Saint Germain – Vändpunkten, 10 augusti, 2012
Kanal: Elizabeth Trutwin
Var hälsad, detta är Saint Germain.
De omständigheter som era sinnen utsätts för påverkar allt agerande och reagerande på Jorden.
Som dualitetsplanet är Jorden tvungen att gå igenom varje handling och balansera karmaskalan
med lämpliga åtgärder. Det bästa sättet att praktisera lagen är att tillåta personen som bröt mot
den att se hur han har felat och återgå till det hela.
Jag vill säga att jag reste under Andra Världskriget med några av mina Galaktiska vänner och tog
en cigarr med Adolf Hitler i ”Örnens Näste” i de tyska alperna. Mussolini hade skickat granit och
det fanns storslagna eldstäder i ett slott, som tycktes flyta på moln när dimman kom in över de
snöiga bergstopparna, till och med under sommaren. Vi talade om hur han hade landat i den Inre
Jorden med sina militära styrkor och kartlade området. Vi talade om kontrakten han hade slutit
med Zeta Retikulierna och den skada som bortförandet av hundratusentals människor hade gjort.
De flesta av de som fördes bort kom inte ihåg köttbollsoperationerna och experimenten som hade
utförts på dem förrän åratal senare. Vi pratade med honom om hemliga laboratorier och
experiment på människor. Anledning till att vi hade ett möte med honom var att be honom vända
sitt mörka hat till ett vit hat. Vi bad honom att erbjuda världen fri energi och avancerade
jordbrukstekniker och som motåtgärd skulle vi lindra hans karmiska tyngd. Han var berusad av
makt och tackade artigt nej. Historieböckerna säger att han dog vid den tidpunkten, men så var
inte fallet. All sanning kommer att avslöjas för folket som en väg mot helande under
förändringarna.
Jag vill också säga att vi reste till Stalin, vi reste till Khomeini, vi reste till Sharon, vi reste till
Nehru, vi reste till Mandela, vi reste till alla de som missbrukade sina utnämnda roller efter ett val
och vi bad dem att stoppa förskräckligheterna. Vi gick till de som ni inte känner till namnet på –
de i Pentagon, de i Bankerna, de som är Monarker, och vi bad dem att upphöra med sitt illegala
agerande. Vi erbjöd var och en rättvis överenskommelse för att hjälpa dem att bränna bort en del
av deras karma och ge dem en Väg mot Ljuset. Inte en enda av de rika och berömda, ingen – gick
med på det. En del i deras familjer och deras anställda har samarbetat och har fått sina domar
reducerade. Många av er säger att man ska förlåta förskräckligheterna och hoppas att de kommer
tillbaka till ljuset. Detta är absolut nobelt, men det kan inte bli så. Det fanns en tidsfrist för att ta
denna Väg och den har kommit och gått. Vi står på randen till Ingen Tid. Det är i enlighet med
Universell Lag som de måste åtalas, gå igenom en rättegång och betala priset för sina kränkningar
av mänskligheten. Om deras brott har nått utanför Jorden kommer de att prövas vid Soltribunalen
efter sin rättegång och deras domar kommer att ökas på.
Mycket har sagts om 2012. För åtminstone fyra år sedan kunde vi ha slutfört alla förändringarna.
Så mycket var överdrivet då det gällde 2012 att det blev så. När något växer i det Kollektiva
Medvetandet förbi vändpunkten så blir det så. Även kanaler som sa vid den tiden att vi var bara
ett ögonblick från det visste att det kunde ha hänt. Det Kollektiva Medvetandet kom aldrig till en
vändpunkt vid den tiden. Det var nära. Kabalen använde sig av olika knep med attacker under
falska flaggor vilket spreds som en löpeld och det var den kraft de behövde för att hålla kvar alla i
rädsla. De använde sig av betalda aktörer för att berätta historier om tre dagar av mörker och att
behöva evakuera Jorden och behovet av ett lager av livsmedel och pengar tillhanda för att
överleva. Det Kollektiva Medvetandet vid den tiden trodde att bolåneföretagen kunde komma
med polisen och kasta ut dem ur deras hus. De trodde det skulle bli ett utbrott av en dödlig

influensa. De trodde att slumpmässigt dödande gjordes av vansinniga medborgare, inte
hjärntvättade individer. Alla falska provokationer som kom till News Corp och dess många bolag
runt om i världen höll det kollektiva medvetandet borta från vändpunkten. Fullt intelligenta
människor lät sina egon forma sinnet hålla dem fångna och borta från Jordens Upplyftning. Varje
gång ni skickar vidare ett falsk mejl så när det de mörka Tjänarna och låter dem kontrollera er
politik, regeringar, banker, bolån, hälsovård, universitet och militär. Varje gång som ni skickar
vidare ett positivt meddelande så höjer det ljuskvoten av det Kollektiva Medvetandet och för det
närmare till vändpunkten. Vi kan observera och läsa känslorna hos det Kollektiva Medvetandet
och vi förväntas i själva verket att göra detta på planeter som upplever dualitet. Det är på så sätt
som vi kan guida er som individer och som en grupp inför Upplyftningen.
