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Hej, mina älskade vänner, det är jag, Saint Germain som ger er nyheter, mycket nyheter egentligen. Då
och då tycker jag om gå in med viktiga nyheter som mer hänvisar till aktuella händelser och vid andra
tillfällen föredrar jag att ge er mer grundläggande aktualiseringar som har en djupare effekt på er
Uppstigningsprocess. Ja, detta meddelande består av båda delarna.
År 2014, som är det första året för förverkligande av alla er önskningar, era verkligheter, era
skapelser och era förberedelser har redan fört fram många initiala skiften. Till att börja med syftar jag
mer specifikt på de intensiva solvindarna som har en enorm effekt på er jordiska verklighet och
även på ert nuvarande medvetande och ert förkroppsligande.
Underskatta aldrig dessa enorma krafter och impulser då de representerar en avgörande länk i denna
globala Uppstigningsprocess. De rusar mer än någonsin mot er med mer och mer kraftfulla impulser
och med en högre hastighet än ni någonsin kan föreställa er. Känn er förvarnade, mina vänner, det
kommer att intensifieras och öka ännu mer! Detta kommer att hjälpa till med att uppnå fler
uppvaknanden och mer skiften kommer att passera i er jordiska verklighet. Hittills har ökningen av
solvindarna varit en sorts ”okänd mark” en okänd region för många av er, för intensiteten av dessa
vindar har aldrig nått sådana proportioner som de har nu.
Varje solvind i sig är en enorm skapelse och en aktivering som bidrar till aktualiseringen av ert inre
Själv inom ert egen miljö, inom er verklighet liksom inom ert eget förkroppsligande. Merparten av
Ljusarbetarna och Mästarna på denna planet som är redo för detta införlivar sammanslagningen av
sin JAG ÄR-Närvaro och Kristusmedvetandet, allt detta utvecklas i olika faser.
Detta kanske kräver ännu mer jordning och avkoppling liksom mer vila och en viss expertis för att
omvandla dem till en inre kreativitet och en balans. Det kräver ett sätt att penetrera er verklighet och
ert medvetande, men det kräver också ett hjälpmedel för att manifestera sig själv i ALLTET genom er
verklighet och ert förkroppsligande. Era kroppar och ert medvetande har en avgörande betydelse i
hela denna process.
Det är inte bara det mänskliga medvetandet som manifesterar dess visualiserade former och dess
skapelser utan även det globala medvetandet i dess helhet över hela planeten, av alla skapelser på
Jorden och bortom som tar form och skapelser när vi talar om ett planetärt – och ett solskifte som
också gäller och har en effekt på andra planeter och andra verkligheter/Dimensioner.
Som ett kollektivt medvetande håller ni på att bli mer och mer i linje med, inte bara med varandra som
en mänsklig ras, utan också med naturens elementaler, med djurens kungarike och även med älvornas
värld. Ju mer ni är på samma sida och nivå och i samma vibration med djuren och elementalernas
kungarike, liksom med de högre dimensionella varelserna som älvorna och devorna, desto mer
kommer ert medvetande att expandera mot en mer galaktisk union och sammanslagning av
medvetanden.
Den Galaktiska Federationen har redan börjat sina planer att garantera en effektiv närvaro på en
planetär nivå för alla som är redo för detta. Beroende på var och ens verklighet, på hjärtats intention,
på deras respektive medvetande och vibration, kommer kontakter att tas på ett sådant sätt och på en
sådan frekvensnivå att ni lätt kan hantera den. Om ni fortfarande håller fast vid medvetandet där
separation fortfarande finns då kommer detta faktum att reflekteras i enlighet med detta. Om, å andra
sidan, ni representerar medvetandet av Enhet och tolerans då kommer en mer medveten
sammanslagning att ske med dessa galaktiska energier som låter er bli mer medvetna om er

multidimensionella aspekt av er Själv.
