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Samarbete med er i ert Överflöd! 

 Hälsningar, Min Mest Älskade Familj! Det är jag Sankt Germain. Och jadå, mentorerna är här, för jag 
har kommit till er i denna Stora Ljussamling för att diskutera med er min roll i era liv, i ALLAS era 
liv, varje medlem av Moder Gaias Kungariken på Planeten Jorden. 

För ni förstår, vi har ett samarbete och mitt absolut första mål med er alla är att föra er fram till den 
Gyllene Tidsåldern. Nu är det så att om ni väljer att tänka på den Gyllene Tidsåldern som något som 
representerar ett högre plan av Enhet och överflöd som symboliseras av guldet själv, är det absolut en 
värdig jämförelse, så länge ni förstår syftet med guldet som jag för med mig, som jag öppnar mina 
banker för att dela med er. 

Det är genom att hedra den Gyllene Regeln, och ni känner till den Gyllene Regeln. Det är att behandla 
andra som ni själva vill bli behandlade och i förlängningen handlar den om att dela med sig till 
andra. Men det är också att dela med sig till er själva! 

Vi har en unik situation här med så många gamla själar som bokstavligen tjänat tusentals livstider på 
Planeten Jorden! Och för att tjäna ibland – många gånger, faktiskt – gjorde ni det från en plats av 
fattigdom eller brist, för att ni på något vis hade blivit lärda att det är ”oheligt” att leva i överflöd. 
Ringer det några klockor av igenkänning hos er? 

Vi är här för att tala om för er att det inte är en synd att ha guld i sin skattkista eller på ert 
bankkonto. Det finns egentligen ingenting som är ”synd”, faktiskt. När ni är en Medkännande 
Observatör, observerar ni inte saker som är syndfulla eller dåliga eller onda. Ni observerar som 
erfarenheter och ni tillåter alla att få göra sina egna erfarenheter. Det finns ingenting syndfullt 
med att ha dollar eller pengar, men det är er intention som är viktig!! 

Handeln med dollar är något som har gjorts tidigare för att öka det som kallas för Planeten Jordens 
”skatt”. Och jag har också fört hit guld från andra ställen, mest anmärkningsvärt är kanske Planeten 
Venus. Det är inte för att helga guldet, det är inte för att utnyttja guldet för att få någon slags kontroll 
över någon annan. Det är för att engagera sig i avsiktliga aktiviteter där ni blir samarbetspartners, 
inte bara med den mänskliga Kungariket, utan med Moder Gaia själv och alla hennes kungariken! 
Med andra ord, guld kan användas för att köpa maskiner, till exempel, som kan gynna Planeten. 

Hur är det med teknologi som använder sig av ljus och ljud och färg, för att utföra healing? För 
tillfället finns det maskiner tillgängliga på Planeten Jorden, men under denna interimsperiod för er 
övergång till Gyllene Tidsåldern, ni håller på att övergå till den. Och under denna speciella tidpunkt i 
era tidslinjer, krävs det guld eller pengar för att köpa den här sortens maskiner. Det är inte alla 
människor som behöver resa bort och leva sina liv som eremiter i fattigdom. Det är så att 
mänskligheten behöver slå sig ihop och skapa projekt som gynnar alla!! 

Och det är upp till varje enskild människa att skapa projekt som gynnar henne själv så länge som den 
Gyllene Regeln följs. Det är inte för girighet. Det är inte för att öka pengarna på banken, bara för att 
bli lik den där personen i er historia, Kung Midas. Det är inte för att älska guldet för dess egen skull, 
det är för att älska att var och en kan ha tillräckligt för att ta hand om sina egna behov! 

Så småningom kommer jag att distribuera ut till alla, men inledningsvis kommer jag att distribuera 



till dem som har projekt av vad vi kan kalla humanitär natur, så att de kan påbörja sina projekt, 
som är till gagn för alla andra. De kommer kanske köpa maskiner, egendomar, teknologi, forskare 
och så vidare och så vidare, till hela Planetens fördel?! 

