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Del 4. Perspektiv på konflikten i Syrien 

 Låt mig kommentera kort angående vissa villkor i världen idag. När ni ser på planeten jorden ifrån 
mitt perspektiv såsom en uppstigen varelse, kan ni skanna jorden och dess energier. Det är nästan som 
om ni tar en av dessa kartor som vetenskapsmän har skapat där ni kan se på vissa kriterier, och ni kan 
färglägga kartan med vissa färger. Till exempel, ni kan skanna temperaturen på jorden, och ni kan se 
var luften är varm eller kall, eller var jorden själv är uppvärmd eller var den är kallare. Om ni tittar på 
jorden just nu var den största koncentrationen av negativ energi är, kan ni så klart se det i vissa delar 
runt jorden. Just nu finns det många av dessa, men jag vill kommentera två.  Den första är situationen 
i Syrien och Mellanöstern i allmänhet.  

Frågan som många människor ställer är: Vad ska det internationella samfundet göra med Syrien? Vad 
skulle de ha gjort? Borde de ha gjort mer än vad de gjort? Borde de ha gjort någonting för att stoppa 
krigandet, massakern, tortyren? Borde de ha klivit in och stoppat dödandet av föräldrar inför sina barn, 
dödandet av barn inför sina föräldrar, den avsiktliga tortyren av dem som motsätter sig antingen den 
ena sidan eller den andra sidan? Vad skulle det internationella samfundet ha gjort för den syriska 
situationen?   

De uppstigna mästarnas svar kommer utan tvekan att chocka många människor, för att svaret är att det 
internationella samfundet inte skulle ha gjort någonting. Detta kan chocka er därför det låter som det 
internationella samfundet inte borde ha stoppat de fruktansvärda förhållanden som jag nämnt, men det 
är faktiskt inte vad jag säger. Ni kan se på utbrott av civila krig, på inbördeskrig som har hänt sedan 
det kriget började och ni kanske kan säga att det internationella samfundet borde ha ingripit för att 
stoppa dessa grymheter och detta krigande.   

När jag säger att det internationella samfundet inte borde ha gjort något, säger jag inte att de inte 
skulle ha stoppat dessa fruktansvärda brott mot mänskliga rättigheter och människoliv. Jag säger 
faktiskt att detta civila inbördeskrig i Syrien, krigandet som uppkom, var inte början på problemet. 
Orsaken finns så klart mycket längre tillbaka. Mina älskade, om ni ser på historien kommer ni att 
upptäcka att där har funnits flera länder som har gjort en övergång från ett totalitärt regeringsskick 
till ett demokratiskt utan att någon kamp eller utan större blodbad, och helt klart utan ett civilt krig.     

De uppstigna mästarna önskar en fredlig övergång till demokrati   

Vad skulle vi de uppstigna mästarna önska se? Jo, vi vill att många nationer runt om i världen 
förändras till demokratiska regeringsformer. Och vi önskar att det händer utan blodsutgjutelse. Om 
det inte kan ske, skulle vi hellre vilja ha övergången till demokrati försenad tills människorna och 
nationens kollektiva medvetande är redo att utföra detta utan blodsutgjutelse. Se på världshistorien. Se 
på de större konflikterna under sista århundradet, det så kallade Kalla kriget emellan Ryssland och 
Västvärlden. Inser ni inte att om detta kalla krig hade blivit ett hett krig, så skulle det ha varit ett 
fruktansvärt krig?   

Det finns inget tvivel om att vi, de uppstigna mästarna, önskade se en upplösning av Sovjetunionen 
och att de länder som blev tvingade in i denna Union, eller tvingades in i Warszawapakten, blev fria 
och fick demokratiska regeringar. Vi önskar förstås se Ryssland ha en demokratisk regeringsform. 
Men med det menas inte att vi önskar att göra detta? illa, och vid ett visst tillfälle var vi beredda att ha 
ett tredje världskrig för att förstöra Sovjetunionen. Vi var och är tålmodiga. Vi ser det långa 
perspektivet.   



