Saint Germain – 27 maj 2014
Ekonomi och regering i den Gyllene Tidsåldern
Jag är Saint Germain och jag har valt denna specifika musik för att säga ”Ja, vi är segerrika!”* Vi ser det
nu! Vi ser det väldigt klart på våra tidslinjer och försäkrar er att segern är vår – inte på det sätt som man
vinner ett krig. Vi talar om ett sätt, då inte bara Uppstigningen är tryggad utan den enorma, enorma,
enorma steget in i den Gyllene Tidsåldern – vilket är möjligheten för att förbereda sig för Uppstigningen
genom att göra alla de värdiga uppdrag och projekt som måste göras för att bokstavligen rensa ut, rena och
förbereda för Uppstigningen – utan tvivel kommer att slutföras!!
Och om inte så många år som ni kanske tror, för vi har kommit långt! Och med Ashtar Command, med
alla Uppstigna Mästare, med de av oss som har stigit upp och är tillbaka – reser fritt, är multi-lokaliserade
och så vidare – tillbaka i mänskliga kroppar, med alla de uppvaknande Hjärtan och sinnen bland den
mänskliga befolkningen. Och förstås. Alla de andra, änglarna, ärkeänglarna, stjärnfröbröderna och systrarna och så vidare – vi ser att det är slutfört i era tidslinjer!
Ja, det finns så mycket att göra. Och jag skulle vilja fokusera speciellt på en – eller kanske två – av de
mest fundamentala och enorma aspekterna av livsstilen i den Gyllene Tidsåldern. Och det är
förändringarna i era ekonomiska system och i era regeringar.
Jag skulle kunna summera det i några ord, men jag skulle vilja ge er lite mer djupgående information, så
att ni kan uppfatta detta som en startpunkt, om ni vill, och lägga till era egna visioner och förstärka dem
genom att helt enkelt sätta ert KärleksLjus på dem, för att fylla deras förankring med kraft, för att lyfta
upp dem och få ut dem ur den tredje dimensionens dunkla, dimmiga, rädslobaserade livsstil och för att
stödja allt på planeten Jorden som vill uppnå och fullgöra denna Högre Dimensionella Livsstil, som vi
kallar den ’Gyllene Tidsåldern’.
NESARA är grunden. Läs på om det, om ni inte är bekanta med det eller om ni har glömt bort de mest
grundläggande aspekterna av NESARA. Vi kommer att tala om detta för er; NESARA handlar om ett helt
annorlunda ekonomiskt system på planeten. Föreställ er, om ni vill, att dessa ”banksters” – och det är en
passande term för dem, och det sägs i Kärlek, för att särskilja dem som har kontrollerat ekonomin hittills
till de nya banktjänstemännen – de som kommer att driva bankerna. Det kommer inte finns några fler
avgifter på räntorna för bankerna. De kommer att tjäna för att skydda era dollar eller vilken valuta ni nu
har, och de kommer att backas upp av guld och andra ädla metaller, så att värdet kommer att vara
konstant.
Detta kommer att få bort handeln med valutor och, definitivt, med de andra instrument som ni kalla
arbitrage. Det är ett högt, utstuderat slags ord, det, tycker ni inte? Men det har också skötts av banksters
för att gynna dem – inte er! Det kommer att finnas möjlighet att investera i Gyllene Tidsålderns-företag
och verksamheter.
Låt oss tala om företag. Låt oss tala om ära. Låt oss tala om respekt. Låt oss tala om att behandla varje
kund, varje klient, var och en som kommer till någon person som har någon slags verksamhet – om det är
en bank, ett ställe som säljer mat eller vad som helst – att behandla varje kund med respekt och Glädje
över att de har kommit – och tjäna kunden eller klienten!! ”Vad är det jag kan göra för dig” snarare än
”Hm, jag skall fundera ut hur jag skall kunna suga ut så mycket pengar som möjligt utav dig utan att
erbjuda så mycket i gengäld”! Det är en rätt enorm vändning, eller hur?!

Och vad kommer detta göra? Det kommer att skapa glädje över hela samhället och sprida Glädje runtom
hela Jorden! Ingen i denna livsstil på den här högre nivån kommer att vilja dra fördel av någon annan.