Detta är meningsfulla projekt, eller hur? Det där lät kanske dömande, men när jag säger 
’meningsfulla’, menar jag att de stödjer Planetens upplyftning. Det stödjer den Gyllene Tidsålderns 
livsstil. Och det finns inget behov av att spekulera! Handeln med pengar kommer att vara över, för 
när NESARA tillkännages, kommer alla pengar i världen att backas upp av guld och ädla metaller. 
Kom ihåg detta och de kommer att vara jämbördiga i värde – en dollar är en dollar är en dollar – vare 
sig ni kallar det pund eller dinarer. 

För att ”bli rik snabbt” som ordspråket säger, är inte syftet för människor som får guld eller handlar 
med pengar – arbitrage – det handlar om att öppna Hjärtan. Det är att bli sanna medlemmar av den 
Gyllene Tidsåldern och den Gyllene Tidsålderns Livsstil! 

Så det är bara att välkomna rikedom, att välkomna Överflöd i era Hjärtan, att tillåta er själva att titta 
djupt in i era egna energifält. Och om ni ser ett fattigdomslöfte, eller om ni känner att det på något sätt 
är fel för er att vara en tjänare till pengar eller dollar; om ni ser något slags program som säger ’Åh, 
jag måste få si och så mycket pengar på mitt bankkonto även om min granne måste offra sig så att jag 
kan få mer pengar’, om ni ser något liknande, RENSA UT DET!! Ni kan göra det! 

Ni får min Violetta Flamma! Kom igen! Transmutera det rakt ut ifrån era varelser eller använd vilken 
metod ni än vill. Öppna era Hjärtan för Kärlek – öppna era hjärtan för Gyllene Tidsålderns energier 
och ni kommer snabbt se att pengar helt enkelt är medel till läkande, till hjälpande, till omsorg för era 
bröder och systrar – och till er själva!! 

Ni är gudomliga och värdiga att ta emot de pengar ni behöver för er egen hälsa, ert eget välmående, 
mat, husrum och för er Glädje! Och ni hjälper till, ni deltar någonstans i er närhet eller längre bort att 
uppnå alla de stora förändringar som redan gör framsteg och redan har gjorts i den Högre 
Dimensionerna!! 

Planeten Jorden återvänder till Ljuset. Planeten Jorden gör, vi kan kalla det ett stopp, i vad vi kallar 
den Gyllene Tidsåldern. Det är för att värdesätta er själva, Käraste Ni! Det är för att värdesätta alla i 
Moder Gaias kungariken, inte i pengar utan i värdighet att ta emot det som ni önskar er och behöver – 
så länge det är i linje med den Gyllene Regeln! 

Och kom ihåg – detta är en övergångsperiod – det är här ni kommer att se alla projekt påbörjas. Det 
är här som alla kommer få de pengar de behöver för sina sätt att leva. Det är här alla med ett projekt 
eller en hjälp längs vägen kommer att få det de behöver. Ni kanske inte har något i tankarna just nu, 
men det kommer ni att få, då den Gyllene Tidsåldern mer och mer blir Dimensionen eller, skall vi 
säga, den dimensionella nivå som ni befinner er på! 

Och till slut, då denna stora övergång av Planeten Jorden äger rum, kommer det inte finnas några 
pengar kvar överhuvudtaget, för ni kommer att ha lärt er att skapa vad ni än behöver och önskar er 
ur era egna energifält! Guld och pengar finns bara under övergången. 

Börja nu. Börja säga till er själva ”Jag älskar mig själv. Jag älskar mig själv tillräckligt mycket för 
att ta emot det Överflöd jag vill ha! Jag älskar mina bröder och systrar! Jag älskar mina bröder och 
systrar tillräckligt mycket för att dela med mig! Det låter väl mer Högdimensionellt än ”Jag är rädd för 
att jag kommer bli utan skydd, utan mat och jag är rädd! Så skicka hit lite pengar!” Viss skillnad, eller 
hur? En är i väldigt Hög vibration; och en är låg. Och de som vill håva in allt guld till sig själva, de 
uttrycker agendor som står i total motsats till den Gyllene Regeln. 



