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Saint Germain: Stvoření Nové Země

Buď pozdraven milý příteli! Jsem zde znovu, starý, dobrý Saint Germain. Souhlasí to přeci,
shledáváte mne jako starou bytost. Nebo možná ne? Každý je tak starý, jak se cítí. To platí
pro všechny úrovně bytí.
Projev bytí odpovídá tomu, jak člověk myslí. To platí opravdu pro všechny úrovně. Představ
si, jaké by to bylo, když by sis mohl vybrat vzhled svého těla, který by se ti nejvíce líbil? Jaké
životní období se ti nejvíce líbí, jaký věk? Zaměř se na tento obraz. Opakovaně. Vžij se do
tohoto pocitu, projevuj se tak. Pak tím jsi.
Milé ženy nebo také milí muži, podívejte se do zrcadla a rozmyslete si: „Jak bych chtěl
vypadat?“ Kde a kdy jsem (byl) nejkrásnější?“ Problém je, že si neuvědomujete svou krásu.
Nebo si snad jen sám pro sebe můžeš říct, kdy jsi byl nebo kdy jsi nejkrásnější? Možná se
vnímáte jako velmi krásní při mimořádných příležitostech, situacích, v určité hodiny.
Zajímavý způsob, jak sám sebe poznat ještě víc, není-liž pravda?
Má další otázka by byla: „Proč se sám shledáváš jako nejkrásnější právě v těchto situacích a
co je pro tebe krásné? Co si představuješ pod slovem „krásné“ a co tím chceš vyjádřit?“ Jsou
pro tebe krásná zvířata nebo obloha? Nebo jsou to růže?
Má lekce pro dnešní den je: Uvědom si význam pozadí slova „krásný“. Schová se za ním toho
mnoho. Má to samozřejmě také co do činění s tvým měřítkem věci a tvým hodnocením.
Možná si myslíš, že na škaredých věcech nebo na válečných situacích nemůže být nic
krásného. Přesto, podíváš-li se hlouběji, podíváš-li se za důsledky a pak ještě dál, co za tím
stojí. Možná je to někdy výsledek ještě delších studií, co všechno je vlastně krásné. Vše je
krásné takové jaké to je, nebo?

Je to jako v divadle. Jdeš na představení, hluboce se ponoříš do děje, trpíš a miluješ s nimi a
pak je představení u konce. Možná si ještě utíráš slzy z koutků a potlačuješ vzlykání kvůli
smutnému konci. Nebo se tě poslední scéna dotkla hluboce v srdci, protože se všechno
v dobré obrátilo. Pak jdeš a znovu vstoupíš do svého světa a možná to srovnáváš.

Buď se pak cítíš lépe a zjišťuješ, jak se ti daří dobře nebo srovnáváš, co je ve tvém životě
podobně tragické.
Možná se zdržíš trochu déle ve světě divadla, protože ti to tak připadá dobré a myslíš, že by
bylo lepší takto žít. To proč ti to vyprávím je: Všechno je divadlo, všechno je láska. Je to hra
lásky. Všechno je vlastně láska, jen ji člověk hned nevidí. Je to jako hra na schovávanou:
Člověk hledá někoho, kdo se schoval. Jak dlouhá je cesta ho najít, závisí na umění toho, kdo
se schoval. Láska je dobrý skrývač. Schovává se za vším a za každým. Často se zjevuje
v rozdílných oděvech. Mnohdy přichází pestrá, hlasitá, bizardní a mnohdy také jako šedá a
těžce poznatelná. A mnohdy je úplně jemná a měkká jako kočičí tlapka. Všechno, co na této
planetě děláš je: Hledáš lásku a vyjadřuješ ji. To se děje na povrchu v kráse, tak je to často
chápáno. Je pěkný obraz, žena, krajina, šaty, dům. Láska může být ale také ošklivá a
zanedbaná. Možná se jen jemně třpytí, sotva jde poznat, že je to také krása.

