
Saint Germain – 30 juni 2014  

Via James McConnell 

Hej, jag är St. Germain. Jag har kommit idag, inte för att tala om starten av NESARA eller något om 
dess bakgrund, den informationen kan ni få av en av era kära systrar i den här gruppen. Den finns där 
så att ni kan granska den på er fritid, så att ni känner till grunderna om allt som rör NESARA. 

Termen NESARA står för National Economic Security and Reformation Act, en lång titel för en mycket 
enkel idé. Men en idé som har nått sin tid. För fram till detta ögonblick har det system som ni nu har 
vållat förödelse i er värld, och det har inte varit ett system som har gett er den förståelse och den 
medvetenhet som behövs. Men allt det håller på att få ett slut eftersom NESARA är här för planetens 
invånare, det är inte här för några få. Det är här för att jämna ut spelplanen, som ni säger, och som 
det ser ut här behövs den utjämningen. 

Vad är NESARA? Det är en finansiell förändring. Det är ett ekonomiskt program som har utarbetats 
under en mycket lång tid och av olika skäl hållits tillbaka, inte bara av Kabalen, utan av alla oss 
eftersom tiden ännu inte var mogen. Så när ni tänker att det bara är den enda procenten, den så kallade 
”eliten” av världens befolkning som har hållit den tillbaka, så är det inte helt sant. 

I många avseenden har det skjutits upp gång på gång och det finns många orsaker till det. Om man 
tittar på hela bilden här, ser man hur ert finansiella system fungerar över hela världen. Ni ser att det 
inte har fungerat, men ni ser de olika aspekterna av detta program, de många aspekter som måste 
förändras. Det behövs lite justeringar här och där. 

Den ursprungliga tanken var att få till stånd en total förändring i systemet. Det har nu omarbetats. 
Man kan inte ta det som redan finns och justera lite här och lite det där, och få det till något som blir 
tillfredsställande. Men man kan ta systemet och bryta ner det och sedan bygga upp det igen. Det är det 
som håller på att hända. Det är orsaken till alla förseningar, eftersom det finns så många olika 
aspekter som måste förändras och bearbetas, så många olika nivåer, så många olika människor som 
ska säga sitt. 

I slutändan kommer NESARA-programmet inte bara att släppas i det här landet, USA, utan över hela 
planeten, över hela världen. Det kommer inte bara att bli en nationell ekonomisk reformation utan 
även en global sådan. Det kommer att leda till förändringar, enorma förändringar. Många av er har på 
det hela taget inte en aning om de komplikationer som kommer att uppstå när det släpps till 
allmänheten, även om ni har studerat en del av det, även om ni har tittat på en del av bakgrunden och 
även om ni har tittat på några av de aspekter som visar hur utfallet blir. 

Ni har många gånger hört att det är på gång och tiden är verkligen nära. Vad kommer det att 
förändra? Det kommer att förändra era liv. Det finansiella system som ni känner till nu, kommer att 
bli helt annorlunda. Centralbankerna i deras nuvarande form kommer att försvinna, tillika med 
skuldsystemet som inte gör annat än sätter fler och fler människor i situationer de inte kan ta sig 
ur. Borta blir alla dessa partier som har utnyttjat medelklassen och de fattiga bland befolkningen 
till gagn för ”eliten”, de som bara är fokuserade på pengar och makt. 

För vad är pengar utan pliktkänsla att kontrollera vad de pengarna åstadkommer? Vad är makt utan 
pliktkänsla att kontrollera hur makten används? Som ni kanske förstår, makt utan samvetsgrannhet har 
skapat den värld ni lever i. Ge någon pengar och makt som är samvetsgrann, och se vilken fantastisk 
värld ni kan skapa ur askan av det som finns kvar. 

Jag vet att jag talar i metaforer här. Det är viktigt och det är dags för er att titta på den större bilden. 



Inte med tanken att många kommer att bli rika till synes över en natt, och jo, det kan hända. Men allt 
handlar om att förändra medvetandet så att de som har pengarna, de finansiella resurserna, nu går över 
till att hjälpa sin broder med de pengarna och bokstavligen blir sin broders mentor, där nationer som 
den här, Förenta Staterna, verkligen kan följa det idealet och bli en mentor för världen, men inte med 
det medvetandet som finns idag, utan med det medvetande som finns imorgon. 