Ingen kommer vilja ta – bara ta utan att ge, eller dela på något vis. Alla kommer att uppskattas! Det som
kommer att hända då är förstås att det kommer att idkas byteshandel. Att byta med varandra kommer att
vara det förhärskande. Och eftersom alla får del av allt överflöd – vilket jag har förordat, lovat och
faktiskt tänker dela ut och sprida så fort som det kan göras, för att möjliggöra för alla de projekt och
förbättringar för den Gyllene Tidsåldern – och eftersom alla har tillräckligt med pengar, så kommer
behovet av pengar, vilket falskt har skapats – det är ytterligare en rädslobaserad skapelse eller uttryck –
att fasas ut. Ingen kommer att komma och ta era pengar mitt i natten och tala om för er att ni inte har
några fler pengar – för pengar kommer inte användas längre – och lämna er utan medel att kunna köpa en
bit bröd till nästa dag. Det är inte vad jag talar om!
Jag talar om en utfasning där alla kommer till insikt om att pengar inte får världen att gå runt. Pengar är
inte någonting – det är inte bara inte allting, det är inte ens något ’ting’! Det är inte nödvändigt. När den
Gyllene Tidsåldern fortskrider, kommer alla ha möjlighet att skapa vad det är de önskar att skapa, bara
genom en order, för alla kommer att inse att de är gudar och gudinnor på planeten Jorden och att de
kommer att skapa helt enkelt från nivåerna på sin gudomlighet.
Nu, om ni vill göra er en bild av det, så var det en väldigt populär show under många år där den vackra,
gyllenhåriga kvinnan helt enkelt ryckte med sin näsa – det är så enkelt! Och hon kunde ändra händelser
och skapa vadhelst hon önskade skapa. Och som en följd av det kommer det inte finnas någon teknologi.
Ni är de högsta representanterna av manifesteringsteknologin och av skapandet! Men som en följd av det
kommer det finnas teknologier som kommer att befria er från många, många instanser där ni skulle ha
spenderat pengar.
Ni har till exempel hört om replikatorer. Dessa är verkliga! Och de kommer att installeras i varje hushåll
och verksamhet som vill ha dem. Vissa människor kommer inte att behöva dem vid det laget, som vi redan
har sagt. Detta kommer att vara en mycket snabb utveckling! Det kommer att finnas robotar – vissa av
dem utvecklas just nu som kan göra många av de sysslor som kommer att frigöra er till att uttrycka er
kreativitet, att meditera, att få era trädgårdar exakt som ni vill ha dem, att besöka andra platser, att resa.
JA!! Att resa till andra platser i Universum. Resa så görs mycket snabbare än ljusets hastighet – och era
forskare börjar erkänna detta nu. Och det finns skepp som får kraft av Högre Dimensionell energi. Energi
som kan fungera var som helst – i era hem. Era verksamheter, era teknologier, era maskiner, era datorer,
vad som helst – allt kommer att vara fritt! Det kommer inte vara nödvändigt att spendera pengar på att ha
energi. GRATIS! Teknologin finns redan! Den behöver bara betalas ut.
Och det betyder att ni kommer att ha många möjligheter att delta, hur ni än väljer att göra det. Och jag
skulle föreslå att ni tar i allvarligt betänkande att tjäna i era lokala råd. Det är de lokala råden som
kommer att notera vad de individuella röstarna önskar, och vad de önskar som sitter med på möten – det
finns en stad som är ganska avancerad när det gäller stadsmöten och det är den delstat som heter
Vermont.
Och det är att vara en ansvarsfull medborgare av den Gyllene Tidsåldern och att delta i sådana möten och
ta med era barn eftersom era barn och barnbarn är väldigt kloka. Och de kommer att tala ur sina Hjärtan
och de kommer att bidra stort till den Gyllene Tidsålderns samhälle!
