att storskaliga krig ska bryta ut måste
många raser delta, och sådant händer inte ofta. Vi förstår att mänskligheten är
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mycket krigslysten och tänker sig att konflikt i det Kosmiska Samfundet är
detsamma som krig, men i verkligheten kommer ni att upptäcka att krig
tolereras inte och att det finns andra sätt att påverka i stället för våld.
Era besökare kommer således inte till er värld med ansenliga vapen. De för
inte med sig stora militära styrkor, ty de förfogar över förmågor som har tjänat
dem på andra sätt – förmågan att manipulera tankar, idéer och känslor hos dem
de stöter på. Mänskligheten är mycket lättpåverkad av sådana påtryckningar på
grund av den vidskepelse, konflikt och misstänksamhet som är allmänt
förekommande i er värld just nu.
För att förstå era besökare och andra ni kommer att möta i framtiden måste
ni därför utveckla ett mognare sätt att använda er makt och inflytande. Det utgör
en väsentlig del av er utbildning i det Kosmiska Samfundet. En del av denna
förberedelse kommer att läras ut i Läran om det Kosmiska Samfundets Andlighet,
men ni måste även lära genom direkt erfarenhet.
Vi förstår att det för närvarande finns en mycket orealistisk bild av det
Kosmiska Samfundet bland många människor. Man tror att de som är
teknologiskt avancerade även är andligt utvecklade, men vi kan försäkra er att så
är inte fallet. Trots att ni själva är mer tekniskt avancerade nu än tidigare har ni
inte utvecklat er andligt i någon högre grad. Ni har mer makt, men med makt
kommer behovet av större självdisciplin.
Det finns de i det Kosmiska Samfundet som rent teknologiskt har åtskilligt
mer kraft än ni, även när det gäller tanke. Ni kommer att utvecklas för att kunna
möta dem, men inte med vapen. Krigföring i en interplanetarisk omfattning är
nämligen så destruktiv att alla förlorar. Vilka fördelar finns det i en sådan
konflikt? Vad blir behållningen? När en sådan konflikt förekommer utförs den i
rymden och sällan på landområden. Skurknationer och de som är destruktiva
och aggressiva hejdas snabbt, särskilt om de befinner sig i tättbefolkade områden
där handel förekommer.
Därför är det nödvändigt för er att ha kunskap i konfliktens natur i
universum ty det kommer att ge er en förståelse av besökarna och deras behov –
varför de fungerar som de gör, varför individuell frihet är okänt bland dem och
varför de förlitar sig på sina kollektiv. Det ger dem stabilitet och makt, men gör
dem även sårbara inför dem som är skickliga i Kunskap.
Kunskap gör att ni kan vara mentalt mer rörliga, agera spontant,
varsebli verkligheten bakom det uppenbara och att uppleva framtiden och
det förgångna. Sådana förmågor ligger utom räckhåll för dem som endast kan
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följa sina egna kulturers levnadsregler och påbud. Teknologiskt ligger ni långt
efter besökarna, men ni har möjligheten att utveckla förmågor i Vägen till
Kunskap, förmågor som ni kommer att behöva och måste lära er att lita på mer
och mer.
Vi skulle inte vara Mänsklighetens Bundsförvanter om vi inte undervisade
er om livet i det Kosmiska Samfundet. Vi har sett mycket. Vi har upplevt mycket.
Våra världar övermannades och vi var tvungna att återerövra vår frihet. Genom
våra egna misstag och erfarenheter känner vi till konflikterna och utmaningarna
ni står inför idag. Av den anledningen är vi väl lämpade för detta uppdrag i er
tjänst. Ni kommer emellertid inte att träffa oss, och vi kommer inte att träffa era
länders ledare. Det är inte vår avsikt.
Ni behöver faktiskt så lite inblandning som möjligt, men ni behöver mycket
hjälp. Ni måste utveckla nya färdigheter och uppnå en ny medvetenhet. Även ett
välvilligt samhälle som besöker er värld skulle få ett så stort inflytande och
en sådan påverkan på er att ni skulle bli beroende av dem och inte utveckla
egen styrka, egen kraft eller självständighet. Ni skulle bli så beroende av deras
teknologi och deras kunnande att de inte skulle kunna lämna er. Deras ankomst
hit skulle faktiskt göra er ännu sårbarare i framtiden. Ty ni skulle åtrå deras
teknologi, och ni skulle vilja resa längs handelsvägarna i det Kosmiska
Samfundet. Men ni skulle inte vara förberedda, och ni skulle inte ha kunskapen
som krävs.
Av denna anledning är inte era framtida vänner här. Det är därför de inte
kommer för att hjälpa er. För ni skulle inte utveckla er styrka om de kom. Ni
skulle vilja umgås med dem, ni skulle vilja bygga upp relationer med dem, men ni
skulle vara så svaga att ni inte kunde skydda er själva. I grund och botten skulle
ni bli en del av deras kultur, vilket de inte önskar.
Många människor förstår förmodligen inte vad vi säger här, men med tiden
kommer detta att bli fullt förståeligt för er, och ni kommer att inse dess visdom
och dess nödvändighet. Just nu är ni alldeles för bräckliga, splittrade och fyllda
av motstridigheter för att bilda starka allianser, även med dem som skulle kunna
vara era framtida vänner. Mänskligheten kan ännu inte tala med en röst, och
därför är ni hemfallna åt intervention och manipulation utifrån.
Allteftersom det Kosmiska Samfundets verklighet blir mer känt i er
värld, och om vårt budskap kan nå tillräckligt många människor, kommer
det att växa fram en allmän insikt om att mänskligheten står inför ett stort
problem. Det skulle kunna utgöra en ny grund för samarbete och
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sammanhållning. Ty vilken fördel skulle en nation i er värld kunna ha över en
annan när hela världen hotas av en Intervention? Och vilka skulle söka vinna
personlig makt i en miljö där utomjordiska krafter intervenerar. Verklig frihet i er
värld måste delas av alla. Den måste inses och upplevas. Det kan inte vara ett
fåtals privilegium, annars kommer ingen verklig kraft att utvecklas här.
De Osynliga har fått oss att inse att det redan finns människor som söker
världsherravälde eftersom de tror att de har besökarnas välsignelser och stöd. De
har besökarnas utfästelser att få understöd i sin strävan efter makt. Men de ger
faktiskt bort nycklarna till sin egen och världens frihet. De är ovetande och
omdömeslösa. De ser inte sitt misstag.
Vi känner även till att det finns de som tror att besökarna är här för att
förmedla en andlig pånyttfödelse och ett nytt hopp för mänskligheten, men hur
kan de veta detta, de som inte vet någonting om det Kosmiska Samfundet? De
hoppas och önskar att så är fallet, och sådana önskedrömmar uppmuntras av
besökarna av mycket uppenbara anledningar.
Vad vi säger är att det inte får förekomma någonting mindre än genuin
frihet, makt och enighet i världen. Vi gör vårt budskap tillgängligt för alla, och vi
förlitar oss på att våra ord kan tas emot och övervägas på allvar. Vi har dock
ingen kontroll över ert gensvar. Och den vidskepelse och rädsla som finns i
världen gör att många inte nås av vårt budskap. Men löftet finns där fortfarande.
För att ge er mer skulle vi behöva ta över er värld, men det vill vi inte göra. Därför
ger vi er allt vi kan utan att lägga oss i era angelägenheter. Det finns emellertid
många som önskar en inblandning. De vill bli räddade eller befriade av någon
annan. De litar inte på mänsklighetens förmågor. De tror inte på mänsklighetens
inneboende kraft och förmåga. De kommer att ge upp sin frihet frivilligt. De
kommer att tro på vad besökarna säger åt dem. Och de kommer att tjäna sina
nya härskare i tron att de får personlig befrielse.
Frihet är oskattbart i det Kosmiska Samfundet. Glöm aldrig det. Er
frihet, vår frihet. Och vad är frihet annat än förmågan att följa Kunskap, den
verklighet Skaparen förlänat er, att uttrycka och bidra till Kunskap i alla dess
manifestationer.
Era besökare har inte denna frihet. Den är okänd för dem. De ser på kaoset
i er värld och de tror att den ordning de kan införa här kommer att befria er och
rädda er undan er egen självförstörelse. Detta är allt de kan ge er, ty de har inget
annat. Och de kommer att utnyttja er, men anser inte att det är fel, ty de är
utnyttjade själva och känner inte till något annat. Deras programmering, deras

70

Mänsklighetens Bundsförvanter Bok 1.doc

fostran, är så genomgripande att det är närmast omöjligt att nå dem på deras
djupare andliga nivå. Ni har inte den styrka som krävs för att göra det. Ni skulle
behöva vara avsevärt starkare än ni är idag för att ha en befriande påverkan på
era besökare. Och ändå är deras likriktning inte speciellt ovanlig i det Kosmiska
Samfundet. Detta är mycket vanligt i stora kollektiv där likformighet och foglighet
är nödvändig för att de ska fungera effektivt, särskilt över enorma rymder.
Se därför objektivt på det Kosmiska Samfundet och inte med rädsla.
Förhållandena som vi beskriver finns faktiskt i er egen värld. Ni kan förstå dessa
saker. Ni vet vad manipulation är. Ni vet vad påverkan är. Ni har bara inte råkat
ut för detta i en sådan enorm omfattning, eller varit tvungna att tävla mot andra
former av intelligent liv. Av den anledningen har ni ännu inte de förmågor som
behövs för att göra så.
Vi pratar om Kunskap eftersom det är er största tillgång. Kunskap är ert
största löfte, oberoende av vilken teknologi ni kommer att kunna utveckla. Er
teknologiska utveckling ligger långt efter besökarnas och därför måste ni
förlita er på Kunskap. Det är den största kraften i universum och era
besökare använder inte den. Den utgör ert enda hopp. Det är av den
anledningen som Läran om det Kosmiska Samfundets Andlighet lär ut Vägen till
Kunskap, förser er med Steg till Kunskap och undervisar i det Kosmiska
Samfundets Visdom och Insikt. Utan denna förberedelse skulle ni inte ha
förmågan eller perspektivet att inse ert dilemma eller svara an effektivt på det.
Det är alltför stort. Det är alltför nytt. Och ni är inte anpassade för dessa nya
omständigheter.
Besökarnas påverkan växer för varje dag. Varje människa som kan läsa
detta, som känner och vet det, måste studera Vägen till Kunskap, det Kosmiska
Samfundets Väg till Kunskap. Detta är en kallelse. Det är en gåva. Det är en
utmaning.
Under trevligare förhållanden skulle det kanske inte verka så allvarligt. Men
nödläget är enormt, ty det finns ingen trygghet, ingenstans att gömma sig, det
finns ingenstans i världen att fly till som är säker mot den pågående
utomjordiska närvaron. Av denna anledning finns det endast två val: ni kan
foga er eller stå upp för er frihet.
Detta är det viktiga beslutet varje människa ställs inför. Detta utgör den
viktiga vändpunkten. Ni kan inte vara dåraktiga i det Kosmiska Samfundet. Det
är en alltför krävande miljö. Den kräver intelligens och engagemang. Er värld är
alltför värdefull. Dess resurser åtrås av andra. Dess strategiska läge är eftersökt.
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Även om ni levde i någon avlägsen värld långt från någon allfarväg, långt från alla
handelsförbindelser, så skulle ni till slut upptäckas av någon. Denna eventualitet
har nu inträffat. Och det har pågått länge.
Fatta därför mod. Detta är en tid för mod, inte för tvekan. Allvaret i den
situation ni står inför bekräftar endast betydelsen av ert liv, ert ansvar och
betydelsen av den förberedelse som erbjudits dagens värld. Den är inte bara för er
upplysning och utveckling. Den är för ert skydd och även för er överlevnad.
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DET SJÄTTE BUDSKAPET
FRÅGOR OCH SVAR *

__________
* Dessa frågor ställdes till New Knowledge Library av många förstagångsläsare av Bundsförvanternas material.

M

ed tanke på den information vi hittills förmedlat anser vi det viktigt att
besvara de frågor som ställts om vår verklighet och betydelsen av de
budskap vi har kommit för att överlämna.

”Med tanke på avsaknaden av tillförlitliga bevis, varför ska människor tro på vad ni berättar
för dem om Interventionen?”

Till att börja med, måste det finnas en hel del bevis för besöket i er värld. Vi
har fått veta att så är fallet. Dock har De Osynliga även berättat för oss att
människor inte vet hur de ska tolka dessa bevis och att de tolkar det på sitt eget
sätt – ger det den innebörd de föredrar, en innebörd som för det mesta ska få dem
att känna sig lugna och trygga. Vi är säkra på att det finns tillräckligt med bevis
som ger stöd åt att Interventionen pågår i världen, om man bara tar sig tid att se
efter och utforska saken. Att era regeringar eller religiösa ledare inte avslöjar
sådana saker betyder inte att en sådan stor händelse inte sker mittibland er.
”Hur kan människor veta att ni är verkliga?”