När ni ser en situation som i Syrien, där ett inbördeskrig bryter ut, då vet ni att den situationen inte är 
vad de uppstigna mästarna vill se. Vi skulle hellre ha kvar en totalitär regeringsform tills 
människorna är redo, tills den kollektiva medvetenheten har höjts, så att detta kan ske utan 
blodsutgjutelser.   

En djupare orsak till konflikter i Mellanöstern   

Se på Irak. Här har ni den äldsta demokratiska nationen i världen, som är stolt och förespråkar frihet, 
rättvisa och demokrati. USA bestämmer sig att gå in i Irak och störta den totalitära diktatorn. Vissa 
ledare tror att om de gör detta, så kommer frihet och demokrati och harmoni automatiskt till den 
nationen. Men, som ni klart kan se, har detta ännu inte hänt, och orsaken är att befolkningen inte är 
redo för det eftersom de fortfarande är alltför splittrade sinsemellan.   

Situationen i Mellanöstern går årtusenden tillbaka. Det kollektiva medvetandet har skapats över en 
mycket lång tidsperiod av förkroppsligade människor som förkroppsligade sig och återigen 
förkroppsligar i sig i samma karmiska cirkel om och om igen. Det är synnerligen arrogant av 
demokratier i väst att tro att de kan klampa in och fixa Mellanöstern genom att införa sin version 
av demokrati i detta område. Det kan de aldrig någonsin göra. Med det menas inte att det inte kan bli 
demokrati i Mellanöstern, men det kan aldrig bli en demokrati av västerländsk typ. Det måste bli så att 
människorna i den regionen finner sin egen form av självstyre, och det kan verkligen inte påtvingas 
dem utifrån.   

Detta är en sak som har bevisats i Mellanöstern under tusentals år. Dessa människor kan aldrig lära sig 
av någon annan. De kan endast lära sig när de har gjort samma misstag så många gånger att de till 
slut har fått nog och säger: ”Vi vill mer än det här.” Visst är det många bland befolkningen i 
Mellanöstern som redan har kommit till denna punkt och som har sagt: ”Vi vill ha mer än det här.” 
Men de har inte insett att detta kan och måste uppnås utan våld och blodsutgjutelser. De har inte varit 
villiga att medge att våldet, blodsutgjutelserna och konflikten är ett uttryck för deras eget 
medvetandetillstånd, dvs. splittringarna i deras eget medvetandetillstånd.   

Så länge de inte har kommit till denna punkt, kan det inte bli någon fredlig övergång till en 
demokratisk regeringsform. Det är inte möjligt. Det här är vad ni ser i Syrien. Mina älskade, kan ni 
nämna hur många varningsfaktorer som det är i Syrien? Jag tror att de flesta inte kan det därför det 
finns så många att det är svårt att hålla räkning på dem. Det här visar hur djupt delad den kollektiva 
medvetenheten är, och det är det verkliga problemet. Det här är vad ni kan göra om ni skulle vilja göra 
något för Mellanöstern. Exponera och kräv att skillnaderna ska uppmärksammas, så att de mörka 
krafterna tas bort, de som har skapat och uppehåller dessa skillnader och som använder dem för att 
dela och erövra människorna.   

Vilken var den verkliga visionen bakom islam? Att ge ett andligt ramverk som kunde förena det 
arabiska folket så att de inte längre skulle ägna sig åt det här meningslösa och oupphörliga kämpandet 
broder emot broder. Inga människor på planeten är mer uppdelade än det arabiska folket. Det här 
måste uppmärksammas, och sedan behöver det åtgärdas, både på ett sekulärt och andligt sätt.   

Hur totalitära regeringar uppstår   

När jag säger att det internationella samfundet borde ha gjort någonting åt situationen i Syrien, menar 
jag inte att de inte skulle ha gjort någonting för att stoppa krigandet. Jag menar att de inte skulle ha 
gjort någonting för att starta krigandet till att börja med.   