NESARA kommer att medföra en enorm förändring och ja, det var min idé från början. Jag skapade 
den tillsammans med många andra och jag skapade den för att den skulle komma igång vid den här 
tiden, i denna tidsålder som ni nu är i, så att alla på Jorden kunde få nytta av ert ekonomiska 
förändringsprogram. 

Det är vad allt detta handlar om, att höja medvetandet för att åstadkomma en bättre värld, en ny och 
bättre förståelse för hur man arbetar tillsammans med sina bröder och systrar, att arbeta sida vid 
sida, inte över någon annan, utan sida vid sida. Och om någon kommer lite på efterkälken, att den 
som är lite före sträcker ut en hjälpande hand. Det är vad den nya medvetenheten handlar om. Det är 
vad den Nya Tidsåldern handlar om. Den handlar om kärlek, den handlar om frånvaron av rädsla, 
frånvaron av alla dessa negativa illusioner från det förflutna och skapandet av en ny illusion av 
verkligheten i nuet. 

För ni är färdiga med att leva i det förflutna. Ni är färdiga med att leva för framtiden. Ni kommer att 
fokusera på att leva här och nu, men det här och nu ni kommer att vara i är nuet, era drömmars här 
och nu, själva det drömtillstånd som många av er har haft, en ny och bättre värld, ett nytt och bättre 
liv. Kan ni nu föreställa er en värld där alla är ett? Där ni är ett med varandra, där ni är ett med djuren 
omkring er, med planeten, och ja, även med insekterna, bina. 

Kan ni föreställa er hur ni rör vid vattnet och känner dess energi, känner vattnets medvetande och får 
det medvetandet att flytta över till er och förenar sig med ert medvetande och tillsammans uppleva vad 
var och en känner? Det fungerar med djur, med fiskar och det fungerar sannerligen med delfiner och 
valar. När Devornas Värld öppnar sig för er kommer de att visa er vad ni inte har sett fram till nu, vad 
ni inte har kunnat se – Älvornas Värld. Är de en myt? Bara i er illusion. Är de verkliga? Bara när ni 
har ögon att se med och öron att höra dem med! Och ni, var och en av mina bröder och systrar, 
kommer att ha ögon att se med och öron att höra med. 

Många av er gör redan det, eller börjar öppna den delen av er själva som har varit vilande, 
tallkottkörteln - det tredje ögat. Och ja, ni kan hjälpa det på traven på olika sätt genom era matvanor, 
genom vattnet ni dricker och genom att helt enkelt veta att det finns där och visualisera det. Och börja 
se genom det tredje ögat när ni ser olika aspekter av naturen och det som ni tidigare inte såg, men 
som fanns där och som ni nu kommer att kunna se, och höra det som ni tidigare inte kunde höra – 
sfärernas röster eller musik, som ni nu kommer att kunna höra. 

Detta, mina bröder och systrar, är en del av NESARA. De är alla delar av den nya förändringen, den 
Nya Världen som är här nu och som ni är en del av, och som ni skapar i era tankar och handlingar vid 
denna tid. Ni är nära målsnöret och det är dags att avsluta loppet. Fall inte tillbaka när mållinjen är 
i sikte. För detta är själva sluttiden ni närmar er, där det är viktigare än någonsin för er att börja 
fokusera utanför skapelsen ni har skapat, att se bortanför den, att se bortom slöjan. Om ni helt 
enkelt börjar förstå att det är en slöja som har dragits över era ögon, kommer ni att kunna dra undan 
själva slöjan och bli öppna för det som finns på andra sidan. Det finns där, bara en liten bit utom 
räckhåll just nu. 

Som jag tidigare har sagt, om ni vill vet mer om bakgrunden och det inre arbetet i det program som 
kallas NESARA, så finns det mycket information tillgänglig. Mitt syfte idag var att hjälpa er att se 
den större bilden och vad som verkligen är viktigt när NESARA börjar träda i full kraft. Det sker 
redan i denna stund, men det är i själva begynnelsestadiet. 



Vi, de av oss som leder och vakar över er på olika sätt, är mycket stolta över allt som ni har 
åstadkommit och fortsätter att åstadkomma, och att ni finner er väg genom detta illusoriska mörker för 
att vara det ljus som rör sig genom mörkret och belyser den andra sidan, för er själva och alla omkring 
er. 

Jag är St. Germain. All min frid och kärlek ger jag till var och en av er. 

Översättning Ulla Krogh – www.st-germain.se 