Vi kan inte bevisa att vi är verkliga genom att visa oss för er i fysisk form
och därför måste ni urskilja innebörden och angelägenheten i det vi säger. I det
här läget är det inte bara en fråga om tro. Det krävs ett djupare igenkännande, en
Kunskap, en genklang. Vi tror att det vi säger är sant, men det garanterar
inte att våra ord tas emot så som vi avser. Vi kan inte påverka hur vårt
budskap tas emot. Det finns människor som kräver omöjliga bevis. För andra är
detta inte nödvändigt, ty de känner en inre bekräftelse.
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Under tiden förblir vi kanske omtvistade, men vi hoppas och litar på att
våra ord kan övervägas seriöst och att de bevis som faktiskt existerar, och de är
avsevärda, kan samlas in och undersökas av dem som är villiga till engagemang
och intresse för saken.
Som vi ser det finns det inget större problem, utmaning eller tillfälle som
förtjänar er uppmärksamhet.
Ni är på väg att inse något nytt. Detta kräver tillit och självförtroende.
Många kommer att avvisa våra ord helt enkelt därför att de inte tror att vi
överhuvudtaget skulle kunna finnas. Andra kommer kanske att tro att vi utgör
del av en manipulation som världen är utsatt för. Vi kan inte kontrollera dessa
reaktioner. Vi kan endast tillkännage vårt budskap och vår närvaro i ert liv, hur
avlägsen denna närvaro än är. Det är inte vår närvaro här som är viktigast, men
det budskap vi kommit för att delge och det större perspektiv och medvetande
som vi kan tillhandahålla. Er utbildning måste börja någonstans. All utbildning
börjar med en önskan att veta.
Vi hoppas genom våra budskap kunna vinna åtminstone en del av ert
förtroende så att vi kan börja avslöja vad vi är här för att erbjuda.
”Vad vill ni säga till dem som anser att Interventionen är något positivt?”

Vi förstår att alla himmelska krafter förväntas vara förknippade med er
andliga medvetenhet, traditioner och grundläggande trosuppfattningar. Tanken
att det finns prosaiskt liv i universum utmanar sådana grundläggande
antaganden. Ur vårt perspektiv och med erfarenhet från våra egna kulturer
förstår vi dessa förväntningar. För länge sedan tänkte vi själva på samma sätt.
Men vi var tvungna att ge upp dem när vi stod ansikte mot ansikte med det
Kosmiska Samfundets verklighet och konsekvensen av främmande krafters
besök.
Ni lever i ett storslaget fysiskt universum. Det är fullt av liv. Där finns
oräkneliga livsformer som representerar exempel på många olika nivåer av
utvecklad intelligens och andlig medvetenhet. Det innebär att ni i det Kosmiska
Samfundet kommer att möta i stort sett alla nivåer av utveckling.
Ni är emellertid isolerade och reser för närvarande inte i rymden. Och även om ni
hade möjlighet att nå andra världar så är universum enormt, och ingen kan ännu
ta sig från ena änden av galaxen till den andra med någon större hastighet. Det
fysiska universum förblir därför enormt och ofattbart. Ingen har bemästrat dess
lagar. Ingen har erövrat dess territorium. Ingen kan göra anspråk på fullständig
dominans eller kontroll. Livet gör oss på detta sätt ödmjuka. Detta är sant även
på platser långt bortom era gränser. Ni bör därför förvänta er att möta
intelligenser som företräder goda krafter, okunniga krafter och krafter som är
mera neutrala angående er. När det gäller det Kosmiska Samfundets rymdfärder
och utforskning kommer emellertid frambrytande raser som ni, så gott som
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undantagslöst, att möta resursutforskare och kollektiv som är ute för egen
vinning i sin första kontakt med liv i det Kosmiska Samfundet.
Angående besökets positiva tolkning är det delvis en mänsklig förväntan
och den naturliga förhoppningen om ett positivt utfall och att söka hjälp från det
Kosmiska Samfundet för problem som mänskligheten inte har kunnat lösa på
egen hand. Det är normalt att förvänta sig sådana saker, särskilt om man
beaktar att era besökare har större förmågor än ni själva. En stor del av
problemet vid tolkningen av det omfattande besöket har emellertid att göra med
besökarnas avsikt och agenda. Ty överallt uppmuntrar de folk att betrakta deras
närvaro här som helt och hållet välgörande för mänskligheten och dess behov.
”Om denna Intervention har pågått så länge, varför kom ni inte tidigare?”

Vid ett tidigare tillfälle, för många år sedan, besökte åtskilliga grupper av
bundsförvanter er värld i ett försök att förmedla ett hoppfullt budskap, att
förbereda mänskligheten. Men tyvärr, det var ingen som förstod deras budskap,
utan budskapen missbrukades av det fåtal som kunde ta emot dem. I deras
släptåg har besökarna från kollektiven anhopats och samlats här. Vi har vetat att
detta skulle hända, ty er värld är alltför värdefull att lämna därhän, och som vi
sagt tidigare, den existerar inte i en avlägsen och undanskymd del av universum.
Er värld har varit föremål för observation under lång tid av de som vill använda
den i eget intresse.
”Varför kan inte våra bundsförvanter hejda Interventionen?”

Vi är endast här för att observera och ge råd. Mänsklighetens viktiga
beslut ligger i era egna händer. Ingen annan kan fatta beslut åt er. Inte ens
era bästa vänner långt bortom er värld kan ingripa, ty det skulle orsaka krig, och
er värld skulle bli ett slagfält mellan krigförande krafter. Och om era vänner
skulle avgå med segern kommer ni att bli fullständigt beroende av dem,
oförmögna att ta hand om er själva eller upprätthålla er egen säkerhet i
universum. Vi känner ingen välvillig ras som skulle ta på sig en sådan börda.
Och det skulle faktiskt inte vara till er fördel. Ty ni skulle bli ett underlydande
samhälle åt en annan makt och regeras på avstånd.
Detta är inte på något sätt gynnsamt för er, och av den anledningen sker
det inte heller. Likväl kommer besökarna att utmåla sig själva som frälsare och
räddare av mänskligheten. De kommer att utnyttja er godtrogenhet. De kommer
att utnyttja era förväntningar, och de kommer fullt ut att försöka dra fördel av er
tillit.
Därför är det vår uppriktiga önskan att våra ord kan tjäna som ett motgift
mot deras närvaro och mot deras manipulation och missbruk. Ty era rättigheter
kränks. Ert territorium infiltreras. Era regeringar övertygas. Och era religiösa
ideologier och ingivelser leds i ny riktning.
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Sanningen angående detta måste uppdagas. Och vi kan endast förlita oss på att
ni kan ta emot denna sanning. Vi kan endast hoppas att övertalningsförsöket inte
har gått för långt.
”Vilka realistiska mål kan vi sätta, och vilka medel måste vi ta till för att inte mänskligheten
ska förlora sitt självbestämmande?”

Det första steget är medvetenhet. Många människor måste bli medvetna om
att jorden är utsatt för besök, att främmande makter verkar här i hemlighet och
försöker undanhålla sin agenda och sina förehavanden från mänsklig
uppmärksamhet. Det måste bli uppenbart att deras närvaro här utgör en stor
utmaning för mänsklig frihet och självbestämmande. Agendan som de främjar
och Passiviseringsprogrammet de befordrar måste motarbetas med sans och vett.
Denna motaktion måste äga rum. Det finns många människor i världen nu som
kan förstå detta. Därför är det första steget medvetenhet.
Nästa steg är utbildning. Det är nödvändigt för många människor i olika
kulturer och länder att lära om livet i det Kosmiska Samfundet och börja komma
till insikt om vad som väntar dem och även vad man håller på med just nu.
Realistiska mål är därför medvetenhet och utbildning. Detta skulle i
sig självt motverka besökarnas agenda i världen. De agerar just nu med
ytterst lite motstånd. De stöter på obetydlig opposition. Alla som försöker se
dem som ”mänsklighetens bundsförvanter” måste lära sig att så är inte fallet.
Kanske räcker inte våra ord, med de utgör en början.
”Var finns denna utbildning?”

Utbildningen finns i det Kosmiska Samfundets Väg till Kunskap som just
nu introduceras i världen. Trots att den innebär en ny insikt angående liv och
andlighet i universum är den förbunden med all den genuina andlighet som
redan finns i er värld – andlighet som värdesätter mänsklig frihet och innebörden
av sann religiositet, och som värdesätter samarbete, fred och harmoni inom den
mänskliga familjen. Undervisningen i Vägen till Kunskap frammanar därför alla
de stora sanningar som redan finns i er värld och ger dessa en omfångsrikare
kontext och ett större uttrycksfält. På så sätt ersätter det Kosmiska Samfundets
Väg till Kunskap inte världens religioner, men erbjuder en rymligare kontext inom
vilken religionerna kan vara verkligt meningsfulla och relevanta för er tidsålder.
”Hur sprider vi ert budskap till andra?”

Sanningen finns inom varje människa. Om ni kan tala till sanningen i
en människa väcks den till liv och blir starkare . Vår stora förhoppning, De
Osynligas hopp, de andliga krafter som tjänar er värld, och hoppet hos dem som
värdesätter mänsklig frihet och önskar se att ert inträde i det Kosmiska
Samfundet förverkligas framgångsrikt, förlitar sig på denna sanning som lever i
alla människor. Vi kan inte påtvinga er denna medvetenhet. Vi kan endast
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avslöja den för er och förlita oss på att ni och andra svarar an på storslagenheten
hos den Kunskap som Skaparen har förlänat er.
”Vilken är mänsklighetens styrka när det gäller att motsätta sig Interventionen?”

Genom att observera er värld, och genom vad De Osynliga har berättat för
oss om saker vi inte kan se, förstår vi att ni, trots de stora problemen i er värld,
är tillräckligt självständiga för att kunna motarbeta Interventionen. Detta till
skillnad mot många andra världar, där individuell frihet aldrig ens börjat
etableras. Efterhand som dessa världar stöter på främmande makter och
upplever det Kosmiska Samfundets verkliga liv begränsas påtagligt deras
möjlighet att etablera frihet och oberoende.
Därför ligger er stora styrka i att ni redan vet vad mänsklig frihet innebär
och att detta värdesätts och uppskattas av många i er värld, om än kanske inte
av alla. Ni är medvetna om att ni har något ni kan förlora.. Ni värdesätter det ni
redan har, i den utsträckning det har etablerats. Ni vill inte styras av främmande
makter. Ni vill inte ens styras av mänskliga auktoriteter. Detta är därför en
början.
Eftersom er värld har rika andliga traditioner vilka utvecklat Kunskap i
människor samt utvecklat hennes samarbetsförmåga och medvetenhet, så har
medvetenheten om Kunskap redan etablerats. Återigen, i andra världar där
Kunskap aldrig etablerades finns ringa hopp att med framgång etablera den vid
tröskeln till inträde i det Kosmiska Samfundet. Kunskapen är stark nog hos
tillräckligt många människor här för att de ska kunna lära sig om livets
verklighet i det Kosmiska Samfundet och förstå vad som just nu pågår mittibland
dem. Av denna anledning är vi hoppfulla, ty vi förlitar oss på mänsklig visdom. Vi
litar på att folk kan höja sig över egoism, självupptagenhet och självbevarelsedrift
för att betrakta livet i ett större sammanhang och känna större ansvar för sina
medmänniskor.
Kanske är vårt förtroende grundlöst, men vi förlitar oss på att De Osynliga
har givit oss goda råd angående det. Som en följd av detta utsätter vi oss själva
för risk genom att befinna oss i närheten av er värld och bevittna vad som händer
bortom era gränser, händelser som har en direkt betydelse för er framtid och ert
öde.
Mänskligheten har stor potential. Medvetenheten om era problem ökar –
bristen på samarbete mellan nationer, miljöförstörelsen, era minskande resurser
och så vidare. Om dessa problem vore okända för er befolkning, om dessa frågor
hade hemlighållits i en sådan utsträckning att folk inte kände till dem, då vore vi
inte lika hoppfulla. Men, faktum kvarstår att mänskligheten har möjligheten och
chansen att hindra vilken som helst intervention i världen.
”Kommer detta att utveckla sig till en militär invasion?”
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Som vi sagt tidigare, er värld är alltför värdefull för att utsättas för en
militär invasion. Ingen av dem som besöker er värld vill förstöra dess
infrastruktur eller dess naturtillgångar. Det är av den anledningen som
besökarna inte vill förinta mänskligheten, men istället försöker utnyttja
mänskligheten att tjäna deras kollektiv.
För att motverka detta förser vi er med utbildning och vi informerar om den
förberedelsemetod som är på väg in i världen nu. Om ni inte redan kände till
mänsklig frihet, om ni inte redan var medvetna om er världs inhemska problem,
då skulle vi inte kunna anförtro er med en sådan förberedelse. Och vi skulle inte
tro att våra ord gav genklang med sanningen inom er. Det är inte militär
invasion som hotar er. Det är kraften som finns i lockelser och övertalning.
Detta hot bygger på er egen svaghet, er självupptagenhet, er okunnighet om livet i
det Kosmiska Samfundet och på er blinda optimism angående er framtid och
livets konsekvenser bortom era egna gränser.
För att motverka detta ger vi er en undervisning och informerar om ett sätt
att förbereda er. Om ni inte redan kände till vad mänsklig frihet innebär, om ni
inte redan vore medvetna om världens inhemska problem, skulle vi inte kunna
anförtro er en sådan förberedelse och vi skulle inte lita på att våra ord skulle
genklinga med den sanningen i er.
”Kan ni påverka människor lika kraftfullt som besökarna gör, men med goda avsikter?”