Så det är bara att hälsa på dem med Kärlek. Och ni känner det som att ni skulle vilja skicka ett 
meddelande till dem, sänd dem ett meddelande om att de är älskade och tacka för vad de avslöjar! För 
genom att avslöja det vi kan kalla för de lägre vibrationella aspekterna av pengar, visar de er ganska 
tydligt skillnaden mellan att vara en medborgare i den Gyllene Tidsåldern med det högre vibrationella 
perspektivet på pengar och det som de har skapat som sina egna agendor fyllda av program att instifta 
rädsla och därför acceptans av fattigdom och brist hos er. 

Nu skulle jag vilja nämna ytterligare en hjälp för er, om ni tillåter, och det är att jag, Sankt Germain, är 
överhuvud för det ekonomiska överflödet på planeten Jorden. Jag tar min position på allvar och med 
den Högsta Kärleken för er alla!! Och jag talar om detta för er – det är helt i sin ordning om ni väljer 
att göra det, att ta era önskningar till mig. Vad är det ni önskar er? Har ni något projekt som ni 
skulle behöva få ekonomisk hjälp med? Har ni något obehag någonstans i er varelse som ni skulle 
behöva hjälp med, kanske genom Violetta Flamman för att transmutera eller kanske lite pengar för 
att söka någon behandling som finns tillgänglig men som ni inte har råd med? Har ni en bror eller 
syster, ett barn, en mor, en partner, en far som saknar pengar för att äta sig mätta eller som inte har 
råd med att sköta om sig själva eller som på andra sätt behöver förbättra sina livsvillkor? 

Jag bjuder in er att ta dessa önskningar till mig, om ni vill. Ni behöver samarbeta med mig!! Det är 
inte jag som skall föra den Violetta Flamman över allt och göra allt bättre för er. Det är ni som 
behöver samarbeta med mig, att sitta med mig och att tala om för mig, som ett uttryck från er till mig, 
vad det är – att höja era vibrationer upp till de Högsta Rikena som ni möjligtvis kan – och sedan kan ni 
bjuda in mig att hålla er hand och lyfta er lite högre. 

Och tillsammans kan vi använda oss av Violetta Flamman – eller vilken metod ni nu väljer – att jag 
kan stödja er i era skapelser, i era manifestationer, om ni kommer med ett öppet Hjärta är det helt 
enkelt så fullt av Kärlek att det absolut inte finns någon plats för girighet och definitivt inte någon 
rädsla i era uttryck! 

Nu kanske ni tycker att detta känns som ”ååh, javisst – men detta låter omöjligt för jag är orolig”. Gör 
vad ni behöver göra, använd den Violetta Flamman och bara kom. Om ni är rädda, om ni känner brist, 
det är helt okej att komma ändå, men kom ihåg – ansvaret för de resultat ni skapar – läkandet – vilar 
hos er. Så det är väldigt viktigt för er att vara väldigt tydliga. Rita en bild om ni vill, och be mig titta 
på bilden av vad ni önskar er av livet. Uttryck er klart från ett kärleksfullt perspektiv! Det är allt jag 
säger, för när ni är negativa, när ni är i rädsla, när ni är i en låg vibration, är svaret mer av samma. 
Det är Universums Lag. 

SÅ ta er själva till ett upphöjt tillstånd och kom sedan och bjud in mig för att samarbeta med er. Och 
det gör jag då. Det finns många, många, många miljoner människor, älskade varelser i mänskliga 
kroppar som vaknar upp till denna aktivitet, till denna gåva, till detta uttryckssätt. Och de blir hörda, 
för Universum svarar dem! 

Så kom för er egen skull, kom för någon annans skull, som ni önskar sända lite kärleksfullt stöd, men 
KOM, för jag ger er min personliga inbjudan! Om ni väljer att komma med skrivet material, skall jag 
ge er ett svar. Det kan vara ett ord; det kan vara en energi, tanke, energetisk pirrning eller känsla. Men 
ni kanske vill föra in det i era anteckningsböcker. Och ni kanske vill notera datumet i er tid som en 
början på ett nytt samarbete för att skapa och föra fram det överflöd som ni, Älskade Ni, förtjänar! 

Jag tackar er för er uppmärksamhet till mitt budskap och för att ni var här i denna Älskade Samling. 
Och så är det. Namaste! 
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