
Saint Germain, 13 mars 2013 
 

Via Méline Lafont 
 

Var försiktiga och fridfulla mina Kära, för ni går in i en spännande 
 tid mitt i en förändringsklimax. 

 
Hälsningar till er alla, kära hjärtan. Låt oss idag tala om den kommande vårdagjämningen och 
sommarmånaderna som snart är här. Vi i de högre Ljusvärldarna arbetar inte med begreppet tid 
eller med tidslinjer som ni gör, vi håller bara fast vid känslan av Nuet så väl som till jordiska 
händelser, för att avgöra vilken fas i Uppstigningen ni har kommit till. Vi använder inte klockor 
eller datum för att veta hur långt vi har utvecklats, och vi är medvetna om när tiden för oss har 
kommit för nästa våg av förnyelse, eftersom allt faktiskt sker i Nuet. Ingenting är tidsbaserat, allt 
bara är!  
 
Än en gång har vi kommit fram till en central punkt i er tidsram, vilken kommer att möjliggöra 
oräkneliga transformationer, skiften, förnyelser och Uppstigningar, att avslöjas i er verklighet. 
Den nuvarande verkligheten, i vilken vår älskade Jord befinner sig, har under tiden redan skiftat 
till första nivån i femte dimensionen, till vilken speciella grupper av mänskligheten har anslutit 
sig och förenats med Gaias nya tillstånd och Varelse.  
 
Ge er själva möjligheten att förbli i ett tillstånd av stillhet för att verkligen integrera denna 
process, och förstå den till fullo innan ni ger upp för tidigt eller hävdar att ingenting har 
förändrats och allt förblir detsamma, eftersom detta inte längre är fallet, långt därifrån. Ta en 
närmare titt omkring er och observera vad som har hänt i er värld. Ser ni samma scener jämfört 
med för några år sedan, eller ens för några veckor sedan? Titta noga och jämför vid behov 
med rapporter eller berättelser för länge sedan. Vad ser ni? Vad känner ni? Ser ni inte att det 
verkligen finns en skillnad i uppfattningsförmågan, så väl som i hjärtkänslan? Känner ni inte att 
ni har transformerats till ett nytt Jag, som inte var så uttalat tidigare eller ens helt närvarande? 
Känner ni förändringarna som sker i ert inre jag såväl som i er yttre verklighet? Ställ dessa frågor 
till er själva och observera noga ert inre, känn efter ordentligt, för genom era inre känslor kommer 
ni att få svaren mycket fortare än genom er yttre verklighet. 
 
Ta en titt på bankerna och hur deras system hamnar i trubbel och misslyckas, regeringar som inte 
längre kan göra framsteg med eller utan varandra, påven som inte längre kan stå på sig, drottning 
av England som inte längre har kontroll över sina tillgångar eller sin ekonomi, maktstrukturer 
som försvinner, falska projekt som blir avslöjade och till och med konstruerade händelser som 
kommer fram i ljuset, vilka har framkallat alla möjliga draman tidigare ... och jag kan fortsätta 
hur länge som helst, mina kära! Vad jag talar om här har hänt och avslöjats i er värld på 
mindre än en månad. Är det inte fantastiskt hur mycket som har uppnåtts?! Är inte detta mer 
än tillräckligt för att bli medvetna om att mycket läcker ut delvis tack vare ert uppvaknande och 
era skapelser? Det är fantastiska saker som utspelas, mina kära. Se skönheten i det hela och bli 
medvetna i ert hjärta att ni alla har uppnått detta bara genom att arbeta och vakna upp i hjärtat.  
 
Ingenting är som det har varit och allting kommer att fortsätta att utvecklas och komma till en 
höjdpunkt där ännu mer skall uppnås, ännu mer kommer att förändras, ännu mer kommer att 
komma fram i ljuset på många nivåer; inte bara på bankernas, på regeringarnas utan också på 
världshavens och Gaias nivå. Dessutom kommer det att bli många förändringar på en Galaktisk 
nivå. Var försiktiga och fridfulla, mina kära, för ni går in i en spännande tid mitt i en 
förändringskulmen. 
 