Vår avsikt är inte att påverka individer. Vi avser endast att påvisa
problemet och den verklighet ni är på väg in i. De Osynliga förser er med de
faktiska resurserna för er förberedelse, ty det kommer från Skaparen av allt liv. I
detta avseende påverkar De Osynliga individer för det goda. Men det finns
förbehåll. Som vi sagt tidigare, ert självbestämmande måste stärkas. Er styrka
måste öka. Samarbete inom den mänskliga familjen måste uppmuntras.
Det finns gränser för hur mycket vi kan hjälpa. Vår grupp är liten. Vi finns
inte mittibland er. Den angelägna förståelsen av er nya verklighet måste
förmedlas från individ till individ. Den kan inte tvingas på er av en främmande
makt, även om det vore för ert eget bästa. Om vi främjade en sådant plan för
övertalning skulle vi inte gynna er frihet och självbestämmande. I detta avseende
kan ni inte bete er som barn. Ni måste bli vuxna och ta ansvar. Det är er frihet
som står på spel. Det är er värld som hotas. Det är ert samarbete med varandra
som behövs.
Ni har nu en bra anledning att ena er ras, ty ingen av er kommer att vinna
något utan era medmänniskor. Ingen nation kommer att triumfera om någon
annan nation faller under främmande makts kontroll. Mänsklig frihet måste vara
total. Samarbetet måste äga rum i hela världen. Ty nu befinner sig alla i samma
situation. Besökarna favoriserar inte någon grupp, ras eller nation mer än någon
annan. De söker endast minsta möjliga motstånd för att etablera sin närvaro och
sitt herravälde i er värld.
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”Hur omfattande är deras infiltration av mänskligheten?”

Besökarna har en markant närvaro i de mest utvecklade nationerna i er
värld, speciellt i Europa, Ryssland, Japan och Förenta Staterna. Dessa anses
vara de starkaste nationerna, med störst makt och inflytande. Det är dessa
länder besökarna kommer att koncentrera sig på. De bortför emellertid folk från
hela världen, och de breddar sitt Passiviseringsprogram till alla som de snärjer,
om dessa personer är mottagliga för deras inflytande. Besökarnas närvaro är
därför global, men de koncentrerar sig på dem som de hoppas blir deras allierade.
Dessa utgörs av de nationer, regeringar och religiösa ledare som besitter största
makt och dominans över mänskligt tänkande och tro.
”Hur lång tid har vi på oss?”

Hur lång tid har ni på er? Ni har en viss tid på er, men vi vet inte hur lång.
Vi kommer emellertid med ett angeläget budskap. Det är inte ett problem som
man enkelt kan bortse ifrån eller förneka. Som vi ser det utgör detta problem den
viktigaste utmaning mänskligheten står inför. Det är av största vikt, högsta
prioritet. Ni är sent ute med er förberedelse. Detta orsakades av många
anledningar bortom er kontroll. Men det finns tid, om ni kan svara an. Utgången
är osäker men än finns hopp om framgång.
”Hur kan vi koncentrera oss på denna Intervention när vi har en oändlig mängd andra
globala problem just nu?”

Först och främst anser vi att det inte finns några andra problem i världen
som är lika viktiga som detta. Som vi ser det kommer allt ni kan lösa på egen
hand att ha ganska liten betydelse i framtiden om ni förlorar er frihet. Vad skulle
ni hoppas att vinna? Vad skulle ni hoppas uppnå eller säkerställa om ni inte
är fria i det Kosmiska Samfundet? Allt vad ni uppnått skulle överlämnas till era
nya herrar; all er rikedom skulle tilldelas dem. Och trots att era besökare inte är
grymma så är de fullständigt hängivna sin agenda. Ni är endast värdefulla i den
mån ni är användbara för deras syfte. Det är av denna anledning som vi inte
tycker att det finns några viktigare problem som mänskligheten står inför.
”Vilka kan tänkas svara an på denna situation?”

Angående vem som kan svara an så finns det många människor i dagens
värld som har en inneboende kunskap om det Kosmiska Samfundet och är
lyhörda för det. Det finns många andra som redan har bortförts av besökarna
men som inte har gett efter för dem eller deras övertalningsförsök. Och det finns
många andra som är bekymrade om världens framtid och som är medvetna om
de faror mänskligheten står inför. Människor som tillhör alla eller någon av dessa
tre kategorier är kanske bland de första som svarar an mot det Kosmiska
Samfundets verklighet och förberedelse. De kommer från många olika
yrkesgrupper, olika länder, olika religiös bakgrund eller olika samhällsklasser. De
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finns bokstavligen över hela världen. Det är på dessa människor och deras
gensvar som de stora Andliga Krafterna som skyddar och övervakar mänsklig
välfärdförlitar sig..
”Ni säger att människor bortförs över hela världen. Hur kan man skydda sig själva eller
andra från att bli kidnappade?”

Ju starkare ni blir i Kunskap och ju mer medvetna ni blir om
besökarnas närvaro, desto ointressantare blir ni för deras undersökningar
och manipulation. Ju mer ni använder era möten med dem för att vinna
kunskap om dem, desto mer av en risk blir ni för dem. Som vi har sagt tidigare,
de söker minsta möjliga motstånd. De vill ha individer som är medgörliga och
fogliga. De vill ha individer som orsakar dem få problem och lite bekymmer. Men
allteftersom ni blir starka med Kunskap kommer ni att befinna er bortom deras
kontroll därför att då kan de inte snärja ert sinne eller ert hjärta. Och över tid
kommer ni att ha förmågan att se in i deras sinnen, vilket de inte önskar. Då
utgör ni en fara för dem, en utmaning, och de kommer att undvika er om de kan.
Besökarna vill inte bli avslöjade. De vill inte ha konflikt. De är överdrivet
självsäkra på att de kan uppnå sina mål utan större motstånd från den
mänskliga familjen. Men när väl sådant motstånd uppstår, när Kunskapens kraft
vaknar i individen, då möter besökarna ett respektingivande hinder. Deras
intervention här hindras och blir svårare att genomföra. Och deras övertalning av
dem som har makt blir svårare att uppnå. Det viktiga är därför individens
gensvar på och engagemang för sanningen.
Bli medvetna om besökarnas närvaro. Ge inte efter för övertalningsförsöket
att deras närvaro här är av andlig natur eller att det innebär en stor fördel eller
frälsning av mänskligheten. Stå emot övertalningen. Se till att få tillbaka er inre
styrka, den stora gåva ni fått av Skaparen. Bli en kraft att räkna med beträffande
alla som försöker inkräkta på eller förneka era grundläggande rättigheter.
Det är så den Andliga Kraften kommer till uttryck. Det är Skaparens Vilja
att en enad mänsklighet ska träda in i det Kosmiska Samfundet, fri från
främmande intervention och herravälde. Det är Skaparens Vilja att ni ska
förbereda er för en framtid som blir helt olik ert förflutna. Vi är här i Skaparens
tjänst, och därför tjänar vår närvaro och våra ord detta syfte.
”Om besökarna möter motstånd från mänskligheten eller från vissa individer, kommer de då
i större antal eller kommer de att lämna oss?”

De är inte många till antalet. Om de skulle möta avsevärt motstånd
skulle de tvingas attdra sig tillbaka och smida nya planer. De är helt säkra på
att deras mission kan genomföras utan större motstånd. Men om större hinder
uppkommer, då skulle deras intervention och påverkan hindras och de måste
finna andra sätt att få kontakt med mänskligheten.
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Vi litar på att den mänskliga familjen kan uppbåda tillräckligt motstånd
och sammanhållning för att motverka dessa påtryckningar. Det är på detta som
vi grundar vårt hopp och våra ansträngningar.
”Vilka är de viktigaste frågorna vi och andra måste ställa oss avseende detta problem med
främmande infiltration?”

De viktigaste frågorna ni måste ställa er själva är kanske: ”Är vi människor
ensamma i universum eller i vår egen värld? Är vi besökta just nu? Är detta
besök fördelaktigt för oss? Behöver vi förbereda oss?
Dessa frågor är mycket grundläggande, men de måste ställas. Det finns
emellertid många frågor som inte kan besvaras, ty ni vet inte tillräckligt om livet i
det Kosmiska Samfundet och ni är ännu inte säkra på att ni har förmågan att
motarbeta dessa influenser. Det finns mycket som saknas i mänsklig utbildning,
som huvudsakligen har riktat in sig på det förgångna. Mänskligheten
framträder ur en relativt lång isolering. Dess utbildning, dess värdegrunder
och dess institutioner – allt detta etablerades under tillstånd av isolering. Er
isolering är nu tillända, för alltid. Det har alltid varit känt att detta skulle inträffa.
Det var oundvikligt att så skulle vara fallet. Er utbildning och era värdegrunder
måste därför anpassas till ett nytt sammanhang. Och denna anpassning måste
ske snabbt på grund av Interventionens karaktär.
Det kommer att finnas många frågor som ni inte kan besvara. Ni blir
tvungna att leva med dem. Er kunskap om det Kosmiska Samfundet är obetydlig.
Ni måste närma er den med betydande sans och försiktighet. Ni måste motverka
era egna tendenser att försöka göra situationen angenäm eller trygg. Ni måste
utveckla en objektivitet angående livet, och ni måste se bortom era egna
personliga angelägenheter för att komma i ett läge där ni svarar an mot de
enorma krafter och händelser som skapar er värld och er framtid.
”Vad händer om inte tillräckligt många människor kan svara an?”

Vi är säkra på att tillräckligt många människor kan svara an och börja sin
utbildning om livet i det Kosmiska Samfundet för att ingjuta löfte och hopp hos
den mänskliga familjen. Om detta inte kan uppnås då måste de som värdesätter
sin frihet och som har denna utbildning dra sig tillbaka. Dessa människor
kommer att nödgas hålla Kunskapen levande i världen eftersom världen blir totalt
underkuvad. Detta utgör ett mycket allvarligt alternativ, och har tyvärr skett i
andra världar. Resan tillbaka till friheten från en sådan situation är ganska svår.
Vi hoppas att detta inte blir ert öde, och det är därför vi är här för att ge er denna
information. Som vi sagt tidigare finns det tillräckligt med människor i världen
som kan motstå och motarbeta besökarnas syften, hindra deras inflytande på
mänskliga angelägenheter och mänskliga värden.
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”Ni berättar om andra världar som är på väg in i det Kosmiska Samfundet. Kan ni informera
oss om framgångar och misslyckanden som kan ha betydelse för vår situation?”

Framgångar har förekommit annars skulle vi inte vara här. Som talesman
för vår grupp kan jag informera att vår värld var i högsta grad infiltrerad innan vi
insåg vår belägenhet. Vår utbildning initierades genom ankomsten av en grupp
liknande vår egen, som gav oss insikt och besked om vår situation. Vi hade
främmande resursjägare i vår värld som samverkade med vår regering. De som
hade makten vid tillfället övertygades att handel och kommers skulle vara
gynnsamt för oss, ty vi var på väg mot resursbrist.
Trots att vår ras var enad, till skillnad mot er egen, började vi bli helt
beroende av ny teknologi och alla möjligheter som presenterades för oss. Och när
detta ägde rum hände ett maktskifte. Vi blev konsumenter. Besökarna blev
leverantörer. Allteftersom tiden gick utsattes vi för förbehåll och inskränkningar,
listigt till att börja med.
Våra religiösa doktriner och övertygelser påverkades också av besökarna,
som visade intresse för våra andliga värden men som önskade ge oss en ny
förståelse, en förståelse som grundade sig på kollektivt tänkande och samverkan
mellan sinnen i överensstämmelse med varandra. Detta presenterades för vår ras
som ett uttryck för andlighet och uppnådd insikt. En del av oss blev övertygade,
men genom att vi fick goda råd av våra bundsförvanter bortom vår värld,
bundsförvanter i likhet med oss själva, så startade vi en motståndsrörelse och
med tiden lyckades vi tvinga besökarna att lämna vår värld.
Sedan dess har vi lärt oss en hel del om det Kosmiska Samfundet. Handeln
som vi upprätthåller är mycket selektiv, med endast ett fåtal länder. Vi har
kunnat undvika kollektiven och har bevarat vår frihet. Men vi fick betala dyrt för
vår framgång, ty många av oss dog i denna konflikt. Vi är en framgångssaga, men
inte utan att betala ett pris. Det finns andra i vår grupp som har upplevt liknande
svårigheter i sina mellanhavanden med intervenerande makter i det Kosmiska
Samfundet. Och eftersom vi till slut lärde oss att färdas bortom våra gränser
lärde vi oss att samarbeta med varandra. Vi kunde lära oss vad andlighet innebar
i det Kosmiska Samfundet. Och De Osynliga, som även tjänar vår värld, hjälpte
oss med den viktiga övergången från isolering till det Kosmiska Samfundets
medvetenhet.
Men vi känner till många som har misslyckats. Kulturer där den infödda
befolkningen inte hade etablerat individuell frihet eller upplevt fördelarna av
samarbete, trots att de avancerat teknologiskt, hade inte det fundament som
behövs för att etablera eget oberoende i universum. Deras förmåga att stå emot
kollektiven var mycket begränsad. Uppmuntrade av löften om större makt,
fantastisk teknologi och stora rikedomar, och sporrade av de skenbara fördelarna
med handel i det Kosmiska Samfundet, gav de upp sitt självbestämmande.
Slutligen blev de fullständigt beroende av de som försörjde dem och som
tillskansade sig kontroll över deras resurser och deras infrastrukturer.
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Ni kan säkert föreställa er hur så kunde bli fallet. Även i er egen värld,
enligt er egen historia, har ni sett små nationer falla offer under herraväldet från
större nationer. Det kan ni se även idag. Därför är dessa idéer inte helt
främmande för er. I det Kosmiska Samfundet, liksom i er värld, dominerar de
starka de svaga om de kan. Så fungerar livet överallt. Och det är av denna
anledning vi uppmuntrar er att öka er medvetenhet och förberedelse för att ni ska
bli starka och stärka ert självbestämmande.
Det är kanske en stor besvikelse för många av er att inse och lära att frihet
är sällsynt i universum. Allteftersom nationer blir starkare och mer teknologiska
fordrar de mer och mer likformighet och foglighet bland sina befolkningar. I den
mån de breder ut sig i det Kosmiska Samfundet och invecklar sig i det Kosmiska
Samfundets angelägenheter minskar toleransen för individualitet till en punkt
där stora, rika och kraftfulla nationer regeras med en stränghet som ni skulle
anse vara avskyvärd.
I detta avseende måste ni lära er att teknologiska framsteg och andliga
framsteg inte är samma sak, en läxa som mänskligheten måste acceptera och
som ni måste lära er om ni ska utöva er naturliga visdom i dessa angelägenheter.
Er värld är mycket eftertraktad. Den har en biologisk mångfald. Ni befinner
er på en pärla som ni måste försvara om ni ska vara dess förvaltare och njuta av
dess förmåner. Tänk på de människor i er värld som har förlorat sin frihet
därför att de levde på en plats som ansågs värdefull av andra. Nu är det hela
mänskligheten som är i fara.
”Eftersom besökarna är så skickliga att projicera tankar och påverka människors Mentala
Miljö, hur kan vi vara säkra på att det vi ser är verkligt?”

