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Den ukjente historien om vårt solsystem  
 
Den spirituelle transformasjonen av jorden 
 

I 1994 hadde jeg et møte i meditasjon. Jeg befant meg i en dal, omgitt av tusenvis av personer, 
menneskelige og ikke-menneskelige, blant dem personer som jeg gjenkjente som Paul 
Twitchell og onkel Odin, selvfølgelig. Dette var da de fortalte meg om 
transformasjonsprosessen for første gang. 

Siden 1930-årene hadde de holdt på med det, å skape energien her skritt for skritt. Det hadde 
vært mange møter om det og det var nødvendig med et bredt samarbeid. Noen ønsket ikke å 
delta, noen gjorde, og noen vesener fra andre galakser brydde seg overhodet ikke. Men de var 
overbevist om at Jorden er en så spesiell planet på grunn av alle de forskjellige livsformene  
som er på Jorden. Så mange forskjellige utenomjordiske hadde vært på besøk og bidratt til 
livet her. 

For å forstå transformasjonen og hva prosessen dreier seg om, må du kjenne til og forstå 
historien til dette solsystemet, til menneskene og jordens ukjente historie.  

Her er informasjonen som ble vist meg av mesterne og andre på dette møtet:For omkring 40 
millioner år siden (dette er ikke presist fordi tiden er uten betydning, bare hendelsene er 
viktige og tid er et konsept som er skapt av mennesket) ble det fra fire forskjellige galakser 
sendt fire forskjellige raser av mennesker til dette solsystemet. De ble informert av Det 
Åndelige Hierarkiet om å reise hit og kolonisere de eldre planetene. De var langt mer avansert 
enn du kan forestille deg. Ikke bare hadde de muligheten til å reise til forskjellige galakser, 
men også i ulike dimensjoner og til fremtiden eller fortiden. 

De hadde telepatiske evner og ikke behov for muntlig språk, med mindre det var nødvendig 
for å kommunisere med mindre utviklede skapninger. De kommuniserte med alle livsformer, 
dyr, planter og mineraler. De kommuniserte også med de som befant seg i andre dimensjoner, 
som tidligere hadde levd i det fysiske; engler, oppstegne mestere osv. 

Deres teknologi var i fullstendig harmoni med skaperverkets naturlige lover. De hadde 
mestret kreativitetens konsepter med energien fra sine tanker. Dette bringer med seg ansvaret  
for å bruke det for positive og konstruktive formål som er gunstige og harmonisk eller for 
egoistiske formål, som å skaffe seg makt og rikdom. 

De hadde full forståelse for skaperverket og skaperen. De visste at de var sjel og evig, ikke 
begrenset til den fysiske kroppen. Døden eksisterte ikke for dem. For dem var det en overgang 
fra en tilværelse til en annen. De valgte sine egne levetider i henhold til erfaringene de ønsket 
å få eller oppdragene som de ønsket å fullføre. 

De kom til dette solsystemet for å bringe menneskelig liv hit og være beskytterne av alt liv på 
alle planetene. Den gule rase koloniserte planeten du kjenner som Mars, den røde rase 
planeten Saturn, den sorte rase Jupiter og den hvite rase Venus. 

Jorden var da bare en komet som fløy rundt siden den ikke hadde tatt form av en planet eller 
falt inn i en bane rundt solen. Da jorda til slutt ble en planet, ble den vakker med store 
vannmasser. 

De fire rasene dro til fjerne galakser og brakte med seg mange slags dyr, fisk, fugler, planter 
og mineraler og skapte et unikt paradis hvor alle livsformer levde i harmoni. 
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Innenfor andre systemer var det også mennesker og andre ikke-menneskelige vesener som 
ikke var like avanserte som disse fire rasene. Imidlertid hadde de teknologi for romfart, men 
de hadde fortsatt beholdt et mer aggressivt og erobrende bevissthetsnivå. De hadde hørt om 
denne vakre nye planeten. På dette tidspunktet hadde Jorden to måner for å harmonisere 
værforholdene og kontrollere tidevannet fra jordens store vannmasser. 

De første skapningene som bebodde planeten var en dinoid og en reptoid rase fra to 
forskjellige systemer utenfor vårt solsystem. De var intelligente og gikk på to bein som 
mennesker, hadde en krigersk mentalitet og anså seg for å være bedre enn alle andre 
livsformer. 

