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 Begränsningarna i ”feel good-andlighet” 

Vad som har hänt de senaste tio åren är att internet har blivit översköljt av alla slag och typer av 
andlighet – alla slags kanaliserade gurus och blivande budbärare som hindrar deras yttrandefrihet inför 
mänskligheten. Vi vill på intet sätt, så klart, hindra friheten att uttrycka sig. Vi vill helt enkelt påpeka 
att det är en medveten strategi hos den falska hierarkin på den här planeten, som öser ut andlig 
undervisning via internet, mycket baserat på svart och vitt eller grått tänkande. 

Det finns så klart en variant av dem där ute som är kristna fundamentalister, baserade på svart-och vitt-
tänkande. De är ofta domedagsprofeter eller konspirationsteoretiker som säger att det mörka 
fördömandet som hänger över mänskligheten, detta Damoklessvärd (överhängande fara), är redo att 
utplåna världen eller åtminstone utlösa katastrofer av alla de slag. Om ni tittar på nätet och ser dessa 
falska profeter, kommer ni snabbt att bli avtrubbade för ni kan inte ta in allt detta emotionellt. 

Så vad gör många människor? De vänder sig till det motsatta ytterligheten, den motsatta polariteten till 
grått tänkande, vad jag kallar ”feel good-andlighet”. Allting är bra, allting är underbart, och jorden är i 
den uppåtgående spiralen och skiftar till 5D därför att där finns denna generösa kraft – vare sig de 
kallas uppstigna mästare eller rymdbröder, eller vad det nu kan vara – och dessa kosmiska bröder 
frigör dessa underbara energier som automatiskt sveper in jorden i en ny dimension eller gyllene 
tidsålder. 

Allt ni behöver göra som andlig människa är att leva som vanligt och vara vänlig och positiv mot alla. 
Ni behöver inte studera några svåra ämnen, ni behöver inte vara strikta och praktisera några 
särskilda tekniker, för att allt är bra om ni bara kopplar av och flyter med i denna underbara kärlek. 
Mina älskade, den här formen av andlighet, ”feel good-andlighet” är på något sätt ett hinder för de 
Uppstigna Mästarnas planer. Ni kan se på den och säga: ”Vad kan den göra för skada? De här 
människorna är positiva”. De försöker att skapa positiva vibrationer, och har vi inte undervisat er om 
energi, nämligen att ni behöver framkalla positiv energi för att motverka den ackumulerade energi som 
mänskligheten har åstadkommit. 

Här är en raffinerad åtskillnad. Det skulle vara lätt att ha ett svart-vitt tänkesätt och säga att den här 
formen av andlighet är falsk och har ingen påverkan alls därför att det kommer ifrån den falska 
hierarkin, eller är baserad på illusioner. Verkligheten är förstås att saker aldrig är svarta och vita. De 
finns många människor i den här nya andliga världen som har en positiv inverkan på planeten jorden. 
Om ni är positiva och kärleksfulla, kommer ni att ha en positiv påverkan, i motsats till människor som 
är negativa, rädda och ilskna. 

Därför säger jag inte att människor som har en sådan här ”feel good-andlighet” inte har en positiv 
påverkan på planeten. Några kommer därför att säga: Men om det är fallet, lämna oss bara ifred och låt 
oss känna som vi gör! Naturligtvis, eftersom ni har er fria vilja kommer jag att lämna alla dem som 
inte är öppna för mitt budskap ifred. Men jag vill tala om att i den fysiska världen så förhindrar ”feel 
good-andligheten” utvecklingen på denna planet. Ni förstår mina älskade, om ni drar er bil i ett rep 
så rör sig bilen fortfarande framåt men inte alls så fort som om ni klev in i bilen, satte er vid ratten, 
satte på motorn, la in en växel och gasade. Er bil rör sig framåt när ni drar den, men så klart inte med 
sin verkliga potential. På samma sätt är det med den utbredda New Age-feel good-rörelsen. 

