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Hej, vi kommer från er inre planet, som ni känner till som Agartha. Vi är fysiska som ni, men vi 
har avancerat till en högre dimension, en som ni som läser detta övergår till mer och mer för varje 
ögonblick av nuet. När ni släpper era rädslor, era dömanden, era känslor av brist kan ni nu känna 
som vi gör i de andliga rikena. Dessa sinnestillstånd har tvingats på er över tusentals år för att få 
er att glömma er kärna, för att glömma att er sanna kraft och utveckling finns inuti er. 
 
Ni som är av ljuset lyser så starkt när ni fortsätter att sända ut ert ljus, en jämn stråle av kärlek och 
förlåtelse till Gaia. I andliga termer heter det att ju mer ni ger ut av er själva desto mer reflekteras 
tillbaka till er. Detta beror på att när ni ger fritt från er själva låter ni universum veta att ni har ett 
överflöd av er själva att ge utav och ni känner till er sanna kärna av Den Enda. 
 
Det är sant att vi kan projicera våra varelser till vart vi önskar och våra fysiska varelser upplever 
ingen känsla av separation under de tillfällen när vi “reser”. Ni, våra bröder och systrar, börjar 
träda in i dessa tillstånd och det är vår glädjefyllda ära att få hjälpa er att kliva in på er rättmätiga 
plats I kosmos, en där ni har återvänt till er familj. 
 
Det är en tid av enorm osäkerhet på ytan av er planet när era största attribut lyser igenom. Som I 
alla saker som relaterar till er själva har ni möjlighet att dela era ljus av positiv säkerhet i en värld 
där majoriteten bara ser osäkerhet. Detta är också känt som att leva inuti ljuset. Dessa som är av 
kärlek och visshet tar fram säkerhet till dem som har valt att stanna inom rädslans slöja, dessa 
som har valt att fortsätta leva i osäkerhet och desperation som om det inte finns någon väg ut och 
varje händelse som kanske kunde sprida lite ljus på deras framtid sopas undan av de efterföljande 
tankarna av brist eller förtvivlan. 
 
Vi från Agartha adresserar dessa meddelanden till dem som kan höra dessa budskap, se 
skrivelserna och vet att sanningen bakom avsikten av detta som ni läser. Som alltid, var snälla och 
urskilj alla meddelanden som ni menar inifrån er själva ger er en glad känsla, någon som ni 
känner att ni blir inspirerade av. Förkasta allt annat och gå vidare. 
 
Vi kommer idag för att släppa information till dem som arbetar för ljus och den kärlek man 
känner inom sin räckvidd. Tillåt oss att teckna ett porträtt för att bättre assistera förståelsen av var 
var och en av er befinner sig nu. Det är nu 42 dagar kvar till den 12/12-öppningen och var och en 
av er har bett om att få vara till hjälp i någon aspekt av hans eller hennes förmåga. Önskar ni 
assistera i en organisation av sådana som är förvirrade, önskar ni assistera med energi, 
utbildning eller helande eller önskar ni fara iväg med oss på våra resor och utforska? Dessa är 
bara några av de val som presenteras och kom ihåg att alternativen för hur ni kan vara till tjänst 
bara är begränsade i era egna tankar om vad som kan trollas fram. Ni har alla gått med på att vara 
till tjänst innan slöjan draperades över det tredje ögat och för det är vi alla tacksamma. 
 
Tillåt oss att föreslå att ert stöd inte kommer att bli rutinmässigt utan dess raka motsats. Ert behov 
av att köpa saker och att vara skuldsatta kommer att upphöra och er önskan att hjälpa till på ett 
glädjefyllt sätt kommer att ersätta det gamla paradigmet av ett steg i taget. Ert ‘dagliga slit’ 
kommer att bytas ut mot en daglig injektion av glädje eftersom det ni ‘gör’ också kommer vara 
den ni ‘är’, någon som nu har valt glädje och varande istället för någon som har valt görande. 
 



Detta kommer att vara ett koncept för vissa men att förkroppsliga något nytt kommer att kännas 
som att ni har burit detta fodral för alltid, och det har ni faktiskt gjort. 
 
Det är mycket som behöver göras och är nytt ur majoritetens synvinkel och det är bäst att ha det 
på det sättet tills dess avslöjande kommer att gagna alla. Och den tidpunkten är väldigt nära. 
 
Våra allierade i himlen, våra vänner utan form och våra bröder och systrar som lever med oss 
under Gaias yta har outtröttligt närvarat vid uppvaknandet av de politiska intrigerna i ert USA och 
som en direkt konsekvens av det är de organisationer som är på gång att kapitulera sina egna 
länder in i det nya skiftet bortom kontroll och skuldsättning. 
 
Det är för närvarande 143 länder som har skrivit under en installation av ett nytt ekonomisystem 
vilket skulle gynna ett överflöd för alla, inte bara för några få och inte bara för majoriteten utan 
för alla som existerar på denna plats i denna tid och detta nu. Denna plan har varit på plats under 
en viss tid och implementeras diskret för att inte krossa de nuvarande trosuppfattningarna som 
existerar för närvarande hos majoriteten av de olika invånarna. VI väljer att inte röra oss framåt 
för snabbt eftersom vi inte vill skapa mer rädsla. Hur kan det finnas ett ekonomiskt system som 
inte överlever på påprackad skuld och dess kusin desperation, kommer de omedvetna att fråga 
sig? Om alla hade varit tvungna att göra så som de nyligen presenterade nyheterna på FOX och 
CNN då kan det vara enkelt att förstå hur era medmänniskor frågar sig sådana frågor. Men för 
dem som varit i ljuset finns det en visshet, en tilltro (vilket är ett resultat av era tankar) på att i ett 
andligt paradigm finns det ingen fattigdom, ingen osäkerhet, ingen självskapad rädsla, ingen brist 
och där finns det enbart glädje och en tro på att det enda som existerar är glädje och överflöd. 
 