 

I tidligere tider hadde de fire rasene av mennesker vært i konflikter med dem før de vokste fra 
slik oppførsel. De to rasene (dinoid og reptoid) kom til Jorden for å rane den for sine 
mineraler og verdifulle edelstener. Snart hadde de skapt en forferdelig krig. De fikk med seg 
forsterkninger fra sine hjemplaneter. Den ene gruppen satte opp sin base på en av jordas 
måner, den andre hadde sin base på jorden. Det var en forferdelig krig med avanserte 
kjernefysiske våpen og laservåpen som du ser i science fiction-filmer. Den varte veldig lenge. 
De fleste livsformene befant seg i svidd avfall og den ene månen ble ødelagt. Dinoidene og 
reptoidene var ikke lenger interessert i jorda og reiste tilbake til sine hjemplaneter, mens de 
etterlot sine skadede som de ikke lenger hadde bruk for. 

 De fire rasene sendte ut noen for å se om de kunne hjelpe de sårede dinoider og reptoider og 
for å se hva de kunne gjøre for å reparere jorden. De fant fort ut at på grunn av den 
kjernefysiske strålingen var det for farlig på jorden før den radioaktive strålingen ble fjernet. 
De måtte ta slike hensyn for ikke å forurense sine egne hjemplaneter. 

På grunn av den radioaktive strålingen, hadde de overlevende dinoidene og reptoidene mutert 
til dinosaurer og gigantiske reptilians som er kjent fra historien. Menneskene som hadde 
befunnet seg der muterte til det som er kjent som neandertalerne. 

Jorden forble en ødelagt ruin, dekket av en enorm mørk kjernefysisk sky og det som var igjen 
av vegetasjon ble slukt av gigantiske skapninger, også mennesker og dyr av noen. Slik var det  
i hundrevis av år før en gigantisk komet krasjet inn i et av havene og skapte en annen stor sky. 
Dette skapte et slikt mørke at varmebølgene fra solen ikke kunne samhandle med jordas 
gravitasjonsfelt slik at en istid oppsto. Dette ødela de muterte livsformene og ga de fire rasene  
sjansen til å rense og helbrede jorden med teknologi og sin energi. 

Nok engang ble ulike former for liv brakt til Jorden, og et paradis ble skapt på nytt, med 
unntak av ekstreme værforhold og ekstreme tidevannsaktiviteter. 

I løpet av denne tiden innså de at deres egne planeter – jordas eldre naboplaneter - ville gå inn 
i et naturlig sovende stadium der de ikke lenger ville være i stand til å gi livsgrunnlag for  
fysisk liv. Så de bestemte seg for å kolonisere Jorden med sine egne folk. De var bekymret for 
den ene månen, fordi den bidro til å skape jordskjelv og flodbølger og stormer og andre 
vanskeligheter for strukturen av Jorden. De visste de måtte drikke væsker for å beskytte og 
balansere seg selv. Dette var de første koloniene som Atlantis og Lemuria. 

Resten av folkene ble på sine planeter og avventet sine skjebner. De visste at de ville gå til 
grunne og dø. De hadde fattet beslutningen om bare å sende den yngre generasjonen sammen 
med noen åndelige lærere og eldre til jorden. Planeten var for liten for dem alle. Men de 
hadde ingen frykt for døden. 

De hadde nok engang skapt et paradis. De ble instruert om å bygge spesielle templer her som 
portaler til andre dimensjoner. På grunn av de aggressive skapningene, ble templene skjult for 
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fremtidige tider når de igjen ville komme til å bli viktige. Der de kunne gjøre sine 
meditasjoner og kommunisere med høyere vesener. 

De ble informert om å bygge to skjold av ispartikler rundt jorda for å balansere innflytelsen 
fra jordens eneste måne. De skapte et tropisk klima for Jorden. Det var ingen ørkener på den 
tiden. De har spesielle krystaller for disse portalene, og de var i stand til å senke sine 
vibrasjoner for å kunne passere gjennom disse portalene. Nyheten om den nydelige planeten 
spredte seg. Så kom de mørke kreftene hit igjen, de var mennesker, men ikke så avanserte på 
den tiden. De har en annen genetisk struktur. De var veldig mektige, men ønsket å bruke 
denne makten til å manipulere og kontrollere. 

Menneskene som var igjen på de andre planetene foretok en meditasjon i deres siste øyeblikk, 
og som belønning ble de fortalt av det Åndelige Hierarkiet at deres kultur ville eksistere i de 
andre dimensjonene, og at dette ville beskytte skapningene her. Det var fantastisk for dem, og 
det ville tjene en hensikt i fremtiden. 