9/11: Newyorkbor lever kanske i den mest priviligierade staden på Jorden. De utsätts för en hel
del och de är listiga. Till och med 12 år efter 9/11 så vägrar många att tala om det faktum att
terroristerna var Presidenten, Vice Presidenten, de Hösta Topparna inom Militären,
Försvarsministern och Statssekreteraren. Dessa terrorister satte ihop ett skådespel. De vann pris
för bästa skådespelare, bästa birollsinnehavare, ja i själva verket så vann alla rollerna priser. De
lurade några av de smartaste och intelligenta människorna på Planeten. De begick ett brott av
psykologisk terror, vilket inte har sett sitt motstycke någon annanstans. Era betingade sinnen sade
till er att tro att ni hade sett något som aldrig hände. Det fanns inga flygplanskrascher. Det fanns
missiler, tidsinställda bomber, plan som flög in över New York, landade i Canada och parkerades
i underjordiska utrymmen. Det fanns the National Security Agencys mörka hattar som mörkade
det hela med sin avancerade teknologi som de har haft sedan Hitlertiden, utomjordisk teknologi
som de fått för ändamål att missbruka det Kollektiva Medvetandet. Ert påverkade sinne
kontrollerades av vad ni såg i media trodde på allt av det. Till och med filmerna som
producerades uppehöll illusionen. Våld växte överallt, vilket ökade rädslan och lurade sinnet.
Från vaggan till graven så kontrollerades er sinnen av rädsla. Vi såg på och bröt inte det Primära
Direktivet att inte blanda oss i.
Sakta, sakta, någon gång vid ungefär 2012 beslöt sig kabalen för att använda sig av 2012 som ett
domedagsscenario. De uppmuntrade vetenskapsmän som Richard Hoglund att producera speciella
program för att hylla 2012. Efter filmandet och redigering så såg kabalen, som finansierade
projektet, till att det såg ut som att det var en förutsägelse av världens undergång. Detta skapade
2012-fenomenet. Vi kunde ha haft förändringarna under 2012 om vi hade hållit vårt fokus
positivt. Det ledde till att betalda aktörer byggde upp domedagsnyheter överallt i nyhetsmedia.
Under hela denna tid trodde kabalen att de hade en möjlighet att trycka ned det Kollektiva
Medvetandet till en nivå utan återvändo. Många av de betalda aktörerna sa att de talade för GFL
eller att de kom från en annan planet och gav er ett veckomeddelande för att förbereda er. Inget
kunde ha varit längre från sanningen.
Många läsare har inte gjort något inre arbete och har ingen urskiljning värd att tala om. Om
utomjordingar nämndes så var det allt de behövde. De modiga krigarna av Ljuset kämpade på
trots förlöjligandet och de blev ofta nedkörda själva. Om ni någonsin undrade vad ert
Livsuppdrag är så skulle jag säga att ni bara har Ett Uppdrag –Jordens Upplyftande. När det
händer så kan ni skriva om ert kontrakt och få ett Nytt Uppdrag. Till dess har alla individer bara
ett arbete: Håll Ljuset & Var Ljuset Inkarnerat.
När man lär sig det inre arbetet att hålla sitt medvetande avskilt från utmaningar och tester, så lär
man sig till slut att inget kan ta en bort från Vägen till Upplysning och Upplyftning. När detta
händer så har attacker under falsk flagg ingen betydelse, och ingen kan övertyga en om något
annat. De falska aktörernas uttalanden förefaller absurda. Det är därför som er tankar påverkar det
stora hela. Håll era tankar positiva. När en falsk flagg-attack kommer till er e-postbox så låt den

dö där. Radera, radera, radera. Använd vilken teknik ni kan tänka er för att förbli positiva. Det är
inte svårt. Det kräver viljekraft.
För de som nyligen har vaknat upp, Välkomna! Till de Indigo Äldre som aldrig gav upp,
Gratulerar! En fördel med att låga förändringarna gå så här långt har varit att många nya själar har
förenat sig med och mot Upplyftningen än vad som tidigare ansågs möjligt. Detta är en mycket
positiv utveckling.
Jag kom idag för att uttrycka min djupaste tacksamhet för allt ni har gjort för att hålla Ljuset.
Vändpunkten har nu nåtts. Vi är nästan där, var med oss.
Jag är Saint Germain
Genom Elizabeth Trutwin
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