St Germain: "Hjälp Världen att kräva NESARA!"
Ashtar On The Road: Telefonkonferens – 25 februari, 2014
Jag är St Germain, och jag kommer till er, Kära vänner, för att fortsätta uppmuntra er att stiga mot de
Högsta Nivåerna av ert Varande. Absolut, för ni ska veta, att ni redan intagit de Höga Dimensionella
Nivåerna – det är helt enkelt så att ni fortfarande är i era kroppar.
Jag förstår fullt ut hur en människa kan känna sig begränsad av densiteten i den mänskliga kroppen.
Ni kommer ihåg att jag har besuttit så många mänskliga kroppar, men jag har också vänt fokus mot de
Högre Nivåerna för att inte bli så belastad med de obehag som en fysisk kropp kan skapa. Låt oss
prata om åldrande. I min identitet som St Germain åldrades jag inte. Jag framställdes som tidlös, och
jag hade begärt den speciella gåvan att göra det möjligt, att göra det verkligt, och även göra det
synligt för de som observerade mig.
Jag levde länge. När jag hade nått en särskild ålder sa jag helt enkelt, ”Stopp”. Och så stannande
åldrandet. Jag visste och litade på att jag hade förmågan att göra så, och så blev det. Självklart vet ni
att jag har nått Uppstigning. Nu har jag andra identiteter, och jag är inte här för att berätta om dem nu
– ni har andra källor som ni kan kolla upp om ni önskar få den informationen. Ni kan börja med att
påkalla den Violetta flamman och få guidning av ert Magnifika Jag och era Guider. Om er sanning
visar sig vara lite annorlunda än vad ni sett blivit publicerat av andra källor så ska ni komma ihåg
att det finns flera olika Dimensioner och det finns olika paralleller. Och bli inte frustrerade eller
förvirrade – det är helt enkelt så att om ni är nyfikna, ska ni absolut undersöka detta ämne lite mer. Det
jag är här för att diskutera idag är NESARA – Natioanal Economic Security and Reformig Act. Nu har
ni hört talas om att andra dokument, eller ska vi säga, inspirationskällan i andra dokument är
tillskrivet mig. Det är sant – det mest kända är Självständighetsförklaringen och – åtminstone en del
av - USA´s Konstitution. Faktum är att grundandet av Förenade Staterna av Amerika var inspirerat av
mig!
Frihet är mitt mantra, kan man säga – det är mitt rättesnöre. Det är att vara fri i ordets rätta
bemärkelse. Jag levde, självklart, under den franska revolutionen, och jag var en skarpsinnig
observatör av alla olika attityder och livsstilar som existerade då. Det var mitt uppdrag att försöka
påverka aristokratin – illuminati, de som fanns på toppen av ”pyramiden” vid denna tid – att befatta
sig mer med majoriteten av den franska befolkningen, de utblottade. Det fanns en viss medelklass,
men de flesta var antingen fullständigt utblottade eller rika. Detta var de två alternativ som livet hade
att erbjuda. Anledningen till att Franska revolutionen ägde rum, och all efterföljande våldsamhet – var
att människorna på toppen inte nådde ut eller kom i kontakt med de fattiga, och de fattiga hade blivit
så dåligt behandlade av de rika – av aristokratin, som de själva kallade sig – att de hamnade i ett
tillstånd av hämndlystnad. Och så blev det.
Med de Förenta Staterna av Amerika, fanns det en möjlighet att bringa Frihet, den Frihet som var
menad åt mänskligheten, åt individerna. Men illuminati följde med. De kallade sig själva för illuminati
(anm. = de upplysta) på den tiden, men de var de mörka. De var framgångsrika, som ni vet, och
startade planer som gick tvärtemot den Frihet som detta land är byggt på. Men principerna för Frihet
och Jämlikhet – skröts det om ändå. Detta gällde dock inte denna grupp. De hade sina egna regler, och
de skapade regler för andra, som straffades hårt om de bröt mot dem. Men de bröt själva mot reglerna
hela tiden. Insiderhandel är ett bra exempel på regler för massan kontra regel för de få, vilket det bröts
grovt mot. Men detta tillhör det förgångna, nu är den nya Friheten på ingång, inte bara i USA utan
över hela världen!! Det råkar vara så att NESARA, den faktiska lagen så som den var skriven, har sitt
ursprung i Förenta staterna av Amerika, och som var passande för ett land med sådan
självständighetsförklaring.