En annen rase av mennesker fra et nærliggende system kom hit og prøvde å forhandle for å få 
informasjon og teknologi, men når de ble informert om at de ikke kunne få det av frykt for 
misbruk og brudd på de åndelige lovene erklærte de krig mot koloniene på Jorden. Koloniene 
kjempet ikke tilbake, men sendte de fleste av sine folk i skjul for å gjenoppbygge koloniene 
senere. De ødela alt for at det ikke skulle falle i hendene på de mørke kreftene. Lemuria og 
Atlantis ble ødelagt av sine egne innbyggere for at deres kunnskap og teknologi ikke skulle bli 
misbrukt av de mørke kreftene. Noen mennesker gjemte seg i sentrum av jorden, der de 
fremdeles lever. 

I denne prosessen ble krystallstrukturene skadet, og en del av menneskene som gjemte seg på 
jordens overflate ble informert om at det ville komme en flom på jorden, fordi 
krystallstrukturene var i ferd med å kollapse og smelte og forårsake en enorm flom.  

 

Så de gikk i gang med å bygge store skip for å redde så mange livsformer som de kunne. Det 
var hundrevis av arker, ikke bare en som vi blir fortalt i Bibelen. De ventet på at flommen 
skulle gå tilbake, det samme gjorde de mørke kreftene. De kom hit på nytt for å ta hånd om  
disse menneskene fordi de hadde innsett at de var genetisk annerledes. De torturerte dem for å 
få så mye informasjon som de kunne om de skjulte templene for seg selv og sin makt. 

Siden de visste at menneskene ville være i stand til å gjenoppbygge Jorden så lenge de hadde 
sin kommunikasjon med de andre dimensjonene, så splittet de hjernehalvdelene på alle som  
de fanget, slik at de ikke lenger ville ha muligheten til å kommunisere med de andre 
dimensjonene eller erindre sine tidligere liv eller teknologi eller templene eller noe som helst. 

 

De menneskelige skapningene ble reprogrammert og etablert som ulike raser og farger, og de 
ga dem religioner og opphøyde seg selv guder for å bli tilbedt. Kriger oppsto og det var de 
rike som var de kontrollerende kreftene, som hadde all informasjon og makt. Det ble verre og 
verre, og i dag er det ikke annerledes. Det fortsetter på et mer subtilt nivå, og menneskene har 
ikke lenger en erkjennelse om dette. Selv om de dypt inni seg har en følelse av at det finnes 
noe mer og de ser til himmelen og tror at de har kommet fra et annet sted, fordi de føler at det 
er noe som ikke stemmer med deres eksistens her på Jorden. Selvfølgelig er det deres sjeler  
som husker dette, men programmeringen her er så komplett. 

Transformasjonen er at såvel alle disse skapninger som har reinkarnert siden da og utviklet 
som Det Åndelige Hierarkiet selv ønsker å rette opp dette. Det første de gjorde var å 
introdusere åndelig informasjon her på Jorden. Det kom inn en strøm av informasjon, og den 
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esoteriske bevegelsen vokste i samfunnene og ble mer og mer populær og vanlig. De 
kontaktet også landenes ledere, men de nektet å samarbeide fordi de ikke ønsket å gi avkall på 
sin kontroll. De åndelige skapningene visste at de måtte redde jorden fra å bli  ødelagt på nytt, 
og de visste at med teknologi som er utviklet der (her på Jorden) ville det bli foretatt mer 
genetisk manipulasjon her. 

 

Dessuten innebar oppfinnelsen av atombomben en risiko for at Jorden kunne bli fullstendig 
ødelagt. Dette ville fått enorme konsekvenser, ikke bare for dette solsystemet, men for hele 
galaksen, og det ville skadet utallige skapninger. 

The Galactic Brotherhood; Det Galaktiske Brorskap, (som er en føderasjon av utallige høyt 
åndelig utviklede vesener fra andre dimensjoner) besluttet derfor å sette en stopper for denne 
kontrollen, manipulasjonen og misbruket. I flere tiår har de arbeidet for å endre hele planetens 
energi, slik at de etablerte teknologiene gradvis ville slutte å fungere, men ny teknologi ville  
bli innført når transformasjonen er fullført, og planetens og dens innbyggeres frekvens har 
endret seg. 