När vi talar om överflöd menar vi inte bara att få det bättre ekonomiskt utan ett överflöd som 
uppstår när majoriteten av dem som har valt att tro, tro på att det verkligen är allt som existerar… 
ett överflöd av aalt man behöver beroende på vad man tror på. Allt man anser är nödvändigt för 
sin glädjefyllda plan kommer att tillgodoses omedelbart. Tillåt oss att erbjuda detta; rädsla, 
osäkerhet, hälsoproblem, olösta problem, ledsamhet, dömande och andra 3 dimensionella 
tankemönster plågar er inte längre inombords, de har sänts till er av en mycket välvilligt skapare 
att assistera er uppstigning, relativt sett. Låt oss först tänka på att de trosuppfattningar ni har nu är 
baserade på en inkluderande miljö. 
 
Det era tankar går till kommer oundvikligt att visa sig i er fysiska upplevelse om de hålls 
tillräckligt länge inom er. Om någon lever i enlighet med och i visshet av att hjälp är och har 
alltid funnits närvarande för att lyfta upp er till formen av ert innersta själv och er övertygelse då 
kommer er upplevelse av det tränga igenom. Om ni tror att alla saker existerar för att skrämma er 
till en reaktion så är möjligheten att rädsla kommer att följa er och kanta er väg. Vi önskar att ni 
får veta nu att allt ni någonsin kommer att behöva få uppfyllt finns och har alltid funnits inom er. 
Vi vet detta eftersom vi är av samma energi som er alla. 
 
Vi talar nu till dem som varit av ljus och kärlek eftersom Ni har valt den väg som har känts bra 
för er. Denna väg kan inte hittas i era nyheter, från vänner eller från ert internet utan detta har 
varit en kallelse inifrån er och ni visste intuitivt att ni blev kallade. Var snälla och föregrip inte 
dessa källor eftersom ibland kommer budskap som behövs från osannolika källor, så lyssna alltid 
och känn efter med öppna sinnen. Ni kanske till och med lurar er själva men fortsätt oförtrutet på 
era resor I er själva, med vissheten om att belöningarna alltid fanns inom er, aldrig utanför er 
själva. 
 
Ni kommer dock bli kallade att göra en uppgift för att assistera dem som kanske förlöjligat er och 
ni kommer att le ett leende av visshet och vara där med hela ert hjärta och räcka ut era händer I 



kärlek för detta är dem ni har valt att bli. Ni vet djupt inom er att ert värde inte härleds från vad 
människor säger eller gör, att er andliga kärna härleds till djupet av er själ, inom ert varande och 
ni vet att ni är av Den Ende och som sådan har ni samma kraft att skapa allt som ni väljer att 
uppleva. Detta är en del av den visshet vi talar om, visshet att ni kan ändra era upplevelser till 
glädjefyllda sådana genom att uppleva det som ni inte väljer att uppleva. Om ni ni ser 
ledsamheter kan ni nu uppleva glädje, om ni ser glädje kan ni nu välja vissheten av att i själen ÄR 
allt okej, om ni upplever en brist kan ni nu känna att det finns en mängd av allt som ni tror att ni 
kommer att behöva. 
 
Ni kommer också att bli ekonomiskt stabila, så för att ha möjlighet att kunna hjälpa till där ni har 
valt att göra så föreslår vi att ni inte oroar er för er ekonomi, varken för er själva och för era 
familjer, för vi vet vilka ni är och vi är fullt medvetna om era behov vid den här tiden. Detta 
kommer att fortsätta tills den “tidpunkt” som en ekonomi inte längre behövs inom konstruktionen 
av vart ni säger att ni önskar åka. Vi kommer inte att stänga av de nuvarande finanserna från ytan 
i ett svep (vi gillar det engelska ordet ‘swoop’) men vi kommer att implementera ett system som 
ni av ljuset är medvetna om, ett av jämställdhet och jämlikhet. 
 
Var snälla och förstå att det är säkerställt att era “bekymmer” inte kommer att finnas till när ni är i 
processen av de uppgifter ni har valt. Var snälla att öppna upp för de förändringar som redan nu 
är under uppbyggnad. Håll utkik efter vad som kommer ut från ert Washington DC och de små 
subtila förändringar som börjar dyka upp och även så dessa i politisk skicklighet som börjar skapa 
denna förändring för en mer “genom och för folket” regering. Det gudomliga dekretet har 
instiftats. 
 
Vi välkomnar er till en ny och förbättrad värld, en som ni skapar. Som vi alltid har meddelat; 
fortsätt att tänka och drömma större än vad ni någonsin kan föreställa er. Det är här som större än 
livet självt-upplevelser materialiseras, inom kärnan av var och en av er. VI kommunicerar som ett 
kollektiv från Agartha från Inre Jorden. Vi återkommer snart och har njutit av vår kommunikation 
med er. Fortsätt att ge av ert ljus för det finns ingen annan kraft att räkna med eftersom ni sänder 
den utifrån och in på planeten Gaia, det finns inget vapen som de kan komma på som står emot 
dess effekter. Kärlek är verkligen “Allt ni behöver”. 
 
Håll fast er i era säten, för vi lovar att färden kommer att vara fylld av glädje. 
 
Svensk översättning: Charlotta Olsson – www.st-germain.se 
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