Den enda grunden för omdömesgill varseblivning är att utveckla Kunskap.
Om ni endast tror på det ni ser då kommer ni endast att tro på vad som förevisas
er. Vi har informerats att det finns många människor med den uppfattningen.
Dock har vi lärt oss att de Vise överallt måste vidga sitt perspektiv och skärpa sin
urskillningsförmåga. Det är sant att era besökare kan projicera bilder av era
helgon och era religiösa förebilder. Fastän detta inte praktiseras så ofta kan det
utan tvivel användas för att mana till engagemang och hängivenhet bland dem
som redan fallit för sådana övertygelser. I detta avseende kommer er andlighet att
utgöra er svaghet och därför måste ni använda Visdom.
Därför har Skaparen skänkt er Kunskap som grund för tillförlitlig
urskillningsförmåga. Ni kan förstå det ni ser ifall ni ifrågasätter att det är verkligt.
Men för att göra det måste ni ha denna grund, och det är av den anledningen
som undervisning i Vägen till Kunskap är så fundamental för att kunna studera
det Kosmiska Samfundets Andlighet. Utan denna kunskap kommer människor
att tro vad de önskar tro, och de kommer att förlita sig på vad de ser och vad de
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förevisas. Och deras möjlighet till frihet kommer redan att vara förlorad, ty den
tilläts aldrig att växa till sig till att börja med.
”Ni pratar om att hålla Kunskapen levande. Hur många behövs för att hålla Kunskapen
levande i världen?”

Vi kan inte ge er en exakt siffra, men den måste vara tillräckligt stor för att
väcka uppmärksamhet i era egna samhällen. Om budskapet endast når ett fåtal
kommer de inte att kunna göra sig hörda eller ha den samlade styrkan. De måste
dela med sig av sin kunskap. Den finns inte enbart för deras egen uppbyggelse.
Åtskilliga fler måste informeras om detta budskap, många fler än som kan ta
emot det idag.
”Finns det en fara i att presentera detta budskap?”

Det är alltid farligt att presentera sanningen, inte bara i er värld, men
överallt. Folk drar fördel av rådande omständigheter. Besökarna kommer att
erbjuda fördelar till dem som har makten, de som kan ta emot dessa fördelar och
som inte är starka i Kunskap. Människor blir vana vid dessa fördelar och bygger
sina liv på dem. Detta gör dem motsträviga och även fientliga mot att veta
sanningen, en sanning som fordrar deras ansvar och tjänande av andra och som
kan hota grunden för deras välstånd och vad de uppnått.
Det är av denna anledning vi håller oss dolda och inte vandrar omkring i er
värld. Besökarna skulle definitivt förgöra oss om de kunde finna oss. Men
mänskligheten kan också söka förgöra oss på grund av det vi representerar och
den utmaning och den nya verklighet som vi framlägger bevis för. Alla är inte
redo att ta emot sanningen, trots det stora behovet av den.
”Kan individer som är starka i Kunskap påverka besökarna?”

Möjligheten till framgång i detta avseende är mycket begränsad. Ni har att
göra med ett kollektiv av varelser som har uppfostrats att vara undergivna, vars
liv och erfarenhet har omgärdats och påverkats av en kollektiv mentalitet. De kan
inte tänka själva. Av den anledningen tror vi inte att ni kan påverka dem. Det
finns endast ett fåtal bland er som har styrkan att göra detta, och även för dem
skulle möjligheten att lyckas vara mycket begränsad. Svaret måste därför bli
”Nej”. Realistiskt sett kan ni inte vinna över dem.
”Vad är det för skillnad mellan kollektiven och en enad mänsklighet?”

Kollektiven består av olika raser samt de som är avlade att tjäna dessa
raser. Många utomjordiska varelser som finns i världen är avlade som tjänare åt
kollektiven. Deras genetiska arv har sedan länge fråntagits dem. De är avlade att
tjäna, på samma sätt som ni avlar djur att tjäna er. Det mänskliga samarbete vi
främjar syftar till att bevara individers självbestämmande och skapa en
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styrkeposition utifrån vilken mänskligheten kan samverka, inte bara med
kollektiven men även med andra som kommer att besöka er i framtiden.
Ett kollektiv grundar sig på en tro, en uppsättning grundregler och en
auktoritet. I kollektivet betonas total lojalitet för en idé eller ett ideal. Detta tar sig
inte bara uttryck i era besökares utbildning, men även i deras genetiska kod. Det
är av denna anledning de beter sig som de gör. Det utgör både deras styrka och
deras svaghet. De är mycket starka i den Mentala Miljön eftersom deras sinnen
är sammankopplade. Men de är svaga eftersom de inte kan tänka för sig själva.
De kan inte hantera komplexiteter eller motgångar speciellt framgångsrikt.
En man eller kvinna med Kunskap skulle vara obegripliga för dem.
Mänskligheten måste förena sig för att bevara sin frihet, men detta är en
mycket annorlunda tilldragelse till skillnad mot ett kollektiv. Vi kallar dem
”kollektiv” eftersom de utgörs av flockar från olika raser och nationaliteter.
Kollektiv är inte en ras. Trots att det finns många raser i det Kosmiska
Samfundet som styrs av en dominant auktoritet så är kollektiv en
sammanslutning av lojaliteter utöver den egna världens ras.
Kollektiv kan utöva stor styrka. Men på grund av att det finns många
kollektiv tenderar de att bekämpa varandra, och inget av dem kan på så vis bli
dominerande. Olika nationer i det Kosmiska Samfundet har dessutom långvariga
dispyter sinsemellan som är svåra att överbrygga. Kanske har de under långa
tider konkurrerat om samma resurser. Kanske konkurrerar de med varandra för
att sälja de resurser de har. Kollektiv är emellertid något alldeles särskilt. Enligt
vår uppfattning är kollektiv inte baserat på en ras och en värld. De är ett resultat
av erövring och dominans. Därför utgörs era besökare av varelser från olika raser
med skilda nivåer av auktoritet och ledarskap.
”Kunde andra världar som enat sig framgångsrikt upprätthålla individuellt tänkande?”

I viss mån. Ert liv i världen har varit ganska enkelt jämfört med platser där
andra raser utvecklats. De flesta platser med intelligent liv har koloniserats, ty
det finns inte många jordiska planeter i stil med er egen som har ett sådant
överflöd av biologiska resurser. Deras frihet beror i stor utsträckning på det
överflöd som finns i deras egna miljöer. Men de har alla framgångsrikt
omintetgjort främmande infiltration och etablerat självbestämda förbindelser för
handel, kommers och kommunikation. Detta är sällsynta färdigheter som måste
förtjänas och skyddas.
”Vad krävs för att åstadkomma mänsklig enighet?”

Mänskligheten är mycket sårbar i det Kosmiska Samfundet. Denna
sårbarhet kan med tiden främja ett grundläggande samarbete inom den
mänskliga familjen, ty ni måste förena er och börja samverka för att överleva och
utvecklas. Det behövs för att ta del av det Kosmiska Samfundets medvetenhet.
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Om det grundar sig på principerna för mänsklig insats, frihet och självuttryck
kan ni uppnå ett mycket starkt och betydande självstyre. Men samarbetet i
världen måste öka. Människor kan inte leva enbart för sin egen skull eller
fokusera på egna personliga mål på bekostnad av alla andra. En del kan uppleva
detta som att förlora sin frihet. Vi ser det som en garanti för framtida frihet. Ty
med tanke på de allmänt rådande attityderna i dagens värld skulle er framtida
frihet vara mycket svårt att säkerställa eller bibehålla. Lyssna noga. De som drivs
av sin själviskhet utgör perfekta kandidater för främmande påverkan och
manipulation. Om de innehar maktpositioner kommer de att överlämna sina
nationers rikedom, frihet och resurser för att uppnå egna fördelar.
Därför krävs ett ökat samarbete. Det är utan tvivel uppenbart även i er egen
värld. Men det är helt annorlunda i kollektivets liv, där raser har dominerats och
kontrollerats, där de eftergivna dras in i kollektiven och alla andra alieneras eller
undanröjs Ett sådant tillvägagångssätt kan inte vara bra för kollektivets
medlemmar även om kollektivet genom detta uppnår en avsevärd makt. Dock är
detta den väg många i det Kosmiska Samfundet har tagit. Vi vill inte se att
mänskligheten råkar ut för detta. Det skulle vara en stor tragedi och förlust.
”På vilket sätt skiljer sig det mänskliga perspektivet från ert eget?”

En av skillnaderna är att vi har utvecklat ett perspektiv med utgångspunkt
i det Kosmiska Samfundet, vilket är ett mindre självcentrerat sätt att se på
världen. Det är ett synsätt som erbjuder stor skärpa och klarhet angående de
obetydliga problem ni möter i er vardag. Om ni kan lösa ett stort problem kan ni
även lösa mindre. Ni har ett stort problem. Alla världens människor står inför
detta problem. Det kan förena er och få er att övervinna era långvariga
skiljaktigheter och konflikter. Så stort och kraftfullt är det. Det är därför vi
säger att det finns en möjlighet för räddning inom ramen för de omständigheter
som hotar er välfärd och er framtid.
Vi vet att kraften i Kunskap som finns inom varje enskild människa kan
öppna människan inklusive alla hennes relationer för större prestation,
medvetenhet och förmåga. Detta måste ni själva upptäcka.
Våra liv är mycket annorlunda. Vi har friheten att välja och vårt val är
därför tydligt och meningsfullt och grundat på vår egen insikt. I vår grupp finns
representanter från många olika världar. Vi har samlats för att tjäna
mänskligheten. Vi representerar ett större förbund som är mera andligt till sin
natur.
”Detta budskap förmedlas genom en person. Varför kontaktar ni inte alla om det är så
viktigt?”

Det är endast en fråga om effektivitet. Vi styr inte över vem som är vald att
ta emot oss. Det är en fråga för De Osynliga, de som ni med rätta kan kalla för
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”Änglar”. Vi ser dem på det sättet. De har valt denna person, en person som inte
är framstående eller har någon speciell samhällsställning i världen, en individ
som valts på grund av sina kvaliteter och sin anknytning till det Kosmiska
Samfundet. Vi är glada att vi har en som vi kan tala genom. Om vi talade genom
flera personer skulle de kanske bli oense sinsemellan, och budskapet skulle
förvanskas och förloras.
Från vår egen lärotid vet vi att överföringen av andlig visdom vanligen görs
genom en person, med bistånd från andra. Denne individ måste uthärda bördan
och risken att vara den utvalde. Vi respekterar honom för detta, och vi inser
vilken börda det kan utgöra. Sådant kan misstolkas och det är därför de Vise
måste förbli dolda. Vi måste förbli dolda. Han måste förbli dold. På så sätt kan
budskapet förmedlas och budbäraren skyddas. Ty budskapet kommer att
utsättas för fientlighet. Besökarna kommer att sätta sig emot det och gör det
redan. Deras motstånd kan vara avsevärt men kommer huvudsakligen att riktas
mot budbäraren själv. Det är av denna anledning som budbäraren måste
skyddas.
Vi inser att svaren på dessa frågor kommer att ge upphov till fler frågor.
Och många av dem kan inte besvaras, kanske för lång tid framöver. De Vise
överallt måste leva med frågor som de inte kan besvara. Det är genom deras
tålamod och uthållighet som verkliga svar kan mogna fram, upplevas och
införlivas.
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SLUTORD

