Saint Germain, 27 September 2013
Kanal: Méline Lafont
Var hälsade, i de mest översvallande energier omfamnar jag er alla i denna glädjefulla tidsram som är
Nuet. Som alltid är varje ögonblick, nu, fyllt av en enormt intensiv frekvens av möjligheter, som kommer
att ge sig själv till känna i er ”avillusioneringsprocess” som också kallas Uppvaknandet. De tidigare
nämnda möjligheterna innehåller inneslutna skrymslen med intentioner och skapelser som man kan
fortsätta att föra fram i denna värld, för att gradvis föra fram avillusioneringsprocessen och med samma
kännetecken, att skapa en mer genuin Verklighet.
Alltför ofta förstår man fortfarande inte de mönster som skulle ge inspiration och kunna påskynda er
utvecklingsprocess och ert uppvaknande. Istället är man benägen att bortse från och avleda dem från er för
varje svår process är länkad till ett visst mått av smärta eller ses som smärtfyllt. Ni har aldrig blivit
tillsagda eller ombedda att göra er transformationsprocess svår eller att varje gång gå igenom svåra tider i
er verklighet och erfarenheter. Detta beror bara på era egna uppfattningar och era skapelser som stundtals
gör ert liv så svårt att bära.
Illusion och dualitet är båda mycket starka energier som kan omintetgöra er förmåga att förändras, att
förnya er och att utvecklas. Ni kan inte utvecklas om ni inte arbetar er igenom den illusionen/dualiteten
och specifikt förändrar de energier som tillhör dem. All densitet håller på att förändras till en formlös
energi som innehåller mer ljus och som sådan blir den en mer flytande substans. Energi kan ta vilken form
som helst och kan slå sig ner i ett specifikt tankemönster och en specifik tankeform. Illusion är ett direkt
resultat av egots tänkande och vetande, som är övertygat om att något är som det är, medan Verkligheten
är hjärtfrekvensen som kan mäta sig med det ovillkorliga sättet att vara Ett med Allt Som Är. Allt bara är
och inget annat. Energi är allt och allt är energi. Ni själva är gjorda av exakt samma energi för ni är en
energikälla som har tagit på sig en lägre frekvens för att kunna uppleva och reflektera över densitet.
Nu har vi kommit fram till den tidpunkt då Sanning och Verklighet kommer att få förtur framför illusion
och densitet. Det blockerade spelet av separation och legalisering av regler och den övergripande
kontrollen av er har kommit till sitt slut, och de kommer att upphöra efter påtryckning av sina egna
maktregler som också är applicerbara på deras egna regleringar. Separation och dess inneboende, dualitet,
kommer också systematiskt att sättas under mycket press dagligen, ja till och med varje timme, för
matrisen som tillhör denna separation och dualitet har just förlorat sin frekvenszon och vibrerar med
mindre kapacitet i förhållande till de nya energierna och mänsklighetens skapelser. Den kan inte
undkomma de högre frekvenserna som tar in den i sina energier, för allt är ett.
Mänsklighetens tankeformer slås nu i småbitar för man kan se att inte en enda tankeform kan lämna sitt
fält opåverkad. Allt som sänds ut som en tanke kommer att omedelbart flyttas om till verkligheten i sin
egen frekvenszon, som vibrerar i harmoni med självbilden och tron på den tanken. Dessutom, allt som
sänds ut som en tanke kommer att bli er verklighet, ett faktum som kommer att leda många av er in i
förskräckliga positioner och yttersta misstro i kombination med en känsla av nederlag, varefter man
troligen stagnerar.
Det finns inte mer plats för självömkan, inte längre tid för att hålla fast vid tron på undergång eller
tungsinne och inte heller kan ni längre vara ett offer för omständigheterna. Tiden har nu kommit för er
att helt inse och acceptera att allt är en skapelse av er Själva, och detta på en personlig nivå men även
på en kollektiv nivå. Ingen mer plats finns för prövningar och undersökande, mina vänner, det finns bara
Nuet och att vi varje ögonblick finnas i sin Varelse och ge sig själv gåvan att flyta med i Livets och
Varandets ström och helt överlämna sig med fullständig tillit.