Ni kommer att känna er mer befriade än någonsin tidigare, eftersom det helt enkelt är den vägen 
ni nu kommer att följa, vilket frigör er i processen från alla illusioner som ni tagit för givna under 
så lång tid. Detta är en holografisk värld, mina kära, speciellt skapad för denna typ av lektioner 
och experiment. Ni kan inte uppleva dualitet på en högre nivå, och vårt speciella tack går till vår 
kära Gaia som har möjliggjort detta för hela mänskligheten, i vilken ni är inkarnerade.  
 
Gaia förtjänar sin rättmätiga plats här med oss i de högre Världarna och det gör ni också. Vi utgör 
alla en enda stor familj och en själsgrupp som arbetar tillsammans för att utföra denna uppgift, 
och vi kommer att avsluta den tillsammans. Dualiteten håller nu på att falla sönder och det är ett 
faktum! Men sätt inget datum på det och ha heller inga förväntningar, eftersom tid inte finns, det 
finns bara Nuet!  
 
Mer och mer blir människor medvetna om att det är deras förväntningar och deras förhoppningar 
att se allt detta förändras över en natt är omöjligt. Allt behöver tid, allt utvecklas längs vissa 
processer inklusive det Gudomliga... det är så med allting; en födelse är en process, döden är 
också en process, förändring och klargörande kräver sin tid och sitt gradvisa genomförande, allt 
är en pågående process och det är anledningen till att jag vill lyfta fram det faktum att ni 
verkligen måste släppa alla föreställningar om tid, och inte längre leva efter den. 
 
Lev från dag till dag som om det inte finns någon morgondag, gör och se allting hända i det 
nu-ögonblick ni befinner er i. Allt som verkligen sker i er värld kommer att kännas mer 
intensivt för ni är ett med oss och med er tidlösa varelse, en högre dimensionell Varelse. När ni 
släpper allting då finns det inga fler känslor av förväntan, och ni är mer öppna för det verkliga, 
som kan kännas och delas. Det är så många förändringar som pågår, kära ni, verkligen många, 
vilket jag försäkrar er eftersom jag är aktivt involverad, jag står vid rodret. 
 
Jag har redan åstadkommit en hel del arbete och jag fortsätter att leverera tillsammans med alla de 
Galaktiska civilisationerna, med Mästarna och Ärkeänglarna såväl som med Bröderna i den inre 
Jorden. Jag ansvarar för det! Dessutom känner och vet många hjärtan redan att det är ett faktum, 
så bli inte besvikna för att allt inte går som ni förväntade er, för detta är en förväntning och 
alltför ofta leder förväntningar bara till besvikelser. Släpp den energin och bara var, förbli 
mottagliga; det är så underbart att verkligen vara fri i Allt Som Är utan några förväntningar 
eller fördömanden. Allt bara är, inklusive ni själva! 
 
Ge er själva rätten att utvecklas och att leva i Nuet, och ta med i beräkningen att ni redan har gjort 
det, det är bara det att det måste accepteras, kännas och betraktas som sant, det måste verkligen 
kännas som att det har hänt. Förändringarna sker nu på en högre nivå för att göra det möjligt för 
er alla att utvecklas vidare på ett mer harmoniskt sätt. Allt detta är inte bara för att göra 
Uppstigningen gemensamt på ett harmoniskt sätt tillsammans med Moder Jord, utan också för att 
samtidigt känna igen ert Galaktiska Jag och er Ljusfamilj. Detta är en hel del att ta in och allt 
detta händer inom er själva, och eftersom er inre värld är den plats där allting börjar, så 
kommer allting att återspeglas i er yttre värld. Men ni måste se framför er hur ni tänker att 
denna återspegling kommer att visa sig i er verklighet. 
 
Med mycket Kärlek och vänskap förblir jag definitivt med er i Nuet, och med mycket tacksamhet 
och respekt hälsar jag er och fortsätter att tro på er alla. Var starka och modiga i Nuet och tillåt 
er själva att fylla på med dessa nya och kraftfulla energier från vårdagjämningen och 
sommarsolståndet, för ni kommer verkligen att bli förvånade och upplysta. Förbli i er egen 
sanning hela tiden och arbeta alltid utifrån hjärtat! 
 
JAG ÄR vad JAG ÄR. 
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