Hur den falska hierarkin hämmar andlig utveckling 

Ni förstår, mina älskade, den falska hierarkin på denna planet vet, åtminstone de mest erfarna, att de 
inte kan försena mänsklighetens rörelse framåt för evigt. Men de är nöjda med att försena den så 



mycket som möjligt. För att göra detta så har de tre strategier. Ni vet att vi tidigare har berättat om 
uppdelningen av befolkningen i 10 procenten i toppen och 10 procent på botten och så 80 procent i 
mitten.  

1. Den falska hierarkin på denna planet har områden och avdelningar som fungerar för de 10 
procenten på botten, där de försöker skapa så mycket kaos och förstörelse som möjligt. De försöker 
också att få så mycket kontroll som möjligt. 

2. Sedan har de avdelningar som arbetar med de 80 procenten i mitten, och dem försöker de att försätta 
i ett tillstånd av passivitet, där de inte önskar någon förändring utan bara vill leva ett materiellt liv.  

3. Slutligen har de avdelningar som arbetar med de 10 procenten på toppen, och de är ganska 
sofistikerade. En av deras huvudsakliga metoder är faktiskt att marknadsföra denna feelgood-
andlighet. Det får så många andliga människor att göra framsteg, och de ger ett positivt bidrag men 
inte med dess fulla potential.  

Därför utvecklas inte planeten så snabbt som den skulle kunna, och på många platser går inte 
utvecklingen fortare än de 10 procenten på botten och hindrar då den pågående utvecklingen. 

Låt oss säga att ni kanske gör någonting som är positivt, men om någon annan någon annanstans gör 
något negativt, så kan det motverka vad ni gör. Om de är mer skickliga och effektiva på att generera 
negativ energi än ni på att skapa positiv, så blir slutresultatet inte en vinst. Om ni sitter där och känner 
er ”heliga” på grund av er positiva attityd och er känsla av att ”allt är gott”, så lurar ni verkligen er 
själva därför att ni inte gör vad ni kom hit för att göra. 

Mina älskade, jag talar inte till de 10 procenten på botten eller de 80 procenten i mitten av 
befolkningen. Jag talar bara till de 10 procenten på toppen, därför de är de enda som har förmåga att 
vara öppna för mitt budskap. Jag säger förmåga, därför att så många av dem inte uppfyller sin högsta 
potential. De har blivit invaggade i den här allt-är-bra-attityden där de tänker att det är tillräckligt att 
gå sakta framåt hellre än att snabbt springa mot målet. Jag kan berätta med absolut säkerhet att alla 
de 10 procenten människor på toppen ville bli förkroppsligade speciellt för att hjälpa till att höja det 
kollektiva medvetandet och föra in planeten Jorden i den Gyllene Tidsåldern. 

Ditt mål med att bli förkroppsligad 

Du kan inte ha velat ta en fysisk kropp vid den här kritiska vändpunkten i jordens historia utan att 
älska Saint Germain och vilja skapa den Gyllenen Tidsåldern; ha en önskan att vara delaktig i att 
förverkliga den Gyllenen Tidsåldern. Det är helt enkelt inte möjligt. Om du inte hade velat bli 
förkroppsligad här nu, så skulle du i stället ha tagit en kropp på någon annan planet. Om du är en av de 
andligt medvetna människorna så älskar du Saint Germain, du älskar mänskligheten, du älskar den här 
planeten, du har orsak att älska att höja medvetandet och hjälpa till att skapa den Gyllene Tidsåldern. 

Du kommer inte att förverkliga din önskan, din gudomliga plan, genom att bara sitta och känna dig 
god. Du kommer endast att fullfölja din gudomliga plan genom att öppna upp förbindelsen till din 
JAG ÄR-närvaro, så att lågan till din JAG ÄR-Närvaro, Saint Germains Violetta flamma och de 
Uppstigna Mästarnas låga kan flöda genom dig. Feel good-andlighet kan inte motverka den 
negativitet som produceras av de 10 procenten på botten av den falska hierarkin. Endast de Uppstigna 
Mästarnas eld kan motverka negativiteten och föra den här planeten framåt. 

Fortsättning följer … 

Översättning: Bibi Ahrnstedt- www.st-germain.se 



 