M

änskligheten är på väg mot något nytt. Den står inför en svår situation.
Behovet av en ny utbildning och förståelse är angelägen. Vi är här för att
tillfredsställa detta behov på begäran från De Osynliga. De förlitar sig på att
vi delar med oss av vår visdom, ty vi lever i det fysiska universum precis som ni.
Vi är inte änglalika varelser. Vi är inte perfekta. Vi har inte uppnått höga nivåer
av andlig medvetenhet och fullbordande. Och därför tror vi att vårt budskap om
det Kosmiska Samfundet kommer att vara mera tillämpbart och lättmottagligt.
De Osynliga vet mycket mer än vi om livet i universum och om de
självutvecklings- och utbildningsmetoder som finns och praktiseras på många
platser. Men de har bett oss att tala om det fysiska livets verklighet eftersom det
är där vi är verksamma. Och vi har genom egen erfarenhet lärt oss betydelsen av
och meningen med vad vi delar med oss till er.
Sålunda kommer vi till er som Mänsklighetens Bundsförvanter, ty sådana
är vi. Var tacksamma för att ni har bundsförvanter som kan hjälpa er och som
kan undervisa er och främja er styrka, er frihet och era framsteg. Ty utan denna
hjälp skulle möjligheten att överleva den främmande infiltration ni är utsatt för
vara högst begränsad. Förvisso skulle det finnas ett fåtal individer som insåg
situationens allvar, men deras antal skulle inte vara tillräckligt och deras röster
skulle inte höras.
I detta avseende kan vi endast be om er tillit. Vi hoppas att vi, genom
visdomen i våra ord och genom de möjligheter ni har att studera deras mening
och relevans, med tiden ska vinna er tillit, ty ni har bundsförvanter i det
Kosmiska Samfundet. Ni har verkliga vänner bortom denna värld, vänner som
har uthärdat och övervunnit samma utmaningar som ni står inför nu. Eftersom
vi fick hjälp måste vi nu hjälpa andra. Det är vår heliga pakt. Till detta är vi
tillgivet förpliktade.
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LÖSNINGEN

I

GRUNDEN HANDLAR LÖSNINGEN PÅ INTERVENTIONEN INTE OM
TEKNOLOGI, POLITIK ELLER MILITÄR MAKT.
Det handlar om pånyttfödelse av den mänskliga anden.
Det handlar om att folk blir medvetna om Interventionen och
opponerar sig mot den.
Det handlar om att bryta den isolering och det åtlöje som hindrar folk
att uttrycka vad de ser och vet.
Det handlar om att övervinna rädsla, undvikande, inbillning och svek.
Det handlar om att folk blir starka, medvetna och självständiga.

Mänsklighetens Bundsförvanter förser oss med den viktiga upplysning som
gör att vi kan tillstå Interventionen och motverka dess påverkan. För att göra
detta manar Bundsförvanterna oss att utnyttja vår inneboende intelligens och vår
rätt att förverkliga vårt eget öde som en fri ras i det Kosmiska Samfundet.
Det är dags att börja.
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DET FINNS ETT NYTT HOPP I VÄRLDEN

V

ärldens hopp tänds på nytt av dem som blir starka i Kunskap. Hopp

kan mattas av och därefter tändas igen. Det verkar komma och gå, beroende på
hur folk vacklar och vad de väljer att tro på. Hoppet vilar i er. De Osynligas
närvaro garanterar inte att det finns hopp, ty utan er skulle det inte finnas något
hopp. Ni och andra i likhet med er för med er nytt hopp i världen eftersom ni lär
er att ta emot Kunskapens gåva. Det för med sig ett nytt hopp i världen.
Kanske kan ni inte se det fullt ut just nu. Kanske verkar det obegripligt för
er. Men ur ett större perspektiv är det i högsta grad sant och viktigt.
Världens inträde i det Kosmiska Samfundet talar för det, ty om ingen
förberedde sig för det Kosmiska Samfundet, ja, då skulle hoppet tyckas blekna.
Och mänskighetens öde skulle i högsta grad verka förutsägbart. Men eftersom det
finns hopp i världen, därför att det finns hopp i er och andra som i likhet med er
svarar an på en större kallelse, finns det ett större hopp för mänsklighetens
framtid, och att mänsklighetens frihet kan tryggas.
UR STEG TILL KUNSKAP
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MOTSTÅND OCH AUKTORITET
Etik vid Kontakt

B

undsförvanternas Budskap uppmuntrar oss ständigt att aktivt
uppmärksamma och motsätta oss den utomjordiska Intervention som sker i
vår värld idag. Detta innefattar att inse våra rättigheter och företräden i
egenskap av denna världs inhemska befolkning samt att fastslå våra egna Regler
för Kontakt avseende samtliga nuvarande och framtida möten med andra raser.

En blick på världen av idag och bakåt genom historien påvisar tydligt
erfarenheterna med interventioner: Att konkurrens om resurser utgör en
väsentlig del av naturen, att intervention av en kultur på en annan alltid görs av
egenintresse och har en förödande påverkan på det utforskade folkets kultur och
frihet och att de starka alltid dominerar de svaga, om de kan.
Även om det är tänkbart att de utomjordiska raser som besöker vår värld
kan utgöra ett undantag mot denna regel, så måste ett sådant undantag utan
skuggan av ett tvivel bevisa detta genom att ge mänskligheten rätten att själv
bedöma alla förslag till besök. Detta har utan tvivel inte hänt. Mänsklighetens
erfarenhet av Kontakt hittills har istället resulterat i att vår auktoritet och våra
äganderättigheter som inhemsk befolkning i denna värld har inskränkts.
”Besökarna” har utövat sin egen agenda, utan hänsyn till mänsklighetens
samtycke eller informerade medverkan.
Som både Bundsförvanternas Budskap och en mängd UFO-forskning klart
påvisar – etisk kontakt förkommer inte. Enär det kan vara lämpligt för en
främmande ras att dela med sig av sin erfarenhet och visdom fjärran ifrån, som
Bundsförvanterna har gjort, så är det inte välbetänkt för raser att komma hit
objudna och försöka lägga sig i mänskliga angelägenheter, trots förevändningen
att hjälpa oss. Med tanke på den utvecklingsnivå mänsklighetens befinner sig på
vid denna tidpunkt är det inte etiskt att göra så.
Mänskligheten har inte haft möjlighet att stifta sina egna Regler för Kontakt
eller ange gränserna som varje ursprungsbefolkning måste etablera för sin egen
trygghet och säkerhet. Att göra det skulle främja mänsklig enighet och samarbete
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eftersom vi vore tvungna att ena oss för att klara av det. En sådan handling
skulle kräva insikten att vi är ett folk som delar en värld, att vi inte är ensamma i
Universum och att gränserna för vår del av rymden måste etableras och värnas.
Tragiskt nog omintetgörs nu denna nödvändiga utvecklingsprocess.
Bundsförvanternas Budskap förmedlades för att uppmuntra
mänsklighetens förberedelse inför livets realiteter i det Kosmiska Samfundet.
Bundsförvanternas budskap till mänskligheten utgör ett påtagligt bevis för vad
etisk Kontakt verkligen innebär. De vidmakthåller ett icke-fysiskt närmande,
respekterar våra naturliga förmågor och vår auktoritet samtidigt som de
uppmuntrar den frihet och enighet som den mänskliga familjen kommer att
behöva för att bestämma sin framtida kurs i det Kosmiska Samfundet. Under det
att många människor idag tvivlar på att mänskligheten har den kraft och
integritet som krävs för att få sina liv att gå ihop och ta itu med framtidens
utmaningar , så försäkrar Bundsförvanterna oss att denna kraft, Kunskapens
andliga kraft, lever i oss alla och att vi måste använda den för vår egen räkning.
Mänsklighetens förberedelse för medlemskap i det Kosmiska Samfundet har
inletts. De två uppsättningarna av Budskap från Mänsklighetens Bundsförvanter
och böckerna om det Kosmiska Samfundets Väg till Kunskap är tillgängliga för
läsare överallt. Se www.alliesofhumanity.org och www.greatercommunity.org.
Sammantaget förser de oss med de medel vi behöver för att upphäva
Interventionen och konfrontera en värld i förändring när vi nu står inför rymdens
utmaning. Detta är den enda förberedelsen i sitt slag i världen idag. Det är den
absoluta förberedelse som Bundsförvanterna så enträget har påkallat.
Som gensvar på Bundsförvanternas Budskap har en grupp hängivna läsare
åstadkommit ett dokument titulerat Declaration of Human Sovereignty
(Deklarationen för Mänsklighetens Självbestämmande). Utformad efter United
States’ Declaration of Independence (Förenta Staternas Oavhängighetsförklaring)
har Deklarationen för Mänsklighetens Självbestämmande som målsättning att
etablera ”Etik vid Kontakt” och ”Regler för Kontakt” som vi, världens inhemska
befolkning, nu förtvivlat väl behöver för att upprätthålla mänsklig frihet och
suveränitet. I egenskap av denna världs infödda befolkning har vi privilegiet och
ansvaret att avgöra när och hur besök ska ske och vem som får komma till vår
värld. Vi måste låta det bli känt för alla nationer och grupper i Universum, som är
medvetna om vår existens, att vi är en självbestämd ras och att vi avser att utöva
våra rättigheter och skyldigheter som en begynnande ras av fria människor i det
Kosmiska Samfundet. Deklarationen för Mänsklighetens Självbestämmande utgör
en början och kan läsas online på www.humansovereignty.org.
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AKTIVERA DIG – VAD DU KAN GÖRA

B

undsförvanterna ber oss att ta ställning för vår världs välbefinnande och att
själva bli Mänsklighetens Bundsförvanter. Men, för att detta ska hända så
måste ett sådant åtagande komma ur vår ansvarskänsla, den djupaste delen
av oss. Det finns många saker du kan göra för att motverka Interventionen och
bli en positiv kraft genom att stärka dig själv och andra omkring dig.
En del läsare har uttryckt känslor av hopplöshet när de läst
Bundsförvanternas material. Om du känner detsamma så är det viktigt att
komma ihåg att det är Interventionens avsikt att du ska känna dig antingen
accepterande och hoppfull eller hjälplös och svag när du upplever deras närvaro.
Tillåt inte dig själv att bli så övertygad. Du upptäcker din styrka genom att
aktivera dig. Vad kan du verkligen göra? Det finns en hel del du kan göra.

Utbilda dig själv.
Förberedelse måste börja med medvetenhet och utbildning. Du måste ha en
förståelse av vad det är som du har att göra med. Utbilda dig själv angående
fenomenet UFO/ET. Utbilda dig angående de senaste upptäckterna inom
planetologi (läran om planeters fysiska egenskaper) och astrobiologi (livsforskning
i rymden) som blir alltmer tillgängliga för oss.
REKOMMENDERAD LÄSNING
• Se ”Ytterligare resurser” i Bilagor.

Stå emot påverkan från Passiviseringsprogrammet.
Gör motstånd mot Passiviseringsprogrammet (undertryck av
motståndsviljan). Stå emot påverkan att bli likgiltig och oemottaglig för din egen
Kunskap. Gör motstånd mot Interventionen med hjälp av medvetenhet, genom att
agitera och förstå. Främja mänskligt samarbete, enighet och integritet.
REKOMMENDERAD LÄSNING

• Det Kosmiska Samfundets Andlighet, Kapitel 6: ”Vad är det Kosmiska Samfundet?” och
Kapitel 11: ”Vad är det ni förbereder er för?”
• Leva Vägen till Kunskap, Kapitel 1: ”Leva i en Frambrytande Värld”???
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Bli medveten om den Mentala Miljön
Den Mentala Miljön är tankens och inflytandets miljö som vi alla lever i.
Dess påverkan på vårt tänkande, våra emotioner och handlingar är till och med
större än effekten av vår fysiska miljö. Den Mentala Miljön påverkas och influeras
nu direkt genom Interventionen. Den påverkas även av regeringen och
kommersiella intressen runt omkring oss. Att bli medveten om den Mentala
Miljön är avgörande för om vi ska kunna bibehålla vår frihet att tänka fritt och
klart. Ditt första steg kan vara att medvetet välja vem och vad som påverkar ditt
tänkande och dina beslut genom den information du får utifrån. Detta inkluderar
media, böcker och övertygande vänner, familj och auktoriteter. Precisera ditt eget
rättesnöre och lär dig att tydligt avgöra, med urskillning och saklighet, vad andra
människor, och även kulturen i stort, kommunicerar till dig. Var och en av oss
måste lära att medvetet uppfatta dessa påverkningar för att kunna skydda och
förbättra den Mentala Miljön i vilken vi lever.
REKOMMENDERAD LÄSNING
• Det Kosmiska Samfundets Visdom, Del 2, Kapitel 12: ”Uttryckandet av sitt sanna jag och
den Mentala Miljön” och Kapitel 15: ”Att svara an på Det Kosmiska Samfundet”

Studera det Kosmiska Samfundets Väg till Kunskap.
Att studera det Kosmiska Samfundets Väg till Kunskap försätter dig i direkt
kontakt med det djupare andliga sinne som Skaparen av allt liv har nedlagt inom
dig. Det är i denna djupare del av sinnet, bortom vårt intellekt, på nivån av
Kunskap, som du är skyddad mot påverkan och manipulation från alla världsliga
eller Kosmiska Samfunds makter. Kunskapen innefattar även ditt högre andliga
syfte för att komma till världen vid denna tidpunkt. Den utgör ditt absoluta
andliga centrum. Du kan påbörja din färd på det Kosmiska Samfundets Väg till
Kunskap idag genom att börja studierna med Steps to Knowledge (Steg till
Kunskap) online på www.greatercommunity.org.
REKOMMENDERAD LÄSNING

• Det Kosmiska Samfundets Andlighet, Kapitel 4: ”Vad är Kunskap?”
•

Kunskapens Väg – en livshållning: Samtliga kapitel

• Studera Steg till Kunskap: Boken om Inre Vetande

Bilda en Bundsförvanternas Studiegrupp.
Förena dig med andra för att bilda en Bundsförvanternas Studiegrupp och
skapa en positiv miljö där materialet om Bundsförvanterna kan begrundas
ordentligt. Vi har upptäckt att när folk läser högt ur Mänsklighetens
Bundsförvanter och böckerna om Det Kosmiska Samfundets Väg till Kunskap i
en studiegrupp och fritt kommunicerar sina frågor och insikter så ökar deras
förståelse av materialet påtagligt. Det är ett sätt som du kan börja på för att finna

99

Mänsklighetens Bundsförvanter Bok 1.doc

andra som delar din medvetenhet och önskan att veta sanningen om
Interventionen. Du kan börja med en enda person.
REKOMMENDERAD LÄSNING
• Det Kosmiska Samfundets Visdom, Del 2, Kapitel 10: ”Besök från Det Kosmiska
Samfundet”, Kapitel 15: ”Att svara an på Det Kosmiska Samfundet”, Kapitel 17: ”Besökarnas syn på
mänskligheten”, och Kapitel 28: ”Det Kosmiska Samfundets verklighet”
• Mänsklighetens Bundsförvanter Bok 2: Samtliga kapitel.