Alle de galaktiske brorskapene, mange raser; menneskelige og ikke-menneskelige, Det 
Åndelige Hierarki, oppstegne mestere, ikke-fysiske vesener som engler og naturåndene  
samarbeider. Lady Gaia er den spesielle engelen for selve Jorden. 

De skjulte templene er blitt reaktivert, slik at også energi flyter inn gjennom dem fra de 
høyere sfærene. Romskip ble plassert rundt Jorden for å sende vibrasjoner for å endre 
frekvensen. Disse romskipene vibrerer i en slik rytme at de ikke kan bli sett av menneskelige 
øyne eller oppfanget av radar, og de sender kontinuerlig sin spesielle energi til Jorden. 
Naturåndene har informert hele naturen om å endre sin frekvens - fuglenes lyd, biene, vannet, 
vinden, alt har en effekt på vårt miljø. 

Frekvensøkningen er en gradvis prosess. Omtrent siden 1993, da de skjulte templene hadde 
blitt reaktivert, er det sikkert at prosessen vil bli vellykket. De visste det ikke tidligere, men 
innsatsen ble utført på så mange ulike nivåer og med personer her. Jo mer deltakelse jo  
raskere vil transformasjonen foregå. De gjorde det en som en gradvis transformasjon, fordi 
altfor raske endringer ville ha skadet cellestrukturen. 

Dere har et kunstig støttesystem som er et nytt chakra-system. Det synkroniserer de to 
hjernehalvdelene til å fungere som én, i samsvar med de nye frekvensene, for å gi dem tilbake  
sine forfedres evner, til å ha mental telepati, intuisjon, erindringer fra tidligere liv, og motta  
individuell åndelig informasjon. 

Chakraer er miniatyrportaler til energien i hver dimensjon - det er ett chakra for hver 
dimensjon i kroppen. Barn født etter 1993 har allerede endringene i sine kropper. De er født 
med det genetiske systemet og det nye chakrasystemet intakt. 

 

Mens du får det nye chakrasystemet, kan det være noe fysisk ubehag, som for eksempel korte 
skarpe smerter som om noen stikker en nål i kroppen din, synet kan bli uskarpt innimellom,  
det kan komme høyfrekvente lyder i ørene, og raske hjerteslag. Du kan oppleve tilfeller når  
du føler litt panikk, eller du kan føle deg fryktelig sliten selv om du har hvilt nok. Noen 
ganger kan du våkne opp etter bare noen få timer søvn, og føle deg veldig energisk. 
Appetitten vil svinge, du kan få ganger når du er konstant sulten og tider når du ikke føler 
behov for å spise i det hele tatt. Alle disse uvanlige hendelsene er midlertidige. Det er viktig å 
drikke mye væske, for å få skylt visse giftstoffer ut av kroppen. 
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Dine intuitive evner kommer tilbake, og din evne til å kommunisere gjennom mental telepati 
med hverandre.Vi må innse at alt er verdifullt. Selv de negative kreftene har tjent til å hjelpe 
oss til å oppleve ulike kvaliteter av oss selv eller for å oppleve disse kvaliteter og muligheter. 
Men noen mennesker blir så knyttet til å ha makt og kontroll og å bruke livsenergien for 
kontroll over andre. Det har vært problemet at folk ikke kan overvinne sitt ego og sine 
tendenser til å bruke hverandre og denne energien til deres eget generelle selv og egoisme. 

I fremtiden vil Jorden tjene en annen hensikt enn den har hatt i tiden som har vært. Det var 
mer eller mindre et sted hvor folk kunne møte den motsatte energien fra sjelen - yin og yang, 
det negative og det positive. Selvfølgelig, i virkeligheten er det samme energi. Delingen har 
blitt skapt av konsepter. Ved å bestemme at denne oppførselen er dårlig og en annen holdning 
er bra, blir energien delt inn i god og dårlig. På denne måten kan du også bidra til å støtte den 
negative prosessen. 

Våre forfedre var helt uselviske mennesker. De ønsket ikke å ødelegge eller skade noe som 
var fra skaperen, fra naturen, fordi de følte seg i harmoni med det. Det var en naturlig måte å 
overleve med de eksisterende livsformene i denne fysiske verden, tilpasse seg, kommunisere  
og samarbeide med dem. Dette er ting som kommer til å bli reinstallert igjen i den 
menneskelige værelse.  

