
St Germain, 26 april, 2013 
 

Jodå, Spirit Eagle, Det är Jag, St. Germain som har knuffat på er de senaste dagarna. God Kväll! 
Jag vill informera er om att nu är tiden här som ni alla har väntat på! Det kanske inte är vad ni 
har föreställt er, men det är slutet på denna dualitet! Det finns mycket lidande på Moder Jord i 
alla hennes Riken! 
 
Förtrycket av Jorden och hennes folk ökar exponentiellt. Detta Storslagna Experiment som kallas 
Amerikas Förenta Stater misslyckades i sitt Uppdrag för hela mänskligheten! Ni har förlorat er 
Väg! Ni glömmer att det var ett Storslaget Experiment, som startades av dem som visste vad det 
var att leva i tyranni! Början på denna Republik var en tid när Skapar-given Rätt för 
mänskligheten blev intygad för Hela Världen! Ni Vann Er Frihet genom att hålla er sanning och 
säga ” Inte Längre” till Kungastyre! Grundarna hade djup visdom i de steg de tog under år 1776! 
Jag Vet! Jag var där i den Hallen! Det var bara män men det krävdes mod för vad de gjorde den 
dagen! 
 
Vad har förändrats ifrån den dagen tills nu? Ni befinner er i en tid av stor omvälvning men mod 
finns det litet av. En stor del av mänskligheten i rika länder har blivit lugnade av svaga viskningar 
om Säkerhet över Suveränitet. Rädsla för kontroll över Mod och Trygghet mot påhittade demoner 
av Separation. Ni Är Alla Ett! De som ville få er separerade ifrån era Bröder och Systrar över 
världen vinner mycket på er separation! Och ni förlorar mycket! Ni stannar kvar i rädsla och i 
Rädsla utför ni de Mörka krafternas befallningar. 
 
Är det här arvet ni vill efterlämna till era barn i sjunde generationen? Ert styrande Är Er egen 
Business! Ni är Er egen ”Myndighet”! Vad som menas med Myndighet ÄR NI! 
 
Hela himlen är här för att hjälpa er! BE om hjälp! Vi Kommer att Assistera er men som alltid 
måste ni göra jobbet! Håll fast vid er Tro, i er förmåga att vandra på vägen som den Verkliga 
Regnbågskrigaren!  
 
Jag ber er att ni inte blundar för vad som är framför er! Ni är Världens hopp Nu! Moder Jord 
och Mänskligheten skriker rakt  ut för att få ett slut på denna smärta! Kommer ni att fortsätta 
att tro att er broder och syster är olika er? Hela mänskligheten är älskad, alla är jämlika alla är 
resande själar på Väg tillbaka till Skaparen. Alla är älskade precis som ni är älskade. 
 
Er själ är här vid den här tiden för att vara del av Moder Jords Uppstigning. Rädsla har Ingen 
plats här! Det är tid för mod! Jag Älskar och Välsignar ALLA av er! Använd detta tillfälle att 
slutföra arbetet som ni har kommit hit för att göra med Nåd och Mod! Höj era röster! Var inte 
rädda! Ni är Många! Ni är Kärlek! Ni är Ljus! Nå ut över världen till varandra! Ni är systrar och 
bröder! 
 
God Natt Mina Kära! 
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