Bevara och skydda miljön.
För varje dag som går lär vi oss mer och mer angående nödvändigheten att
bevara, skydda och återställa vår miljö. Även utan pågående Intervention skulle
detta fortfarande utgöra en prioritet. Bundsförvanternas budskap utgör
emellertid en ny drivkraft och en ny insikt angående nödvändigheten att skapa
ett hållbart utnyttjande av vår världs naturresurser. Bli medveten om hur du
lever och vad du konsumerar och ta reda på vad du kan göra för att bistå miljön.
Som Bundsförvanterna påpekar, vår förmåga till självförsörjning kommer att vara
nödvändig för att säkra vår frihet och vår utveckling inom det Kosmiska
Samfundets intelligenta liv.
REKOMMENDERAD LÄSNING
• Det Kosmiska Samfundets Visdom, Del 1, Kapitel 14: ”Världens utveckling”
• Det Kosmiska Samfundets Visdom, Del 2, Kapitel 25: ”Olika miljöer”

Sprid informationen om Budskapen från
Mänsklighetens Bundsförvanter.
Att du delar med dig av Bundsförvanternas budskap till andra är livsviktigt
av följande anledningar:


Du hjälper till att bryta den bedövande tystnad som omger
verkligheten av och det överhängande hotet från den utomjordiska
Interventionen.



Du hjälper till att bryta den isolering som hindrar människor att
kontakta varandra angående denna stora utmaning.



Du väcker dem som har givit upp under inflytandet från
Passiviseringsprogrammet och ger dessa människor en ny chans
att använda sitt eget förstånd till att omvärdera innebörden av
detta fenomen.



Du stärker din egen och andras beslutsamhet att inte ge efter för
rädsla eller förnekelse inför mötet med vår tids största utmaning.
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Du hjälper till att bekräfta andra människors egna insikter och
Kunskap om Interventionen.



Du hjälper till att etablera det motstånd som kan hindra
Interventionen och stödjer det självförtroende som kan ge
mänskligheten den enighet och styrka som behövs för att stifta
våra egna Regler för Kontakt.

HÄR ÄR NÅGRA KONKRETA STEG SOM DU KAN TA IDAG: - Dela med dig av
denna bok och dess budskap till andra. Den första hela uppsättningen med
budskap kan nu läsas och laddas ner gratis på Bundsförvanternas webbplats:
www.alliesofhumanity.org
•

Läs Declaration of Human Sovereignty (Deklarationen för Mänsklighetens
Självbestämmande) och dela med dig av detta oskattbara dokument till andra.
Du kan läsa det online och skriva ut det på www.humansovereignty.org

•

Uppmuntra din lokala bokhandel och bibliotek att lagerföra båda volymerna
av Mänsklighetens Bundsförvanter och de andra böckerna av Marshall Vian
Summers. Detta underlättar andra läsares åtkomst till materialet.

•

Dela med dig av Bundsförvanternas material och perspektiv på existerande
Internet-forum och diskussionsgrupper närhelst så är lämpligt.

•

Delta i besläktade konferenser och sammankomster och dela med dig av
Bundsförvanternas perspektiv.

•

Översätt Mänsklighetens Bundsförvanter. Om du är flerspråkig, överväg
seriöst att hjälpa till att översätta budskapen för att göra dem tillgängliga för
fler läsare världen runt.

•

Kontakta New Knowledge Library för ett gratis Bundsförvanternas stödpaket
med material som kan hjälpa dig att dela med dig av detta budskap till andra.
REKOMMENDERAD LÄSNING
• Kunskapens Väg – en livshållning, Kapitel 9: ”Att föra ut Vägen till Kunskap till andra”
• Det Kosmiska Samfundets Visdom, Del 2, Kapitel 19: ”Mod”

Detta är ingalunda en komplett lista. Det är endast en början. Se över ditt
eget liv och lägg märke till vilka möjligheter som finns där, och var öppen för dina
egna Kunskaper och insikter i detta ämne. Förutom att göra de saker som listas
ovan har individer redan funnit kreativa sätt att ge uttryck åt Bundsförvanternas
budskap – genom konst, genom musik, genom poesi. Finn ditt sätt.
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ETT MEDDELANDE FRÅN MARSHALL
VIAN SUMMERS

I

25 år har jag varit fördjupad i en religiös upplevelse. Genom detta har jag fått
ta emot en betydande mängd information angående människans andliga natur
och mänsklighetens öde inom ramen för ett omfattande panorama av intelligent
liv i Universum. Dessa skrifter, inkluderade i Teaching in The Greater
Community Way of Knowledge (Undervisning i det Kosmiska Samfundets Väg till
Kunskap) innefattar ett teologisktsystem som beskriver livet och närvaron av Gud
i det Kosmiska Samfundet – den vidsträckta region av rymd och tid som utgör
vårt Universum.
Den kosmologi jag tagit emot innehåller många budskap, av vilka ett går ut
på att mänskligheten är på väg mot ett Kosmiskt Samfund med intelligent liv och
för vilket vi måste förbereda oss. Som en inneboende del av detta meddelande
ingår även förståelsen att mänskligheten inte är ensam i Universum eller ens i
vår egen värld, och att vi kommer att ha vänner, konkurrenter och fiender inom
detta Kosmiska Samfund.
Denna större verklighet bekräftades på ett dramatiskt sätt genom den
plötsliga och oväntade överföringen av den första uppsättningen Budskap från
Mänsklighetens Bundsförvanter 1997. Tre år tidigare, 1994, hade jag tagit emot
det teologiska systemet för förståelsen av Bundsförvanternas Budskap i min bok
Greater Community Spirituality—A New Revelation (Det Kosmiska Samfundets
Andlighet – En ny uppenbarelse). Vid den tidpunkten, och som ett resultat av
mitt andliga arbete och mitt författarskap, insåg jag att mänskligheten har
bundsförvanter i Universum som är angelägna om välfärden och den framtida
självständigheten för vår ras.

Inom den växande kosmologi som avslöjats för mig finns uppfattningen att i
Universums historia av intelligent liv har etiskt högtstående raser en förpliktelse
att lämna sin visdom i arv till unga frambrytande raser som t.ex. vår egen, och
att detta arv måste överlämnas utan direkt ingripande eller intrång i den unga
rasens angelägenheter. Syftet i detta fall är att informera, inte att lägga sig i.
Detta ”överlämnande av visdom” utgör exempel på ett långlivat etiskt system

102

Mänsklighetens Bundsförvanter Bok 1.doc

angående Kontakt med frambrytande raser och hur sådan kontakt bör hanteras.
De två uppsättningarna Budskap från Mänsklighetens Bundsförvanter utgör ett
tydligt bevis för icke-inblandning och etisk Kontakt. Denna modell bör ge en
vägledning och utgöra ett rättesnöre som vi måste förvänta oss att andra raser
följer i sitt försök att kontakta oss eller besöka vår värld. Detta uppvisande av
etisk Kontakt står dock i stark kontrast mot det sätt som Interventionen sker i
världen idag.
Vi rör oss mot en situation av extrem sårbarhet. Med det överhängande
hotet om resursbrist, miljöförstöring och risken för tilltagande oenighet inom den
mänskliga familjen för varje dag som går, är vi ett lätt byte för Intervention. Vi
lever i skenbar isolering i en rik och oskattbar värld som eftersöks av andra
bortom våra gränser. Vi är förvirrade och splittrade och ser inte den stora fara
som tränger in över våra gränser. Det är ett fenomen som upprepats genom
historien gång på gång, samma öde som isolerade inhemska befolkningar mötte
när de råkade ut för intervention för första gången. Vi är orealistiska i våra
antaganden om krafterna och välvilligheten hos intelligent liv i Universum. Och vi
har just nu börjat inse fakta beträffande de förutsättningar vi har skapat för oss
själva i vår egen värld.
Den obehagliga sanningen är att den mänskliga familjen inte är redo för en
direkt upplevelse av Kontakt och utan tvivel inte beredd på en intervention. Vi
måste först se om vårt eget hus. Vi är ännu inte mogna som art avseende enighet,
styrka och urskillningsförmåga för att inlåta oss med andra raser i det Kosmiska
Samfundet. Och fram till den tidpunkt då vi kan uppnå en sådan position, om
någonsin, bör ingen ras försöka sig på en direkt intervention i vår värld.
Bundsförvanterna förser oss med nödvändig visdom och perspektiv, men
intervenerar ändå inte. De säger åt oss att vårt öde är, och måste vara, i våra
egna händer. Sådant är frihetens pris i Universum.
Dock, utan hänsyn till vår brist på förberedelse, pågår en Intervention.
Mänskligheten måste nu förbereda sig för detta, den viktigaste utmaningen i
människans historia. Till skillnad mot att enbart ytligt bevittna detta fenomen så
befinner vi oss mitt i det. Det är i full gång vare sig vi är medvetna om det eller ej.
Det har förmågan att ändra mänsklighetens öde. Och det har allt att göra med
vem vi är och varför vi befinner oss i världen just nu.
Det Kosmiska Samfundets Väg till Kunskap har förmedlats för att
tillhandahålla både undervisningen och förberedelsen att vi nu måste konfrontera
denna stora utmaning för att ge ny energi åt människoanden och sätta en ny
kurs för människosläktet. Det ger eftertryck åt det brådskande behovet av
mänsklig enighet och samarbete, Kunskapens dominerande ställning, vår andliga
intelligens och det större ansvar vi nu måste acceptera inför rymdens utmaning.
Det representerar ett Nytt Budskap från Skaparen av allt liv.
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Min uppgift är att överbringa denna viktiga kosmologi och förberedelse till
världen, och med det ett nytt hopp och ett löfte till en kämpande mänsklighet.
Min långa förberedelse och den gigantiska undervisningen i det Kosmiska
Samfundets Väg till Kunskap är här i detta syfte. Budskapen från
Mänsklighetens Bundsförvanter utgör endast en liten del av detta större
budskap. Det är nu dags att vi upphör med våra ändlösa konflikter och
förbereder oss för liv i det Kosmiska Samfundet. För att åstadkomma detta
behöver vi en ny insikt om oss själva som ett folk, denna världens inhemska
befolkning, födda ur en andlighet, samt vårt utsatta läge som en ung
frambrytande ras i Universum. Detta är mitt budskap till mänskligheten och av
denna anledning har jag kommit.
MARSHALL VIAN SUMMERS 2008

