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KANALISERING FRA EPISODE 1 

På slutten av vår første Ånd & Vitenskaps podcast-episode ble det også 
gjort en spørsmål-og-svar-kanalisering om hvorfor korona-krisen har 
oppstått. 

Camillo stilte spørsmål og Lilli via kanalisering svarte. Lilli kanaliserer en 
Kilde som kaller seg The Council of Elders (De Eldres Råd) som via Lilli 
svarte på spørsmålene som ble stilt. Spørsmålene og svarene er gjengitt 
i tekstformat som du kan lese her.

_________________________________________________________________

Introduksjon av The Council of Elders via Lilli: 
I prismet av lys finnes det mange sannheter slik det finnes mange 
historier og svar på et spørsmål. Det er slik at den guddommelige 
intelligensen liker å skape. Og for én skapelse er det mange utfall fordi 
det er slik at infiltrasjon av Alt Som Er har sin egen unike stemme med 
sin egen unike forståelse.
 
For eksempel for å løse et problem eller å skape det samme. På denne 
måten vil det være som en vind som blåser fra forskjellige retninger og 
skaper ødeleggelser på en måte. Eller som en myk bris som endrer 
kurs. Det vi prøver vi å si er at virkeligheten skapes fra sekund til 
sekund, fra øyeblikk til øyeblikk.
 
Og det er grunnen til at når man snakker om profetier vil ikke alltid 
utfallet bli slik det ble forutsagt, men gjennom en annen tidslinje er det 
alltid et privilegium å kunne endre resultatet for den går tidslinjen.
 
Vi er nå villige og åpne for å svare på spørsmålene fra hjertet, som 
stilles i denne tiden på planeten Jorden som for mange av dere 
oppleves så utfordrende. Så la representanten - du Camillo - som har 
tatt på deg rollen som spørsmålsstiller i denne tiden tre frem.
 
Spørsmål fra Camillo: Tusen takk. Det er mange som lurer på hva som 
skjer med dette korona-viruset - hvorfor har det kommet? Er det en 
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høyere, spirituell mening med det som skjer nå - og hvis det er det hva 
er i såfall det?
 
Svar av The Council of Elders via Lilli:  Som vi sa til dere eller 
forklarte dere, er Jorden et sted der sjeler inkarnerer for å skape 
forskjellige scenarier, men også, fra de høyere verdener, er det tydelige 
forstått at det er en agenda for planeten Jorden og menneskehetens 
fremtid. Det er felles mål siden Jorden er ansett å være veldig viktig for 
mange verdener utenfor planeten Jorden.
 
Jorden er beplantet og har utviklet og fått tilgang til historier om 
skapelser der det er blitt opprettet blokkeringer med et usikkert utfall, på 
grunn av det faktum at Jorden er en fri-vilje-planet.
 
Mange ganger før i jordens historie, har sivilisasjoner 
kommet, ekspandert, men så er det kommet til et visst punkt der ego-
strukturer har skapt enorm ubalanse som har ført til ødeleggelse av den 
menneskeheten.
 
Men det har også vært tider hvor menneskeheten har utviklet seg, 
overtredelsene har utviklet seg utover det punktet hvor egoet har vunnet 
i de lavere dimensjoner.
 
Og det høyere guddommelige egoet er født.
 
Så mennesker har steget opp (ascended) og blitt mestere av tid - 
og gjennom sin erfaring og malen for suksess har de skapt andre 
verdener og andre planetariske systemer.
 
Fordi det er mange planeter i det store kosmos som har muligheten til å 
skape liv, for eksempel den menneskelige malen - den menneskelige 
rase. Det var hovedplanen i jordas historie.
 
Og nå, med teknologien og uroen og krigene og ubalansen, er man på 
randen av ødeleggelse.
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Man har kommet til et punkt hvor man vet at man kan ødelegge jordens 
sivilisasjon med en atomkrig eller med mange andre ting som vil ende i 
kaos og ødeleggelser.
 
Den høyere verden - som var overvåkerne av deres skapelse - så ned 
på hva som foregikk og en hovedplan ble laget:
 
Å bevege seg inn i de ulike samfunn og skape oppvåkning som 
var mykere enn det tidligere planlagte scenariet.

Så la oss si at dette er en koordinert hendelse fra universet, fra de 
høyere verdener, fra vesener av store tradisjoner, visdom og skjebne for 
å utvide seg til feltet for kjærlighet og empati.
 
Sjeler har inkarnert og er villig til å ofre livet hvis det blir nødvendig. Og 
så tok krefter på Jorden og noen individer på seg ansvaret for å skape 
dette viruset.
 
Og det er interessant når du ser tilbake i historien deres å se på 
historien om Kristus - om Jesus. Judas inkarnerte villig til å ta på seg 
den rollen slik at religionen kunne skapes.
 
Så på en eller annen måte er det ingen dømmelse i dette. Det er en 
korreksjon og en vekker for noe som ikke opprettholder seg selv - som 
det økonomiske systemet deres - det er som en ballong.
 
Det er grådighet involvert og ubalanse. Og det er andre måter å utveksle 
verdier på.
 