Så gå till dessa möten och tala med Kärlek. Alltid, med era egna uttryck! Det kommer inte finnas någon
anledning till hetsiga diskussioner, för alla kommer att komma utifrån Kärlek, inte rädsla. Det kommer

inte att vara nödvändigt med rädsla. Och vad än era råd tar till nästa nivå hos dem som tjänar – och ni kan
tänka på dem som politiker om ni önskar, men de kommer definitivt att ha flyttat ut ur kulisserna och
under-bordet-uppgörelserna och korruptionen som är så genomträngande i regeringar över hela världen.
Ja, inte överallt – det finns fortfarande vissa stammar som har råd, vilka är ungefär som levande exempel
av den Gyllene Tidsåldern, i detta ögonblick. Men det är upp till var och en att överväga att ta en sväng
förbi er lokala styrelse eller kanske ett kontor som täcker in en hel region där flera råd är involverade och
så vidare och så vidare!
Och när vi ändå talar politik – gränser kommer inte längre att vaktas av uniformerad militär med gevär
och tankbilar eller vapen av någon sort. Alla de många papper, dokument och den sortens byråkrati
kommer att förändras radikalt. Det går inte att göra sig av med dem helt i början, men det är för att
bibehålla en integritetsnivå för alla invånare i den Gyllene Tidsåldern. Och till slut kommer de förstås
försvinna, eftersom ni höjer planetens Jordens vibrationer, då ni lyfts upp alltmer mot total Uppstigning –
oavsett om ni stiger upp tidigare och helt enkelt lånar ut er kärleksfulla, energetiska support, eller om ni
har fullgjort ert uppdrag här och reser till någon annan plats i Universum, kanske till en koloni som
behöver göra sin egen Uppstigning, en koloni eller en annan planet – det är så att det finns vissa som åker
tidigare och vissa som åker senare. Och oundvikligen finns det vissa som kommer vara de sista som stiger
upp, men de kommer att leve den Gyllene Tidsålderns livsstil helt och fullt om de stiger upp från den här
planeten Jorden.
Och så kommer det att vara att alla känner alla. Det finns en underbar film och även om denna film
innehåller en del våld, är den väl värd att se eftersom den handlar om den här sortens Frihet. Och det är
om den här sortens liv, även om vissa delar av den verkar primitiva, är den verkligen om väldigt
avancerade människor och den heter Avatar. Och det kommer att bli så att när ni möter någon så kommer
ni att säga, ”Jag ser dig”. Och detta kommer att bli er Sanning.
Och det kommer att bli så att alla era politiker kommer att bli transparenta. Bankmännen och
företagsmänniskorna kommer att vara transparenta gentemot alla. Och det kommer inte finnas några
dolda agendor. Inga dolda kontrakt. Det kommer inte finnas några dolda intressen eller någon sorts
villkor som lägger en rädslobeserad agenda eller börda på den Gyllene Tidsålderns medborgare. Det är
inte bara att glömma dessa saker – det ni skall göra är att få bort alla sorters rädsla ni kan ha för dem i er
varelse, men att ändå minnas visdomen!
Det är bara att titta på dem och säga: ”Okej! Ho’oponopono – jag tar fullt ansvar för alla dessa system och
program och agendor som har existerat på Planeten Jorden och jag tar fullt ansvar för att lyfta upp mig
själv och ut dem och för att hjälpa mina bröder och dystrar att göra likadant!
Och detta, Mina Älskade, har vi sett på era tidslinjer och mer därtill. Det är Frihet!! Det är Glädje!
Och så kommer det att bli när NESARA presenteras, som att sätta på den största mest gigantiska
samling Ljus som någonsin setts, någonsin funnits. Och under tiden, ber vi er om att fortsätta föra in
Ljuset och lysa med era Ljus där ute, och stötta på varje vis som ni kan eller vad ni för er själva att ni skall
göra, för ni kan självklart göra vad ni vill! Men det som ni ser som er egen speciella del, er roll att spela, i
uppdraget att få NESARA presenterat, påminner vi er om att vi är tillsammans med er i detta. Och det är
som den stora och Mäktiga Enhet Vi Alla Är som vi slutför detta storslagna och ärofyllda uppdrag!!!
Och vi tackar er för att ni varit här, för att ni delar detta och för att ni är Ett, i Kärleksfull Tjänst med Allt!
Och så är det! Namaste!
* Beethovens 5:e symfoni
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