Ju mer ni blir Mästare över er egen varelse, vilket betyder att ni stannar i er egen kraft i hjärtat och
att ni är i balans, desto mer kommer ni kunna avgöra och skapa på vilket sätt ni önskar erfara er
första galaktiska kontakt för er själv. Det finns många möjligheter och de är alla tillgängliga för er och
för ert välbefinnande. Njut av de kommande skapelserna och de mer medvetna interaktionerna och
utforskandet med dessa galaktiska aspekter av er Själv och med er Ljusfamilj.
Ett ganska stort antal skepp har faktiskt landat då tillåtelse till detta har getts av det kollektiva
medvetandet. Vi väntar dock ivrigt på vad den politiska responsen kommer att bli på vår närvaro bland
den mänskliga befolkningen, den frågan är nu på dagordningen. Ett visst antal mycket viktiga
genombrott kommer till er och det gäller inte bara det Galaktiska medvetandet utan så mycket mer.
En sådan fråga rör NESARA, som jag har ägnat mig intensivt åt de senaste veckorna. Den Kosmiska
Lagen vad gäller att erkänna ovillkorlig Kärlek och Frihet har anlänt vid era stränder. Genombrottet
har redan manifesterat sig och skett. Först blir allt slutfört på en eterisk nivå innan ett planetärt skifte
äger rum, men glöm inte, mina kära, att ni är de som har kontrollen på vad som kan hända i er
personliga verklighet. Så, i ett nötskal är ni de som beslutar när och hur allt detta kommer att ske i sitt
slutgiltiga skede. Jag är den som bereder marken för er för att möjliggöra detta och för att hjälpa till
med att låta det bära frukt.
Bara det kollektiva medvetandet kan godkänna och tillåta vad som kommer att hända härnäst, detta i
samarbete med era egna Gudomliga krafter, jag arbetar med era energier och med ert medvetande för
att avgöra var jag kan assistera för att nå ett genombrott eller var jag fortfarande behöver räcka en
hjälpande hand för att undsätta krafterna som är involverade. Ni kan se det som en orb av Ljusenergi
som ni alla ger mig, och i sig själv symboliserar ert hjärtas skapelser och era inre krafter till
förändring. Denna orb av Ljusenergi låter mig åstadkomma allt som den innehåller, med hjälp av mina
manifestationskrafter varefter jag kan bana vägen politiskt, så högt upp som möjligt. Utan orben av
skapelser kan jag inte ingripa då ingripande inte är tillåtet utan er tillåtelse, ert medverkande, er
öppenhet, och ert medvetandes tillväxt. Ju mer denna orb består av enhet, samarbete och hjärtats
intentioner, desto kraftfullare blir den.
Det har varit många diskussioner under de senaste månaderna, mycket förberedande arbete har
genomförts även om ni inte är medvetna om det. Några av er är dock ytterst medvetna om vad som
hände och kunde ta fram några minnen. Ert tålamod kommer att belönas, ett faktum som blir mer och
mer uppenbart.
Lämna attityden att vänta på att något ska ske bakom er, då saker och ting inte helt görs för er; de görs
genom er och med er alla, då vi tillsammans formar en enhet som kan samla alla krafter som kommer
att skapa effektiva skiften och förändringar. Vi kan bara fungera som en länk eller som en assistent,
resten kvarstår dock som er egen kollektiva upplevelse, er egen möjlighet/skapelse för det är ert
medvetande som uppmärksammar och inser allt här på denna planet.
Jag är inte denna planets frälsare utan snarare distribuerar jag mitt medvetande och mina
Mästarenergier på ett starkt och konstant sätt i denna verklighet, som ett bidrag till denna
Uppstigningsprocess då det är Vattumannens tidsålder som representerar min rena energi och mina
krafter genom den Violetta Flamman.
Låt oss alla nu ge kraft till detta kollektiva medvetande och låt oss fortsätta som en och samma Källa
av Kärlek så att vägen till evig frihet och till en bekymmerslös existens kan åstadkommas.
Tillsammans kommer vi att uppnå den planetära Uppstigningen så perfekt som möjligt; vi är inget
utan varandra och vi är allt i oss själva.

JAG ÄR det JAG ÄR.
Saint Germain
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