Men krigssystemet, teknologien og pengene opprettholder disse 
krigene. Det er et politisk dilemma der millioner sulter i hjel mens noen 
har verden i sin besittelse.

Dette er en ubalanse som ikke finnes i verdenene som har klart å dele 
likt. Også fordi det var nok for alle. Det var nok. Det var som en uendelig 
fontene der alle livets nødvendigheter ble oppfylt - som nok mat eller nok 
av det hver person ønsket seg eller trengte.
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Det virker som om Jorden deres har gått inn i trossystemet, og lever 
etter dette trossystemet at det ikke er nok for alle, og det vil føre til 
kriger.
 
"Jeg må tjene og sikre meg, så jeg bryr meg ikke om naboene mine 
sulter så lenge jeg har nok til meg selv."
 
Nå går vi tusenvis av år tilbake i tidslinjen deres der dette ble født - hvor 
denne ubalansen startet.
 
Og du kan si at det var krefter og enkeltpersoner som inkarnerte som en 
gruppe for å følge deres egen agenda for å gjøre planeten jorden til 
et slagskip - et kampsted.
 
Som vi sa, det er forskjellige systemer av tro og tillatelser til å leve ut 
disse trosmønstrene.
 
Som når Jorden har frie sjeler av frie tanker, men likevel hjulpet av 
mestere som inkarnerer og for eksempel skaper en tradisjon, en religion 
som peker mot det gode i mennesker. Så ja, det (viruset) er 
en koordinert hendelse.
Spørsmål fra Camillo: Tusen takk. Så man skal prøve å rette opp den 
ubalansen som er for å få mer Yin energi inn i systemet. Nå er det mye 
maskulin energi slik vi har snakket om. Det er mange som lurer på hvor 
lang tid det vil ta da før denne ubalansen er rettet opp. Hvor lenge vil 
denne krisen vare?
 
Svar av The Council of Elders via Lilli:  Dere bestemmer. Og som vi 
fortalte dere før, tidslinjene blir satt opp og dere skaper det dere har lært 
- og så stopper dere det. Og dette kan stoppe på et øyeblikk når deres 
bevissthet - når mange nok av dere - sender ut signaler gjennom hjertets 
vilje, empati og kjærlighet og ser deres brødre og søstre over hele 
kloden som dere selv.
 
Og dere begynner å forstå enhet. Empati, medfølelse. Det vil bli en 
korrigering. Dette er ikke slutten på samfunnet slik dere kjenner det. Det 
er en korreksjon og på grunn av intelligensen fra så mange sjeler på 
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planeten Jorden - vil man finne måter som vil gjøre at dette viruset blir et 
ikke-farlig virus.
 
Plutselig blir det som stormen som raser blir til den myke vinden. Men 
dere bestemmer deg.
 
Forstå at når ting går for fort - tilbake til det normale - da er det alltid en 
tendens til å riste på skuldrene og si: "Vel, det var en prøve, men nå går 
vi i de samme skoene vi gikk i før.
 
Det er viljen til mennesker til å snu fokuset dypt innover, til å lytte, forstå, 
ikke dømme, men bare gå inn i fugleperspektiv. Se på det som skjer.
 
Og dere har Internett, og dere har mange, mange sjeler som nå er blitt 
bedt om å snakke om dette. For å snakke om ubalansen. For å snakke 
om behovet for å strekke ut en hånd og finne nye måter.
 
Og i ditt eget trossystem, i din egen styrke - vil du reise deg som fuglen 
Føniks fra asken når brannen er ferdig og brannen vedvarer til regnet 
begynner å strømme - og røyken og asken skaper transformasjonen 
som det er bedt om fra universet og fra menneskets sjeler. Ja.
 
Spørsmål fra Camillo: Så vi skaper vår egen virkelighet og dermed kan 
vi være med å stoppe det som skjer dersom mange av oss begynner å 
leve mer fra hjertet - ser enhet og helhet. Er det riktig forstått?
 
Svar av The Council of Elders via Lilli:  Korrekt.
 
Spørsmål fra Camillo: Vil det da bli et nytt økonomisk system etter at 
denne tiden er over? Vil vi begynne å leve på en ny måte? Tjene til livet 
på en ny måte enn det vi gjør nå? 
 
Svar av The Council of Elders via Lilli:  Det vil være mange sjeler som 
vil velge å leve på en annen måte, men mange vil også fortsette som før. 
Likevel ikke helt som før, fordi det vil ta noen år å gå tilbake til det 
såkalte normale.
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Og det vil være et byttehandelssystem og utvekslingssystem for varer og 
tjenester som mange vil begynne å implementere i hverdagen. Det vil 
også være en bevissthet om å være selv-gående i hvert land. Som det 
du ser, for eksempel i landene i Afrika der de produserer mat og de 
selger den ut, men så må de kjøpe den tilbake mye dyrere.
 
Og disse tingene vil det bli sett på slik at jorden og arbeidet vil være 
selv-gående for selv å skape - for eksempel mat. Man vil kunne skape 
sine små felt av produkter. 
 
