Saint Germain, 30 april 2013
Via Méline Lafont
Vikten av att jorda sig!
Hälsningar mina kära bröder och systrar av Ljuset. Tack vare den senaste förmörkelsen så har vi
passerat ytterligare en viktig milstolpe i ert nuvarande liv, vilket i sig självt är ytterst underbart
och glädjefullt. Genuina förskjutningar och absorberingar av ljuset gör sitt? eget inre arbete
stadigt och gradvis i denna verklighet, vilket resulterar i drastiska förändringar i inkarnationerna
och livsstilarna hos många människor på ett positivt och mer njutbart sätt.
Naturligtvis händer allt detta av en anledning och för en funktion, och det är anledningen till att
vi återigen betonar nödvändigheten av att alltid vara jordad och centrerad. Jag fortsätter att
betona denna aspekt för det är en viktig del av era fysiska inkarnationer. Det är väsentligt att ni
blir medvetna om det faktum att ni konstant får näring från ovan och från nedan av intensiva
energier av Ljus, vilka har både en jordande och upplyftande effekt på – för er alla till dit ni
brådskande behöver gå: in till er SJÄLVA, er sanna karaktär från hjärtat.
Dessa jordande och upplyftande effekter och energier leder till manifestation av vad ni anser
nödvändigt för er livserfarenhet och även i er nuvarande verklighet. Allt som fungerar som
inspiration från Högt upp kommer i manifestation och skapelse tack vare jordandet. Gaia förser
och när er med alla behövliga energier för att ge inre frid likaväl som upplysning. Hon är
verklighetens hjärta, er nuvarande verklighet, så allt som förbinder ert hjärta med Hennes, allt ni
har, allt ni är kommer att få blir verklighet genom den jordande processen: förbindelsen från
hjärta till hjärta.
Med detta sagt om den jordande processen, vill jag säga att det står mitt hjärta nära att delge detta
så väl som kunskapen som går med detta, för det är av yttersta vikt. Vad jag vill tala mer i detalj
om är den enorma processen för det kollektiva medvetandet. Vi är väl medvetna om jordisk
förskjutning, sedd från vårt högre dimensionella säte och mer specifikt kan vi säga att Gaia och
alla Hennes Uppstigningspionjärer nu är i en process för att växla till en högre dimension, till den
sjätte och till och med den sjunde dimensionen. Vad som för närvarande inte är känt är att det
fortfarande finns gott om själar som är i fjärde dimensionen som försöker att hålla sig fast vid den
nivån, men det blir allt svårare att fungera i denna lägre verklighet.
Allt delegeras från högt till lågt in i ett högre tillstånd av medvetande och det är där, då ni
Ljusarbetare och Uppstigningspionjärer kommer in. Det blir er uppgift att se till att varje själ för
tillfället att utvecklas in i ett högre kollektivt medvetande och också in i ett personligt högre
medvetande. Då ni är uppdragskrigarna för Ljuset så kommer ni att se till detta och därför den
yttersta behövligheten av att jorda er själva för vad ni för in till manifestation kan göra hela
skillnaden för hela denna värld av VARELSE.
Ni är Mästarna för det Jordiska Paradiset här vid dessa tider och från alla hörn av universum så
observeras ni, uppföljda och assisterade igenom hela denna process. När ni uttrycker ett behov av
assistans så äras det från botten av våra hjärtan. Ni måste dock göra det bästa av ett mycket hårt
arbete för att skörda frukterna av ert arbete. För närvarande är ni enormt starka och underbara i er
Varelse och ert väsen, och jag kan inte tänka mig ett bättre lag att arbeta med än er alla!
Tack så mycket för allt ni har bidragit med hitintills, för er beslutsamhet och er uthållighet, för
den andliga sidan i er själva och för Kärleken ni delar med varandra. Ni är en extremt stark grupp

och med mitt sätt att se saker och ting så kan det inte nog betonas! Vi är inte riktigt framme än,
men vi gör det här och nu och det är mer än lovande, för tillsammans är vi en formidabel
Ljusgrupp och detta tack vare er alla, de som aldrig ger upp och som fortsätter att tro, i er alla.
Med allt mitt hjärta och all min Kärlek,
Jag Är den Jag Är,
Saint Germain
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