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ENEGIERNA

Första Källan (Gudomen) har skapat allt högre liv med en Ljus och en Mörk
energienhet. De är som en högre och en lägre ton, som båda är tänkta att
vibrera i harmoni med varandra. Det Ljusa kan vara det glada, sprudlande och
livsbejakande medan det Mörka kan vara det mjuka, stillsamma och
tillbakadragna. De två är skapade för att komplettera varandra. De två
energierna kan finnas i samma entitet, samma ”uniform” eller uppdelade i två
enheter, tvillingsjälar.
För en miljard jordeår sedan hölls ett stort möte på platsen Einkzx, tror jag det
var. Ordet EINKZX bär initialerna från den plats som hade med äldsta
skapelsen av babytotaliteten Elf a tt göra. Elf är namnet på den grupp
universum som vårt universum Bahar tillhör. På detta möte beslöts att dela på
Ljuset och Mörkret. Fanns dessa två energier i en och samma ”uniform” fick de
härmed två – en med Ljus energi och en med Mörk. De bosatte sig även i olika
delar av Universum. Vi fick en Ljus del (Yang) och en Mörk del (Yin). För att
hålla dessa skida åt skapades en ny energi, den Neutrala och de lades mellan
Ljuset och Mörkret.
Men med åren insåg många i den Mörka energin att denna skapelsemodell
hade sina brister. De ”abdikerade” då och bosatte sig i mittsektionen av vårt
universum, nära de Neutrala. Dessa avhoppare blev de Mörkgrå. Även Ljusa
själar hoppade av. De blev de Ljusgrå. De Mörkgrå och de Ljusgrå förenades till
de Grå.
2008 skapade Guden Aron, på anmodan från Första Källan, den GyllenLjusa
energin. Den var skapad som en gemensam framtidsenergi för de Ljusa, de Grå
och de Neutrala. Jag reste runt tillsammans med andra utvalda under 2 års tid
och propagerade i vårt Universums Ljusa, Grå och Neutrala delar: ”Stöd
Kärleken, rädda Universum – Gå över till den GyllenLjusa energin”. På
vårdagjämningen den 31 mars 2016 var den nya GyllenLjusa energin starkare
än Ondskans energi i vårt Universum exklusive Jorden. Vare sig den Ljusa, den

Grå eller den Neutrala energin var större än Ondskans energi, men tillsammans,
uppgångna i den GyllenLjusa energin, blev de det.
Den Mörka energin har inte deltagit vid sammanslagningen till den GyllenLjusa,
men detta arbete har skett med de Mörkas samförstånd och hjälp. Såvitt jag
förstår krävs det en polaritet till den nya GyllenLjusa energin. Vi skall även ha i
åtanke att den Mörka energin numera genomgår en transformation till det den
en gång var tänkt att bli – en kärleksfull pendang till den Ljusa.
Den Ljusa energin var inte heller helt OK. Den kunde vara båda arrogant och
förljugen. Förhoppningsvis faller detta bort i den nya GyllenLjusa.
Detta är berättelsen om Grundenergierna. Det finns massor av mindre
energier, kanske de är underenergier till Grundenergierna, som själar kan
tillhöra – var och en med sina särdrag.
Ray Rose
På Jorden
2020-07-27.