Sammenlignet med idag der store selskaper har tatt kontrollen, påvirker 
prisene og holder folk nesten i slaveri.
 
Dette ser ut til å endre seg. Man vil begynne å forstå viktigheten av å 
skape i selve landet ved å bruke ressursene i landet. Og mange nye 
oppfinnelser vil komme for å hjelpe veksten og brukes slik at det er nok 
mat til alle.
 
Man vil se nærmere på landene i Afrika - som Etiopia, hvor sulten 
gjennomsyrer samfunnet. Så det virker som om mange sjeler som nå er 
unge barn (14-15 år) vil ta på seg oppgaven med å endre lover og de vil 
bli hørt.
 
Ny utvikling vil begynne å ta form, og folk vil føle seg fornøyd med den 
måten å leve på. Men det gamle økonomiske systemet vil også fortsatt 
være intakt. Ja.
 
Spørsmål fra Camillo: Ok. Takk. Mens vi da går igjennom denne krisen 
så er det jo mye frykt som er der ute. Det er mange som er redde. Det er 
mye om dette på nyhetene. Det er mye frykt via media og internet - hva 
er rådet fra Kilden - The Council - om hva vi kan gjøre i denne tiden 
mens dette pågår? 
 
Svar av The Council of Elders via Lilli:  Å være i stormens øye. For å 
finne det stedet, den vakre hagen i deg, der du skaper din virkelighet 
uansett hva som noen gang skjer i stormen - selv om alle stemmene 
som snakker om dødscenarier får deg til å skjelve.
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Vet at hvis hver og en av dere bruker tankene, og troen om at alt vil gå 
bra - "det går bra med meg - jeg overgir meg til min plan  - jeg åpner 
porten fra meg til universet til mitt høyere selv, min essens. Og jeg 
holder fast på den essensen som eksisterer i en høyere dimensjon der 
alt er i balanse.  
Og som en portal av lys, trekker jeg det lyset gjennom tid og rom ned og 
inn igjennom mitt chakra-system. Jeg holder det i hjertet mitt, vel vitende 
om at ingenting kan skade meg utenfra, selv om jeg blir syk, selv om jeg 
mister mine penger midlertidig. Jeg har det i meg å være en skaper. Jeg 
kan reise meg fra asken. Og hvis det er slik at jeg har bestemt meg for 
at dette er min tid til å gå fra dette livet og over i en ny opplevelse, så er 
det også greit."
 
Det er å overgi seg, gi slipp på alle hindringene vi har, ting vi tror vi 
trenger for å gjøre oss sterke og lykkelige.
Frihet fra det som slave-binder deg. Når du klarer å gi slipp er du med 
på det vinnende laget.
 
Når mange mennesker klarer å være slik i sin bevissthet, vil dette sende 
signalene ut i det store bevissthetshavet som er Jorden. Det er alle de 
kombinerte tankene som finnes i feltet.
 
Og på denne måten vil du dempe ut det som er det største frykt-
scenariet. Og som den vakre soloppgangen etter mørket i natten vil dere 
se at Jorden fremdeles er verdt å leve på - at dere kan være en del av 
de som går i forkant for å bygge ut fra lenkene - for å befri 
dere fra lenkene - hva enn de er gjennom tankesystemet deres.
 
Vær fri og overgi dere. Be. Meditere for kjærlighet og vern hvert øyeblikk 
i deres oppvåkne liv fordi det er en gave. Du har levd i tusenvis av liv på 
planeten Jorden. Du har fulgt Moderen, Gaia. Du har sett og opplevd 
ubalansen på forskjellige måter og kategorier. Men du er mester-
skaperen. Tro på det. Tro på det.
 
Spørsmål fra Camillo: Det handler da om å å gi slipp og vite at man er 
trygg. Jeg fikk et bilde av et barn i en barnehage som kan være i 
barnehagen å leke og som er trygg uansett - fordi det er en trygg ramme 
rundt barnet i barnehagen. Og det er noen som passer på det barnet. Så 
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det er litt det samme som kommer her. At vi er på planeten jorda - her 
skal vi erfare ting - leve og erfare og vi er egentlig trygge. Hvis vi tør å 
stole på den følelsen og den tryggheten og vite at det her er bare en del 
av noe mye, mye større så vil ting bare ordne seg. Er det riktig forstått?
 
 
Svar av The Council of Elders via Lilli:  Ja, det er nydelige bilde 
Camillo.
 
Camillo: Tusen takk.
 
The Council of Elders via Lilli:  Vi hilser planeten Jorden og dens 
mennesker. Vi følger dere nøye. Vi kan ikke ta over. De universelle 
lovene må følges. Men når du føler deg ensom, som mange av dere gjør 
nå, så strekk ut en hånd. Vi griper tak i den, og vi holder den, og vi leder 
deg inn i nattesøvnen. Slik at du kan våkne uthvilt og klar - med et 
positivt sinn, et nysgjerrig hjerte.
 
Vi velsigner dere. Og vi elsker dere så mye. Takk skal dere ha. Vi er De 
Eldres Råd. I oss finnes det feminine og det maskuline i balanse. Takk.
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