104

Mänsklighetens Bundsförvanter Bok 1.doc

105

Mänsklighetens Bundsförvanter Bok 1.doc

BILAGOR
♦

106

Mänsklighetens Bundsförvanter Bok 1.doc

107

Mänsklighetens Bundsförvanter Bok 1.doc

ORDLISTA
MÄNSKLIGHETENS BUNDSFÖRVANTER: En liten grupp fysiska varelser
från det Kosmiska Samfundet som gömmer sig i närheten av vår värld i vårt
solsystem. Deras uppgift är att observera, rapportera och råda oss angående de
utomjordiska besökarnas aktiviteter och intervention i vår värld idag. De
representerar de Vise i många världar.
BESÖKARNA: Åtskilliga andra utomjordiska raser från det Kosmiska
Samfundet som ”besöker” vår värld utan vår tillåtelse och som aktivt lägger sig i
mänskliga angelägenheter. Besökarna är engagerade i en långvarig process som
går ut på att införliva sig själva genetiskt och själsligt med mänskligt liv i syfte att
få kontroll över världens folk och resurser.
INTERVENTIONEN: De utomjordiska besökarnas närvaro, syfte och
aktiviteter i världen.
PASSIVISERINGSPROGRAMMET: Besökarnas program för övertalning och
påverkan avsett att neutralisera folks medvetenhet och urskillning angående
Interventionen för att mänskligheten ska bli passiv och medgörlig.
DET KOSMISKA SAMFUNDET: Rymden. Det enorma fysiska och andliga
Universum som mänskligheten är på väg in i och som innehåller otaliga former av
intelligent liv.
DE OSYNLIGA: Skaparens änglar som övervakar den andliga utvecklingen
av förnimmande varelser överallt i det Kosmiska Samfundet. Bundsförvanterna
hänvisar till dem som ”De Osynliga”.
MÄNSKLIGT ÖDE: Mänskligheten är ämnad att träda in i det Kosmiska
Samfundet. Detta är vår evolution.
KOLLEKTIVEN: Komplexa hierarkiska organisationer sammansatta av
åtskilliga utomjordiska raser förenade av gemensamma lojaliteter . Det finns fler
än ett kollektiv med utomjordiska besökare i världen idag. Dessa kollektiv
konkurrerar sinsemellan.
DEN MENTALA MILJÖN: Tankens och det mentala inflytandets miljö.
KUNSKAP: Den andliga intelligens som finns inom varje människa. Källan
till allt vi vet. Medfödd insikt. Evig Visdom. Den tidlösa del av oss som inte kan
påverkas, manipuleras eller förvanskas. En förmåga i allt intelligent liv. Kunskap
är Gud i dig och Gud är all Kunskap i Universum.
VÄGEN TILL INSIKT: Olika läror i Vägen till Kunskap som lärs ut i många
världar i det Kosmiska Samfundet.
DET KOSMISKA SAMFUNDETS VÄG TILL KUNSKAP: En andlig
undervisning från Skaparen och som praktiseras på många platser i det
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Kosmiska Samfundet. Den lär ut hur man ska uppleva och uttrycka Kunskap
och hur man bevarar individuell frihet i Universum. Denna undervisning har
överbringats för att förbereda mänskligheten för livets realiteter i det Kosmiska
Samfundet.
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KOMMENTARER TILL ”MÄNSKLIGHETENS BUNDSFÖRVANTER”
Mänsklighetens Bundsförvanter gjorde starkt intryck på mig …eftersom
budskapet känns så sant för mig. Radarkontakter, markeffekter, videoband och
film – allt detta bevisar att UFOn (oidentifierade flygande föremål) är verkliga. Nu
måste vi ställa oss den verkliga frågan: ockupanternas agenda. Mänsklighetens
Bundsförvanter konfronterar kraftfullt detta ämne, ett ämne som kan visa sig
vara kritiskt för mänsklighetens framtid.
―Jim Marrs, författaren till ”Alien Agenda and Rule by

Secrecy”

I ljuset av många års studier av både medialitet och UFO/ET-fenomen har
jag en mycket positiv uppfattning av Summers som en medial kanal och till
budskapet från källorna till denna bok. Jag är oerhört imponerad av hans
integritet som människa, ande och en sann kanal. Både vad gäller budskapet och
framtoning demonstrerar Summers och hans källor övertygande för mig en seriös
inställning avseende tjänandet-av-andra trots så mycket mänskligt, och nu
uppenbarligen även utomjordiskt, egenintresse. Även om bokens ton är seriös
och varnande inspirerar dess budskap mig, med löfte om de förunderliga ting
som väntar vårt släkte när vi träder in i det Kosmiska Samfundet. Samtidigt
måste vi finna och få tillgång till vår rättmätiga relation med vår Skapare för att
garantera att vi i samband med processen inte manipuleras eller exploateras
oskäligt av vissa medlemmar i detta kosmiska samfund.
―Jon Klimo, författaren till Channeling:
Mitt 30-åriga studium av fenomenet ”UFO/Utomjordisk kidnappning” kan
liknas vid att lägga ett gigantiskt pussel. Er bok gav mig äntligen ramverket för
att koppla ihop de återstående delarna.
—Erick Schwartz, LCSW, California

Får man något gratis i kosmos? Mänsklighetens Bundsförvanter påminner
oss med eftertryck att så inte är fallet.
—Elaine Douglass, MUFON Co-state director, Utah

Bundsförvanterna kommer att väcka ett kraftigt gensvar bland de
spansktalande i hela världen. Det kan jag garantera! Det finns så många
människor, inte bara i mitt land, som kämpar för rättigheterna att bevara sina
kulturer! Era böcker bekräftar helt enkelt vad de försökt säga oss på så många
sätt, under så lång tid.
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—Ingrid Cabrera, Mexico

Denna bok gav genklang djupt i mig. För mig är [Mänsklighetens
Bundsförvanter ] ingenting mindre än revolutionerande. Jag hedrar de mänskliga
och övriga krafter som har skapat förutsättningarna denna bok, och jag hoppas
att dess angelägna budskap hörsammas.
—Raymond Chong, Singapore

Mycket av materialet i Bundsförvanterna stämmer med vad jag har lärt,
eller instinktivt känt som sanning.
―Timothy Good, British UFO forskare och författare till Beyond Top
Secret and Unearthly Disclosure
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YTTERLIGARE STUDIER
MÄNSKLIGHETENS BUNDSFÖRVANTER belyser väsentliga frågor angående
verkligheten, karaktären och syftet med den utomjordiska närvaron i dagens
värld. Boken ger emellertid upphov till åtskilliga fler frågor som måste utredas
genom ytterligare studier. I det avseendet tjänar den som katalysator för ökad
medvetenhet och uppmanar till handling.
Det finns två vägar som läsaren kan välja för att lära mer, antingen var för
sig eller samtidigt. Den första vägen är att särskilt studera UFO/ET-fenomenet,
ett fenomen som under de senaste fyra decennierna har dokumenterats
genomgripande av forskare ur många olika synvinklar. På följande sidor
presenterar vi en lista över ett antal viktiga resurser som vi anser vara speciellt
relevanta för Bundsförvanternas material. Vi uppmanar alla läsare att bekanta
sig mer angående detta fenomen.
Den andra vägen är för läsare som vill utforska fenomenets andliga
innebörd och vad man kan göra för att förbereda sig personligen. I detta avseende
rekommenderar vi MV Summers skrifter som ges på följande sidor.
För att hålla dig informerad angående nytt material om MÄNSKLIGHETENS
BUNDSFÖRVANTER, besök Bundsförvanternas webbplats på:
www.alliesofhumanity.org. För mer information om Det Kosmiska Samfundets
Väg till Kunskap, se: www.greatercommunity.org.
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YTTERLIGARE RESURSER
Nedan presenteras ett antal resurser i ämnet UFO/ET-fenomen. Det är inte
på något vis en uttömmande litteraturförteckning, endast en plats att börja på.
När du väl har påbörjat din forskning i ämnet kommer du att påträffa mer och
mer material för din utforskning, både här och i andra källor. Urskillning är alltid
att rekommendera.
BÖCKER
Berliner, Don: UFO Briefing Document, Dell Publishing, 1995.
Bryan, C.D.B.: Close Encounters of the Fourth Kind: Alien Abduction, UFOs and the
Conference at MIT, Penguin, 1996.
Dolan, Richard: UFOs and the National Security State: Chronology of a Coverup, 19411973 , Hampton Roads Publishing, 2002.
Fowler , Raymond E.: The Allagash Abductions: Undeniable Evidence of Alien Intervention,
2nd Edition, Granite Publishing, LLC, 2005.
Good, Timothy: Unearthly Disclosure, Arrow Books, 2001.
Grinspoon, David: Lonely Planets: The Natural Philosophy of Alien Life, Harper Collins
Publishers, 2003.
Hopkins, Budd and Rainey, Carol: Sight Unseen: Science, UFO Invisibility, and Transgenic
Beings, Atria, 2003.
Howe, Linda Moulton: An Alien Harvest, LMH Productions, 1989.
Jacobs, David: The Threat: What the Aliens Really Want , Simon & Schuster, 1998.
Mack, John E.: Abduction: Human Encounters with Aliens, Charles Scribner’s Sons, 1994.
Marrs, Jim: Alien Agenda: Investigating the Extraterrestrial Presence Among Us, Harper
Collins, 1997.
Sauder, Richard: Underwater and Underground Bases, Adventures Unlimited Press, 2001.
Turner, Karla: Taken: Inside the Alien-Human Abduction Agenda, Berkeley Books, 1992.

DVD-skivor
The Alien Agenda and the Ethics of Contact med Marshall Vian Summers, MUFON
Symposium, 2006. Tillgänglig via New Knowledge Library.
The ET Intervention and Control in the Mental Environment, med Marshall Vian Summers,
Conspiracy Con, 2007. Tillgänglig via New Knowledge Library.
Out of the Blue: The Definitive Investigation of the UFO Phenomenon , Hanover House,
2007. Kan beställa på: http://outofthebluethemovie.com/
UFOs: The Best Evidence: (i tre delar, skriven och regisserad av George Knapp).
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WEBBPLATSER
www.freedomofinfo.org www .humansovereignty.org www .alliesofhumanity.org
www.newmessage.org www.greatercommunity.org

DET KOSMISKA SAMFUNDETS VÄG TILL KUNSKAP
MV SUMMERS SKRIFTER
DET KOSMISKA SAMFUNDETS ANDLIGHET: En ny uppenbarelse. Ger nya
svar på 27 grundläggande frågor angående meningen med livet, vår relation till
Gud och vårt öde – allt ur det Kosmiska Samfundets perspektiv. ”Teologin om
Kontakt” för att förstå verkligheten och det intelligenta livets andlighet i
Universum.
ISBN 978-1-884238-21-5????: 27 kapitel, 384??? Sidor: Pocketbok: $17.95

STEG TILL KUNSKAP: Boken om Inre Vetande. En genomgripande
vägledning för att uppleva och tillämpa Kunskap, den underbara Andliga
Intelligens som lever i dig. Boken som förbereder mänskligheten för sitt inträde i
det Kosmiska Samfundets intelligenta liv. Övningsboken för det Kosmiska
Samfundets Väg till Kunskap.
Vinnare av ”Year 2000 Book of the Year Award” för Andlighet.
ISBN 978-1-884238-18-5????: 365 övningar, 520??? sidor: Pocketbok: $xxxxx

HOW TO LIVE WITH

.

DET KOSMISKA SAMFUNDETS VISDOM, DEL 1: Hur man finner Visshet,
Styrka och Visdom i en värld i genomgripande omvälvning. Det Kosmiska
Samfundets Undervisning i ämnen som sträcker sig från ”Äktenskap” och ”Att
uppnå fred” till ”Att åstadkomma förändring” och ”Världens utveckling”, 35
Kapitel. Den första boken beskriver det Kosmiska Samfundets Väg till Kunskap.
ISBN 978-1-884238-11-6????: 35 kapitel, 448??? sidor: Pocketbok: $25.

DET KOSMISKA SAMFUNDETS VISDOM, DEL 2: Hur man finner Syfte,
Mening och Riktning i en värld i genomgripande omvälvning. Det Kosmiska
Samfundets Undervisning i ämnen som sträcker sig från ”Urskillning” och
”Problemlösning” till ”Olika miljöer” och ”Besökarnas syn på mänskligheten”, 34
Kapitel. Den andra boken beskriver det Kosmiska Samfundets Väg till Kunskap.
Silverfinalist i Benjamin Franklin 1997 Bokpris för Andlighet.
ISBN 978-1-884238-12-3????: 34 kapitel, 448??? sidor: Pocketbok: $25.

RELATIONER OCH ETT HÖGRE SYFTE: Att finna de människor ni är
förutbestämda att träffa, ert syfte och er uppgift i världen. Ett hjälpmedel för att
finna och uppfylla ditt sanna syfte att komma till denna värld. Avslöjar källan till
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varje individs djupa längtan efter verklig gemenskap och ger en genomgripande
förståelse av de nyckelrelationer som kommer att förändra ditt liv. Inte bara en
bok att läsa, men en uppslagsbok som bör studeras, övervägas seriöst och
tillämpas.
ISBN 978-1-884238-87-1????:

KUNSKAPENS VÄG – EN LIVSHÅLLNING: Att skapa förutsättningarna för att
bli en Kunskapens man eller kvinna i en frambrytande värld. Denna bok handlar
om hur ni ska låta Kunskaps välsignelse, vägledning och kraft genomsyra ert livs
”Fyra Pelare”: era relationer, ert arbete, er hälsa och er andlighet. Den är, näst
efter STEG TILL KUNSKAP, den viktigaste vägvisaren i lärandet och
praktiserandet av Väg till Kunskap.
ISBN 978-1-884238-03-1???: Spiralbunden: $20. För närvarande endast tillgänglig genom New Knowledge Library.

MÄNSKIGHETENS BUNDSFÖRVANTER, BOK 2: Mänsklig enighet, frihet och
den dolda sannolikheten för Kontakt. Kompletterar Bundsförvanternas viktiga
budskap som började med Bok Ett. Ger ny information om samspelet mellan
raser i vårt lokala Universum och om Interventionens farligaste omständighet
allteftersom den främjar sin dolda agenda i världen. Måste läsas av alla som är
angelägna om framtiden och friheten för mänskligheten.
ISBN 978-1-884238-35-2????: Pocketbok, $????

Böckerna om Det Kosmiska Samfundets Väg till Kunskap kan köpas via er
lokala bokhandel eller beställas från en online bokhandlare. De kan även
beställas direkt från oss på New Knowledge Library. Just nu kan KUNSKAPENS
VÄG – EN LIVSHÅLLNING och RELATIONER OCH ETT HÖGRE SYFTE endast
beställas från New Knowledge Library på kl@greatercommunity.org eller (303)
938-8401. För ytterligare detaljer om Kunskapens böcker, besök vår webbplats
www.greatercommunity.org.