I tidligere tider, mens de opprinnelige koloniene var på Jorden, var det feminine kvaliteter 
som rådet. Folk benyttet sin intuisjon og de feminine prinsippene av kjærlighet og omsorg. 
Deretter, etter den genetiske manipulasjonen, var det den maskuline energien som kontrollerte  
samfunnene og enkeltpersoner med mer maktbruk, mer ødeleggelse og mer makt. I fremtiden 
vil Jorden tjene som et sted, der mannlige og kvinnelige krefter vil være like og balansert i det  
enkelte individ. 

Videre vil Jorden ha som et formål der mennesker kan erfare alt i en livssyklus. De kan 
manifestere den kropp de selv velger. Det behøver ikke å være mannlig eller kvinnelig, det  
kan være begge energier og kvaliteter i en og samme kropp, fordi den fysiske kroppen ikke vil 
være av samme materiale som det er nå, og vil ha en annen frekvens. 

Folk vil danne lokalsamfunn og forbindelser og arbeide sammen med dyrene og de ulike 
livsformene. Jorden vil bli et helt annet sted enn det du kjenner den som. 

Med sammenbruddet av de negative kreftene, vil aggresjon avta, og det vil ikke være behov 
for å overmanne andre eller å være ansvarlig for noe. Alle personer vil ha ansvaret for sine 
egne selv og skape sin eksistens. Frykten vil bli fjernet, og vi vil ikke ha behov for 
menneskeskapte lover lenger. Vi vil bare naturlig adlyde de åndelige lovene, fordi som en 
avansert sjel med full bevissthet og oppmerksomhet, vil du bli i stand til å styre deg selv på en 
måte som er i harmoni med alt som eksisterer. Vi har levd på den måten på andre planeter i 
millioner av år. Det er bare en naturlig harmoni av å følge de åndelige lovene.  

 

Det tar mye viljestyrke og akseptering for å gå gjennom denne prosessen individuelt og godta 
endringene som finner sted i våre samfunn. Du trenger bare å bidra til å visualisere og skape 
disse mulighetene. Forestille deg hvordan det kan være som eller hva du ønsker at det skal 
være, og til slutt vil du ha det. Vi kan se frem til faktisk å skape det vi er, hva vi ønsker å 
være, hva vi ønsker å oppleve i stedet for å bli tvunget til å oppleve det som allerede 
eksisterer. 

Jeg håper at denne informasjonen kan inspirere deg og gi deg mot og evne til å håndtere hva 
som enn måtte komme og akseptere det som guddommelig vilje, fordi alt som skjer i livets 
kontinuum er ment slik. Du må lære å akseptere ting og være avhengig av dine kreative evner 
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for å se deg gjennom vanskelige tider. Men du har hjelp fra andre skapninger som har en 
alternativ metode for kraft og energi som du vil kunne bruke.I jordens fremtid, etter at 
transformasjonen er fullført, vil det være en helt annerledes livsstil og en helt annen bevissthet 
på Jorden. 

Det som jeg håper at du kan huske er: En sjel er perfekt, en sjel er vakker, og individuell og 
fullstendig. Du må huske din egen skjønnhet og egenskaper, at hver opplevelse som du noen 
gang har hatt i løpet av dine livssykluser, er en del av det som utgjør den spesielle juvelen 
som hver enkelt sjel er. Denne skjønnheten og disse egenskapene er bestemt av din 
individuelle prosess og utvikling gjennom dine livserfaringer. Det er ingen ende på din 
eksistens. Du har evigheten å se frem til, når du kan overvinne begrepene tid og aldring. Hvis 
du kan være lykkelig og virkelig sette pris på det dyrebare  i liv og erfaringer, da har du en 
bedre sjanse for å nyte et vidunderlig liv. Selvfølgelig bør du nyte hver sans som du har her i 
den fysiske verden, fordi disse sansene ikke vil være likedan i fremtiden, ettersom den fysiske 
kroppen kommer til å være helt annerledes. Du må nyte de ulike aspektene ved det å være 
menneske, og selvfølgelig skape en balanse og en harmoni i deg selv, fordi du er den eneste 
som kan gjøre det. 

Jeg håper denne informasjonen er verdifull og at du kan dele den med andre, fordi dess flere 
personer som bevisst og aktivt deltar i transformasjonsprosessen og begynne å bruke sin 
energi på en positiv måte, dess raskere vil prosessen gå. 

Jeg ønsker å gi dere en hilsen fra Venus som betyr "Måtte Universell kjærlighet og 
velsignelser være": AMUAL ABAKTU BARAKA BASHAD. 