Nu plötsligt är allt som representerar Sanning och Sann Frihet på väg att bli en livsstil för alla levande

– inte bara i USA utan i hela Världen!! Så här är NESARA, vilande på hanen. Och NESARA är en
levande entitet. Vi talar om Lady Nesara och vi gör det eftersom det finns en själ som är levande i
allra högsta grad bakom dessa ord och dokument, NESARA-dokumentet!
Det som är viktigt för er att förstå är att NESARA för fram Sann Rättvisa, Sann Jämlikhet och det
betyder Sann Frihet för alla!! Nu vet vi att många av er har fokuserat på den rikedom som kommer
med NESARA, och detta är riktigt så länge ni kopplar ihop denna inkommande rikedom med den
Högre Dimensionella Livsstilen. Med andra ord, ja, ni kommer alla att få uppleva rikedom och ja, det
är först och främst för att i första hand förse er själva och era nära och kära, och sen kan ni gå ut och
dela den med vem ni än önskar dela den med.
Ni förtjänar den, tro inget annat! Ni förtjänar all rikedom som ni någonsin, någonsin kan föreställa er
att få och mer ändå. Men det är rikedom som inte bara är räknad i ”dollar” utan i rikedom av Kärlek,
rikedom av omsorg, av Kärlek, Medkänsla, Förlåtelse och Tacksamhet, först och främst riktad mot ert
vackra Jag – ert förtjänande och Gudomliga Jag, och sedan till alla andra. Det kommer tillsammans
med ”Oneness” – det är Sann Rikedom!! Vi märker att under denna mellantid som vi kallar Den
Gyllene Tiden, kommer en stor frigörande, eller befriande ”händelse” att ske, som ger er rikedom av
pengar. Medan vi diskuterar pengar, låt mig göra detta fullständigt klart, NESARA kommer att ge
”dollar” till alla, ingen kommer att bli utan på denna planet!! Det finns mörka själar som får sina
bankkonton tömda, till och med nu i skrivande stund. Arresteringar pågår, vinden har vänt, och
förändringar pågår. Tro på att Frihet och Jämlikhet är på väg!
NESARA kommer att ge all valuta i alla länder och alla regioner ett nominellt värde. Handeln med
valuta kommer att upphöra, eftersom all valuta blir densamma och den blir baserad på guld och andra
dyrbara råvaror, som ni kallar det. Vi kallar dem dyrbara skatter från Planeten Jorden – och från andra
ställen!! Handeln med dollar kommer att upphöra.
Nu finns det de som säger att ni kommer att få mycket pengar framöver genom utbetalning från
fonder – World Trust och min bank. Om ni vill följa dem och haka på, föreslår vi att ni rådgör med er
själva igen. Var snälla och använd den Violetta flamman! Ärkeängel Mikael bjuder in er att använda
svärdet Excalibur och svinga den blå Sanningsflamman. Vi råder er att - istället för att följa ”idagidag… i morgon-i morgon”- budskapen om RV – fokusera på er själva såsom individer med
gränslöst värde och vet att ni bara behöver öppna era gåvor för att motta allt ni önskar. Det finns
många falska profeter, och om ni väljer att följa dem så är det ert val. Ni får gärna göra det, men vi
lovar er att er rikedom väntar på er att åberopas. Så fort som tillräckligt av Planeten Jorden når en viss
nivå – och ni är så nära – kommer alla få den jämlika rikedomen! Allihop, förutom de som är med i
välståndsstiftelser – de som får av de humanitära fonderna – de kommer att få utbetalningarna. De får
den första omgången av utbetalningar så att de kan starta sina humanitära projekt, så att de kan dela
ut sina pengar och få människor att tänka som de, om ni vill, eftersom deras Hjärtan redan är öppna
och redo att motta!
Det är inte så att de skall få allt och ni inget, utan helt enkelt så att de ska leda in i rikedom, genom att
dela med sig och bry sig om. Det kommer bokstavligen att öppna flödet och dollarn – eller yen eller
renminbin, eller vilken valuta som helst – kommer att flöda fritt till alla och var och en kommer att ha
allt de någonsin kunnat önska sig. Det är Jämlikhet, det är Frihet, och det är det Gudomliga Ödet för
varje man, kvinna och barn i mänsklig kropp på Planeten Jorden!
Så, vad kommer detta att göra? Detta kommer att befria befolkningen från slaveriet att slippa ha två
eller tre arbeten bara för att kunna stoppa GMO-baserad mat i sina munnar. Detta kommer att befria de
som är vakna, de som vet att de har en chans att delta i att frambringandet och förankringen av den
Gyllene Åldern på Planeten Jorden då den stiger upp, eftersom det självklart finns en viss nivå där
detta redan är utfört. Det är därför Ashtar Command har förmågan, och säger till er att de har
förmågan att samarbeta med er.