Nyní tě žádám, hledej svou vlastní krásu, odkryj ji a žij ní. Spatřuj v sobě stvoření Boha
jako věčný obraz jeho bytí. Je to velmi mnohostranné a nekonečně velké a často skryté. Ale
je to tu. V každém a ve všem. Kdo přišel zde na Zemi, tem má za úkol tuto lásku odkrýt a
projevit. To také znamená, odebírat se směrem ke vzestupu, k rozšíření vědomí. Kdo
rozšiřuje své vědomí, ten za vším a ve všem vidí stále jasněji krásu stvoření. Ať je jakkoli
přestrojena. Vyšší úhel pohledu vám dovoluje to vidět. Téma dnešního setkání je také Nová
Země. Jak vznikne Nová Země nebo při čem vznikne? Láskou. Jen láskou, jak jinak by se to
mělo stát? Všichni lidé jdou touto cestou a neexistuje zde žádné hodnocení ve velikosti
pracovníků světla nebo chudých nevědomých bytostí. Možná je ten chudý nepotřebný člověk
ten, kdo o mnoho dříve ve všem lásku poznal, protože je jeho pohled velmi otevřený. Někteří
pracovníci světla se honosí tímto titulem a vznáší nárok vědět víc. Ale co znamená to pěkné?
Pravé události, které se nyní dějí, nejsou oděny ve slovech nebo hospodářských rozpravách.
Je to interdimenzionální proces, který člověk nemůže pojmout a poznat. Přesto toho člověk
může poznat mnoho v srdci a porozumět, když se okem srdce podívá. Tam je vnímatelná
krása vzestupu Země, vznik Nové Země. Dívat se srdcem krásy a lásky znamená být
jednotou se vším. Kdo je jednotou se vším, ten se umí dívat do velké dálky.

Časy budou tvrdší, milí přátelí, to je patrné. Naše poselství, které stále znovu přichází je:
Zůstaň u sebe, dívej se do sebe. Kde tvůj život není tvou pravdou, tvou vyšší pravdou?
Stále ještě platí u každého z vás něco poznat a změnit, aby se přiblížila tato vlastní, hluboká
Božskost a její projev. Všechny témata, která s tebou v tomto okamžiku hýbou, jsou
pravděpodobně v rezonanci s děním Země a lidstva. Co se tě obzvlášť hluboce dotýká?
Pohleď, kde je v tobě toto téma ukotveno, spoj se se mnou nebo jinou duchovní bytostí
dle své volby, opusť téma a požádej o vyrovnání magnetického pole. Všechny vzory a
témata jsou ve tvém systému uložena jako magnetické vzory ve spojení, v rezonanci,
s celkovým děním všech dob Země. Pak se vyřeší a ty budeš stále volnější v žití svým pravým
potenciálem, svou láskou.

Nová Země vzniká lidmi, kteří to dělají, kteří si stále silněji uvědomují svou lásku a vyzařují
ji. Pokud touto plnou jasností, nyní v tomto čase, žije okolo sto lidí, pak tento projasňovací
potenciál stačí pro Evropu. Není to zajímavá představa? Sto lidí může stvořit to, že této
oblasti přinesou jasnost. Nezávisle na vnějším rozvoji, který nyní probíhá. Řešení bylo
zahájeno těmito sto bytostmi, pochází z pole lásky a samozřejmě je zde také uloženo, neboť
všechno tu již jednou bylo. A v tomto časovém úseku je to podpořeno milostí Božské Matky.
Námi všemi je zajištěna velká podpora. Jen kroky musí každý člověk vést sám. Tím vzniká
Nová Země. Žij svou láskou k sobě samotnému a ke svému okolí. Vnímej svou vizi Nové
země tak, jak si myslíš, že by měla být a jak by na ní lidé měli žít. Často říkávám: Můžeš
být jazýček váhy. Jsi důležitý, každý člověk je, je jedno kde žije a jak. Nyní je prioritní
projasnění svého vlastního bytí, aby byla změna podpořena pronikající láskou.

* Všichni probuzení lidé, kteří nyní žijí zde v Evropě, jsou iniciátory nové Evropy a každý to
dělá na svém místě. Ideami, zcela novými parametry zahajují přelom. Jsou inspirováni láskou
a to nemá nic společného s burzou, penězi a politiky. Je to těžké vyjádřit slovy. Když
pohlédneš do nitra svého srdce a sám pohlédneš do světla roku 2030, uvidíš jak překrásně
bude vše sestaveno. Nic přes policejní pořádek a pokuty, nýbrž přes plynoucí lásku, která
transformuje. Kdo nebo co by se mělo dít jinak? Na závěr mi dovolte položit na srdce ještě
velmi starou moudrost, kterou si dovoluji šířit : Počítá se jen to, co je vykonáno a to i
v duchu!

Stále jsem tvým služebníkem!
Bože buď pozdraven!
Já jsem Saint Germain
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