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Uppstigningsprocessen och era olika kroppar
Hälsningar, det är jag, Saint Germain och det är med glädje jag ger er dessa meddelande om
vilken nivå i utvecklingen ni befinner er på. Framstegen i Uppstigningen går nu mycket smidigt
och kommer att fortsätta så, mina kära. Ni har gjort stora inre framsteg, och ni är för närvarande
upptagna med att förkroppsliga era eteriska kroppar tillsammans med era andra kroppar. För att
vara mer exakt, ni håller på att bli ett med alla era nuvarande ljuskroppar och med de
dimensionella kropparna som finns i parallella världar.
Snart nog kommer ni att uppleva vad slutresultatet av denna förening medför, vilket är vad
Uppstigningen innebär. Att förenas med er själva i parallella världar och dimensioner, att
förena er själva med era lägre kroppar som representerar ert jordiska jag, är att förenas med
Universum och med alla omkring er. Låt mig säga att denna förening är vad Uppstigningen
handlar om. Tillåt era olika kroppar att anta sina ursprungliga tillstånd, och låt dem sammanstråla
till en punkt, till en enhet i vilken era förmågor och ert sanna Väsen kommer att bli era igen och
träda fram för att ta kommandot. Ert sanna Väsen kommer att avslöja allt om den verkliga,
oförvanskade Sanningen och om ert verkliga Väsen, den ni föddes till, från vilken ni formade er
själva och i vilken all sanning och obegränsade förmågor av energetiska källor finns, från vilken
ni strävade efter att hitta er inre balans och DET kommer ni att finna i alla era kroppar, för det är
vilka ni i grund och botten är. Ni kommer att hitta den nödvändiga informationen och energin,
eftersom ni själva är skapelsens källa. Det finns i er Innersta Natur att ni är allt detta och att ni
har allt detta.
Ni kan hitta det i alla era kroppar, som själva har skaffat erfarenheter i otaliga andra dimensioner
och världar, samtidigt som ni har haft era upplevelser i era fysiska kroppar på Jorden. I samma
ögonblick som alla dessa kroppar förenas till en, ett faktum som säkert kommer att ske, mina
kära, kommer allt att kännas igen som någonsin varit välbekant för er, innan ni steg ner till denna
tredimensionella täthet. Förmågor som ni utvecklade naturligt i de Högre Världarna genom olika
Uppstigningsprocesser kommer återigen att stå till ert förfogande i ert personliga liv. Andra som
kommer att uppleva Uppstigningen för första gången eller de som redan har upplevt den, kommer
att vara i ett läge där de kan förfoga över sina egna naturliga förmågor och välkomna dem att
utforska dem ytterligare. Tillåt dessa förmågor att stiga fram och göra sig själva kända. Bli inte
rädda, det ni kommer att möta är er själva i form av en förmåga. Det är er sanna spegelbild, det är
ett konstverk, det är vackert att skåda, det är exceptionellt och det har de mest kärleksfulla
avsikter. För ni är kärleksfulla varelser, utan skuggan av tvivel. Det är bara det att ni har gått vilse
och i denna process blev era intentioner bortglömda, blockerade eller förmörkade.
Hur som helst, det är nu dags för den här ”förmörkningen” att bli bortlyft en gång för alla, för att
få en klar syn på vad som alltid har varit känt. Använd glasögon om det behövs för att se det
tydligare. Det är ett uttryck av ett verktyg för att hjälpa er att se klarare; det är er egen JAG ÄR
Närvaro. Alltid vid er sida om det blir tufft och under vars ledning de mest upplysande stunder nu
kommer att inträffa. Er JAG ÄR-Närvaro är alltid med er. Den avviker aldrig från er sida och
är helt klart ingen utomstående. Den är NI! Er sanna Innersta Natur, ert lojala Jag, er
Gudomliga Gnista, ert Ljus, er Kärlek och er Energi. Låt er JAG ÄR-Närvaro utföra Sitt
uppdrag för vilket Det är närvarande och för vilket ni nu är närvarande här på Jorden. Uppdraget
är nästan slutfört så gör det till det bästa uppdrag någonsin; det är och var det svåraste uppdrag ni
någonsin har deltagit i. Var tacksamma för det för trots allt finns det ingen bättre skola för lärande

än den på Jorden. Ni har gått igenom tuffa tider men nu kommer det att bli lättare. Ni kommer att
bli medvetna om detta när nästa upplevelse utvecklas så som det var menat.
Vad som väntar er nu är den mest kraftfulla energin någonsin i alla era upplevelser i denna värld
av dualitet, nämligen Uppstigningen. Ni kommer att lyftas upp och detta är något ni kan ta ganska
bokstavligt. Era frekvenser kommer att lyftas upp, såväl som ert medvetande och era kroppar.
Moder Jord kommer att lyftas upp tillsammans med er galax. Allt som brukade vara fast massa,
som brukade vara tät materia kommer nu att bli lätt och ganska luftig. Det kommer att omvandlas
till en högre upplyst form som består av ren Kärlek och Ljus. Just nu genomgår era kroppar också
en massiv omvandling och fler och fler koder utför sitt arbete på en cellulär nivå. För närvarande
har ljuskoderna nu blivit integrerade i era Ljuskroppar. Tillåt dessa förändringar att fortsätta,
eftersom de är användbara för att gå vidare i er utveckling och i er Uppstigningsprocess, något
som kräver fler och högre justeringar för att ni ska kunna gå in i Ljuset. Ljuset i sig har en mycket
hög kosmisk vibration/frekvens medan er fysiska kropp verkar på en mycket låg
vibration/frekvens.
Se er Ljuskälla och ert sanna Väsen när de vecklas ut till en vacker fjäril, som har återfått sin
frihet efter att ha separerat sig själv från sin kokong, i vilken den har hållits fången och där dess
utveckling var begränsad. Se hur er kommande frihet nu blir manifesterad och vägleder er på er
sanna väg, vilken alltid rättmätigt har varit er. Se hur er ”vackra” värld av illusioner tar slut,
efter att ni har tillbringar otaliga liv i den och lurat er att tro att den är verklig. Och slutligen,
mina kära, välkomna er själva och de nya energierna av förändring, såväl som kärleksenergierna
som förankrar sig själva på er vackra planet. Ni är Mästarna, ni är de ni har väntat på. Och så är
det! Var kärleksfulla mot varandra och, tillsammans, dra åt samma håll för ni har samma mål och
det är er frihet och er Uppstigning.
Lejonets Port (8 augusti) kommer att garantera enorma energetiska förändringar. Ganska ofta
kan denna typ av energier jämföras med jordiska förskjutningar på en eterisk nivå. Ännu fler
Ljusenergier kommer att släppas, och ännu mer själsstyrka kommer att märkas bland
Ljusarbetarna för att arbeta tillsammans med uppdragen som nu inleds för alla. Dessa uppdrag
kommer snabbt att bli belysta och avslöja vad som förväntas av er. Låt oss alla börja en tid av
arbete tillsammans, med mycket Kärlek och Ljus mellan oss bröder och systrar på Jorden och
bortom.
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