Ni startade detta, ni startade impulsen för rensningen. Låt oss befria Moder Gaia från
miljöförgiftningar och alla gifter som hon har varit så översvämmad av. Det är inte bara
mänsklighetens rike, utan alla riken som har lidit av alla giftigheter som har släppts ut i er atmosfär,
över era land och vatten. Nu gäller det att tillhandahålla fri energi, kvantenergi, att ge värme där det
behövs, föra fram allt det som behövs, under den denna Gyllene Tidsålders Livstid, till dess att ni når
tillräcklig höga nivåer för att skapa detta själva. Ni går i, lever i och andas i dessa ” holodäck” helt av
er själva!! Vad menar jag med det? Jag menar att ni har tillgång till er verklighet, er Sanning om Vilka
Ni Verkligen Är, vid vilken tidpunkt ni så önskar! Ni kan manifestera och skapa till synes ur tomma
luften. Ni vet att jag gör detta hela tiden med dyrbara juveler, eftersom speciellt kvinnor gillar det,
och det ger mig en viss nivå av kontakt, eftersom de tillåter sig själva att se och uppleva miraklet och
då kommer de i deras energifält. Det är vad jag talar om. Älskade vänner! Jag säger er att det är dags
för er att begära all Frihet! NESARA för med sig mer än ”dollar” – NESARA för med sig Rättvisa för
alla; NESARA för med sig Sanning om ert Arv, till alla människor!! Ja, de ondas gärningar är en
viktig del av ert arv, för det är deras ondska, deras planer, deras agenda, deras handlingar, deras
grymhet, som har tvingat mänskligheten att fråga sig: Vänta lite, det måste finnas ett bättre sätt?
NESARA är ett sätt att föra fram en bättre väg, som ni kallar det, genom ett gigantiskt kliv mot
framtiden som är NU, på just en Högre Dimensions Nivå för alla. Så välkomna NESARA, ta emot
NESARAS själ, ta emot Lady NESARA och välkomna henne! Hon är den barmhärtiga, hon är
Barmhärtighetens själ. Det är den manliga/kvinnliga energin som kombinerats att skriva denna lag.
Det är jag, St Germain, som har hjälpt till att inspirera denna lag, och jag har agerat som En i Samspel
med alla Mästare, Änglar, Medborgare av Högre Dimensionella Nivåer – alla Ljusvarelser – att samlas
och föra fram denna som en karta, om ni vill kalla det så, för att förankra er Gyllene Tidsålders
Livsstil på planeten Jorden – eller ska vi säga, för er att stiga till de Nivåer som planeten Jorden redan
befinner sig på. Tillåt er själva att se allt, och vet att vad ni än får se eller bemöter som ondska, så är
det upp till er att lysa med KärleksLjuset på det, och bli de Medkännande Observatörerna, och tillåta
det att passera ut från era energifält.
Om det har kommit in, släpp då ut det i vetskap om att ni är här på Uppdrag och Tjänst, att ni är
Gudomliga Varelser och att ni fullföljer era Gudomliga Planer av att vara deltagare i Uppstigningen av
hela Planeten Jorden!! Vi tackar er nu, vi delar NESARA´s visioner med er och vi säger er, Älskade
vänner, att det går fort framåt, och det är på grund av att ni stiger uppåt snabbt för att möta det. Vi
älskar er alla och vi tackar er för att ni assisterar i allt vad NESARA kan ge er. NESARA är den
lösning som kommer öka farten och riktningen för Planeten Jorden.
Allt ni ser som problem eller mörker kommer ni snart att titta bort ifrån, och innan ni ens vet om
det kommer ni att leva den Gyllene Tidsålderns Livsstil – fria och med tillgång till alla era
Gudomliga gåvor, njutande av perfekt välstånd och rikedom gällande allt som ni någonsin kunnat
skapa eller föreställa er själva. Tack också för ert deltagande i denna Sammankomst! Vi inbjuder er
att dela dessa fantastiska nyheter. Det är fler och fler som kan förstå vidden av – inte bara betydelsen
eller fördelen med och inte heller vad NESARA kommer få stopp på, utan de kan mer och mer förstå
vidden av att bli del av Verkligheten i Livsstilen på Planeten Jorden. Ta hand om er och framförallt,
fortsätt låt ert vackra KärleksLjus lysa! Och så är det! Namaste!
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