UTDRAG UR BÖCKERNA OM DET KOSMISKA SAMFUNDETS VÄG TILL
KUNSKAP
”Du är inte bara en människa i denna värld. Du är en medborgare i det
Kosmiska Samfundets världar. Det är det fysiska Universum som du upplever
genom dina sinnesorgan. Det är ofantligt mycket större än du kan förstå... Du är
en medborgare i ett gigantiskt fysiskt Universum. Det inbegriper inte bara din
Härkomst och din Arvslott men även ditt syfte i livet just nu, ty mänsklighetens
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värld expanderar in i det Kosmiska Samfundets världar. Du vet detta, trots att
din trosuppfattning kanske ännu inte omfattar det”.
―STEG TILL KUNSKAP:
världar.

Steg 187: Jag är en medborgare i det Kosmiska Samfundets

”Du har kommit till världen vid en viktig vändpunkt, en vändpunkt som
endast en del av er kommer att uppleva i er livstid. Det är en vändpunkt där din
värld får kontakt med världar i dess närhet. Detta är mänsklighetens naturliga
utveckling, precis som den naturliga utvecklingen för allt intelligent liv i alla
världar”.
―STEG TILL KUNSKAP:
Steg 190: Världen håller på att träda in i det Kosmiska
Samfundet av Världar – det är därför jag har kommit hit

”Du har verkliga vänner bortom denna värld. Det är av denna anledning
som mänskligheten söker inträde i det Kosmiska Samfundet eftersom det
Kosmiska Samfundet öppnar för möjligheten till fler genuina relationer. Du har
verkliga vänner bortom denna värld därför att du är inte ensam i världen och du
är inte ensam i det Kosmiska Samfundets världar. Du har vänner bortom denna
värld eftersom din Andliga Familj har sina medlemmar överallt. Du har vänner
bortom denna värld eftersom du inte bara arbetar för evolutionen av din värld
men även för evolutionen av Universum. Trots att detta överstiger din
föreställnings- och fattningsförmåga är det ändå sant”.
―STEG TILL KUNSKAP:
Steg 211: Jag har verkliga vänner bortom denna värld.

”Reagera inte med förhoppning. Reagera inte med rädsla. Svara an med
Kunskap”.
―DET KOSMISKA SAMFUNDETS
VISDOM: Del 2, Kapitel 10: Besök från det Kosmiska
Samfundet

Varför händer detta? Vetenskapen kan inte förklara det. Förnuft kan inte
förklara det. Fantasier kan inte förklara det. Räddhågad självbevarelsedrift kan
inte förklara det. Vad kan förklara det? Du måste ställa denna fråga med ett
öppet sinne, se med andra ögon och därigenom få en annan upplevelse”.
―DET KOSMISKA SAMFUNDETS
VISDOM: Del 2
Kapitel 10: Besök från det Kosmiska
Samfundet
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”Det är viktigt för er att börja tänka på Gud ur Det Kosmiska
Samfundets perspektiv – inte som en mänsklig Gud, inte er nedtecknade
historias Gud, inte era plågors och lidandens Gud utan en Gud som finns i
alla tider, för alla raser, i alla dimensioner, för de primitiva likväl som för de
mer utvecklade, för de som tänker som ni och de som inte gör det, för de
som tror och för de som inte förstår vad tro innebär. Sådan är Gud i Det
Kosmiska Samfundet. Och det är här ni måste börja”.
―DET KOSMISKA SAMFUNDETS
ANDLIGHET
Kapitel 1: Vad är Gud?

”Du behövs i världen. Det är dags att du förbereder dig. Det är dags att bli
målmedveten och bestämd. Det går inte att undvika dessa saker, ty endast de
som utvecklar sig i Väg till Kunskap kommer att kunna möta framtiden och vara
i stånd att upprätthålla sin frihet i den Mental Miljö som alltmer influeras av det
Kosmiska Samfundet”.
―KUNSKAPENS VÄG – EN
LIVSHÅLLNING:
Kapitel 6: Den Andliga Utvecklingens Pelare

”Här finns inga hjältar. Här finns ingen att tillbedja. En grund måste
byggas. Arbete måste utföras. En förberedelse måste genomgås. Och det finns en
värld att tjäna”.
―KUNSKAPENS VÄG – EN
LIVSHÅLLNING:
Kapitel 6: Den Andliga Utvecklingens Pelare

”Det Kosmiska Samfundets Väg till Kunskap håller på att introduceras i
världen, där den är okänd. Den har ingen historia eller bakgrund här. Människor
känner inte till den. Den passar inte nödvändigtvis in i deras idéer,
trosuppfattningar eller förväntningar. Den rättar sig inte efter den rådande
religiösa förståelsen in världen. Den kommer naken – utan pomp och ståt eller
ritualer , utan lyx och överflöd. Den kommer ofördärvad och enkel. Den är som
ett barn i världen. Den verkar sårbar, men representerar dock en Större
Verklighet och ett större löfte för mänskligheten.
—Heliga Skrifter: ej utgiven

”Det finns de i det Kosmiska Samfundet som är starkare än du. De kan
överlista dig, men endast om du inte ser upp. De kan påverka ditt sinne, men de
kan inte kontrollera dig om du har Kunskap.
―KUNSKAPENS VÄG – EN
LIVSHÅLLNING:
Kapitel 10: Att vara närvarande i världen
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”Mänskligheten lever i ett mycket stort hus. Delar av huset brinner. Och
andra besöker oss för att avgöra hur eldsvådan kan släckas till deras fördel”.
―KUNSKAPENS VÄG – EN
LIVSHÅLLNING:
Kapitel 11: Att förbereda sig för framtiden

”Gå ut en klar natt och titta upp i himlen. Där finns ditt öde. Där finns dina
svårigheter. Där är dina möjligheter. Din befrielse finns där.
―DET KOSMISKA SAMFUNDETS
ANDLIGHET:
Kapitel 15: Vilka tjänar mänskligheten?

”Du ska inte ta det för givet att en avancerad ras är mera logisk, såvida den
inte är stark i Kunskap. I själva verket kan de vara lika motspänstiga mot
Kunskap som du. Gamla vanor, ritualer, strukturer och auktoriteter måste
utmanas genom bevis i Kunskap. Det är av den anledningen som Kunskapens
man eller kvinna är en kraft att räkna med, även i det Kosmiska Samfundet.
―STEG TILL KUNSKAP: Övre nivåer
”Din oräddhet inför framtiden är inget du kan låtsas, den måste baseras på
din visshet i Kunskap. På det sättet kommer du att sprida lugn och berika andras
liv. Det är vad du är ämnad för. Det är därför du kommit till världen.
―STEG TILL KUNSKAP:
Steg 162: Jag ska inte vara rädd idag.

”Det är inte en lätt tid att vara i världen, men om medverkan är ditt syfte
och avsikt, då är det rätt tid att vara i världen.
―DET KOSMISKA SAMFUNDETS
ANDLIGHET:
Kapitel 11: Vad är det ni förbereder er för?

”För att du ska kunna förverkliga din uppgift måste du ha verkliga vänner,
ty Gud vet att du inte kan göra det själv”.
―DET KOSMISKA SAMFUNDETS
ANDLIGHET:
Kapitel 12: Vem kommer ni att möta?

”Skaparen skulle aldrig lämna mänskligheten utan förberedelse för det
Kosmiska Samfundet. Det är därför Det Kosmiska Samfundets Väg till Kunskap
presenteras. Den föddes genom Universums Gränslösa Vilja. Den förmedlas
genom Universums Änglar som tjänar Kunskapens genombrott på alla ställen och
kultiverar relationer som kan ge uttryck åt Kunskap överallt. Detta arbete utförs
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av de Gudomliga i världen, inte i syfte att föra dig till de Gudomliga, men för att
föra in dig i världen, ty världen behöver dig. Det var därför du sändes hit. Det är
därför vi har valt att komma. Och du har valt att komma hit för att tjäna och
stödja världens inträde i det Kosmiska Samfundet, ty mänskligheten är i stort
behov i denna tid, och detta stora behov kommer att överskugga alla andra
mänskliga behov framöver”.
―DET KOSMISKA SAMFUNDETS
ANDLIGHET:
Introduktion
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OM FÖRFATTAREN

T

rots att han inte är känd i dagens värld kanske Marshall Vian Summers
slutligen erkänns som den viktigaste andlige lärare som framträtt i vår livstid.
I mer än 20 år har han i tysthet skrivit och undervisat en andlighet som
bekräftar den obestridliga sanningen att mänskligheten lever i ett enormt stort
och befolkat Universum och är nu i stort behov att förbereda sig för sitt inträde i
det Kosmiska Samfundets intelligenta liv.
MV Summers undervisar om Kunskap, eller inre vetande. ”Vår djupaste
intuition”, säger han, ”är inget mindre än ett yttre uttryck för den enorma kraften
i Kunskap”. Hans böcker, Steg till Kunskap: Boken om inre Vetande, vinnare av
”Year 2000 Book of the Year Award” för Andlighet i Förenta Staterna, och Det
Kosmiska Samfundets Andlighet: En ny Uppenbarelse utgör sammantaget en
grund som skulle kunna kallas den första ”Teologin om Kontakt”. Hela hans
samlade verk, ca 20 volymer, varav hittills endast en handfull har publicerats av
New Knowledge Library, representerar kanske några av de mest genuina och
avancerade andliga läror som uppstått i modern tid. Han är även grundaren av
The Society for the Greater Community Way of Knowledge (Sällskapet för det
Kosmiska Samfundets Väg till Kunskap), en ideell andlig organisation.
Med Mänsklighetens Bundsförvanter är Marshall Vian Summers kanske den
förste betydande andlige lärare som uttrycker en tydlig varning om den sanna
karaktären av den Intervention som nu pågår i världen och han uppmanar
personligt ansvarstagande, förberedelse och kollektiv medvetenhet. Han har vigt
sitt liv åt att ta emot Det Kosmiska Samfundets Väg till Kunskap, en gåva till
mänskligheten från Skaparen. Han har förpliktigat sig att föra in detta Nya
Budskap från Gud i världen. För att läsa det Nya Budskapet online, besök vår
webbplats ”http://www.newmessage.org/”

OM SÄLLSKAPET

S

ällskapet för det Kosmiska Samfundets Väg till Kunskap har en viktig uppgift
i världen. Mänsklighetens Bundsförvanter har visat på problemet med
Interventionen och vad det förebådar. Som ett svar på denna utmaning har
en lösning presenterats i den undervisning som kallas Det Kosmiska Samfundets
Väg till Kunskap. Denna undervisning ger oss det Kosmiska Samfundets
perspektiv och den andliga förberedelse som mänskligheten kommer att behöva
för att vi ska kunna försvara vår rätt till självbestämmande och framgångsrikt
kunna hävda vår plats som en frambrytande värld inom ett större Universums
intelligenta liv.
Sällskapets uppgift är att presentera detta Nya Budskap för mänskligheten
genom sina publikationer, webbplatser, utbildningsprogram, meditativa
andaktsmöten och retreats. Sällskapets mål är att utveckla män och kvinnor som
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har Kunskap att bli de första som banar väg för en förberedelse inför det
Kosmiska Samfundet i världen idag och börja motverka Interventionens
påverkan. Dessa män och kvinnor kommer att ansvara för att hålla Kunskap och
visdom levande i världen allteftersom mänsklighetens kamp för frihet växer.
Sällskapet grundades 1992 som en andlig ideell organisation av Marshall
Vian Summers. Under årens lopp har en hängiven grupp studerande bildats för
att stödja honom i hans arbete. Sällskapet har fått hjälp och stöd av denna kärna
med hängivna studerande som förbundit sig att förmedla en ny andlig
medvetenhet och förberedelse till världen. Sällskapets arbete behöver stöd och
medverkan från många fler människor. Med tanke på världens allvarliga tillstånd
är behovet av Kunskap och förberedelse angeläget. Sällskapet ber därför män och
kvinnor överallt att bistå med att överbringa detta Nya Budskap, denna gåva, till
världen vid denna vändpunkt i vår historia.
I egenskap av en andlig ideell organisation har Sällskapet fått stöd helt och
hållet genom frivilliga aktiviteter, tionde och bidrag. Det växande behovet att nå
ut och förbereda folk i hela världen överstiger emellertid Sällskapets förmåga att
fullgöra sitt uppdrag.
Du kan bli delaktig i denna viktiga uppgift genom ditt bidrag. Dela med dig
av Bundsförvanternas budskap till andra. Hjälp till att öka medvetenheten om att
vi är ett folk och en värld som är på väg att träda in på en större skådeplats med
intelligent liv. Börja studera Vägen till Kunskap. Och om du har möjlighet att bli
en donator för detta stora åtagande eller om du känner någon som vill det,
kontakta vänligen Sällskapet. Ditt bidrag behövs nu för att möjliggöra
dissemineringen av Bundsförvanternas kritiska budskap över hela världen och
hjälpa till att drastiskt förändra situationen för mänskligheten.
”Du står inför utmaningen att ta emot någonting storartat, som världen har
stort behov av – någonting som håller på att föras in i och översättas i världen.
Du är bland de första som kommer att ta emot det.
Ta väl emot det”.
DET KOSMISKA SAMFUNDETS ANDLIGHET
SÄLLSKAPET FÖR DET KOSMISKA SAMFUNDETS VÄG TILL KUNSKAP
P.O. Box 1724, Boulder, CO 80306-1724 (303) 938-8401, fax (303) 9381214
society@greatercommunity.org
www.greatercommunity.org
www.newmessage.org
www.alliesofhumanity.org

123