Inget är så kraftfullt och så befriande som uppfattningen om hur ni kan vara er själva i helheten av er
härlighet, er kärlek, för detta är verkligen allt som ni är tänkta att vara. Och hur kommer ni på det mina
kära vänner? Ah, låt mig klargöra detta för er i denna dyrbaraste av tider. Inte! Ni kommer inte på det, ni
är det och ni behöver bara vara det. Var härligheten, var friheten, var i er egen expansion, var ert inre
lugn… befinn er i ett konstant tillstånd av att Vara, där allt som omger er inte påverkar er, inte stör er, inte
är förbundet med er utan är en plats där ni är allt och alla direkt. Detta är skapelsens och manifestationens
kraft!
Mina käraste vänner, jag skulle aldrig låta er fastna i illusionen, i dualiteten, men ibland måste en Mästare
låta sina adepter och hans/hennes vänner söka sina egna svar, för detta bidrar till deras egna livslärdomar
och ger dem möjligheten att överträffa dem. Ni får inget gratis i era händer, för att hitta era egna svar är
precis vad det här livets utmaning är och det är vägen ut ur dualiteten, genom era egna skapelser och
genom den personliga processen i att upptäcka sig själv, utforskande, tillväxt, enhet och kärlek.
Lämna alla former av separation och benämning av saker långt bakom er nu, och lär er att njuta av varje
Nu, ögonblick, i er underbara värld. Ta lärdom av det som händer i era liv och få alltid ut det bästa av
det. Sök inte efter svar på allt som kommer upp, lämna tänkandet genom er hjärna för vad det är, och lär
er att leva efter er kännande natur, genom inspiration, och genom att bara vara utan någon förklaring
överhuvudtaget, utan att behöva ytterligare information. Information kan vara förvirrande för det leder er
från ert eget centrum genom att åter igen aktivera den mänskliga tankeprocessen.
Lär er att manifestera er själva baserat på ovillkorlig kärlek, i vilken ljusfrekvensen har en oidentifierad
kvalitet som bara kan kännas genom hjärtat och ert väsen. Det finns inga nivåer, inga separationer, inga
valörer, inga störningsmoment, inga multidimensionella beskrivningar, inga delar… allt bara är! De
mänskliga koncepten löses nu upp och försvinner och det i sig är en integrerad del av uppstigningen av er
nuvarande personliga gamla verklighet. Gradvis kommer ni att börja känna hur ni stiger skyhögt genom
impulsen av ert Varande, och olika andra verkligheter kommer att smälta samman med era, då ni konstant
kommer att befinna er i olika multidimensionella aspekter av er Varelse.
Njut av höstdagjämningens kommande stängande energier; tro mig, denna portal kommer att nå
fantastiska mål, åter igen har vi gjort ett kvantumhopp i hela denna process. I nuläget klarar ett visst antal
frågor upp sig själva i er värld, ni behöver inte oroa er, då allt är precis som det ska vara. Mer och mer
kommer många av er nå mer förfinade energier, som inte längre är hanterbara för andra, som står tvekande
vid porten. Till och med det kommer att ändra sig med tiden, då även trycket i världen mittemellan ökas,
för tidslinjerna går samman i en tidslinje, och de förlorar i ökande takt sin förmåga att föra in oenighet.
Grundläggande val kommer att behöva göras nu, som inte alltid kommer att vara de enklaste, men är
snarare de viktigaste då detta är en mycket produktiv och fertil tid att utvecklas till enhet och förfining.
Med respekt och med all min kärlek till er Varelse, Jag Är Saint Germain.
Jag Är Vad Jag Är.
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