Ni har sett flera nationer där det varit civilkrigsliknande förhållanden. Ni såg det i Libyen, ni ser det i 
Syrien. Mina älskade, när ni har en totalitär regeringsform, har ni en regering som utövar stor kontroll 



över sin befolkning. Som en del av kontrollen kommer denna regering att göra allt i sin makt för att 
förhindra att en grupp bildas som har antalet och vapnen för att utmana dess makt.   

Om man ser en grupp bildas i ett totalitärt land som har möjlighet att föra ett civilt krig emot den 
totalitära regeringen, då vet ni att denna grupp inte bara uppstod i det landet. Det har fått stöd, 
kanske till och med skapats av krafter utanför det landet. Det har helt klart erhållit vapen och pengar 
och andra former av support ifrån krafterna utifrån. Jag säger att det civila kriget i Libyen, Syrien och 
potentialen för civila krigsliknande förhållanden i andra länder endast kan komma till stånd 
eftersom det finns krafter utanför de länderna som är aktiva och aggressivt stör.   

Vi känner mycket väl till krafterna som är aktiva och har varit aktiva i Syrien. Men där finns några 
som ni inte känner så väl till. Helt klart vet ni att Ryssland har haft intressen i Syrien. Ni vet också att 
USA har haft hemliga operationer i Syrien. Men vet ni att militanta islamistiska grupper med olika 
övertygelser har verksamhet i Syrien och att de har en agenda för att skapa en militant islamistisk stat, 
även om de skulle vända om hela Mellanöstern till en militant islamistisk stat?  (Kolla översättning) 

Om ni frågar vad det internationella samfundet skulle ha gjort angående Syrien är mitt svar detta: 
”Ingenting, ingenting nu, ingenting i det förgångna! Låt den syriska befolkningen reda ut sin egen 
situation. Så länge som befolkningen i Syrien inte kan göra en övergång till ett demokratiskt 
regeringsskick utan blodsutgjutelser, då är det bättre för den syriska befolkningen att den diktatoriska 
regimen kvarstår, för att skapa någon slags stabilitet, lag och ordning.   

Situationen i Ukraina   

Detta är naturligtvis ett bekymmer som kan appliceras på andra håll. Det kan helt säkert användas i 
Ukraina, där ni också vet att där finns krafter ifrån både öst och väst som försöker att destabilisera 
situationen därför att de har en agenda.   

Men i Ukraina har ni en annan situation än den ni har i Mellanöstern – åtminstone är det något 
annorlunda. Ser ni på Ukraina ur ett andligt perspektiv, ser ni att Ukraina har en särskild historia i 
Kalla kriget-scenariot mellan det kommunistiska Öst och det kapitalistiska Väst. Ni kan se 
uppdelningen i Ukraina emellan östra delen och västra delen, den östra är mer dominerad av Ryssland 
och det ryska tänkesättet, och den västra delen är mer öppen för ett västerländskt tankesätt.   

På ett sätt, vad som pågår andligt i Ukraina är ett utspel av de spirituella?? odjuren som drev det kalla 
kriget. Dessa odjur har minskat i antal efter upplösningen av Sovjetunionen, men de har inte helt blivit 
borttagna. Energierna har inte omvandlats därför att inte tillräckligt av de 10 procenten på toppen har 
bjudit in och åkallat transformering av dessa energier.   

De har tänkt att allt tillhör det förgångna, allt är över, och allt är bra nu. Men det är inte bra, mina 
älskade, därför att det fasansfulla på det astrala planet som genererats av det kalla kriget kan inte så 
lätt tas bort. Alla som lever i ett land som var en del av Sovjetunionen och har någon andlig känslighet 
skulle kunna känna tyngden av dessa energier.   

Ni ska veta då att det finns fortfarande kvar odjur som försöker att överleva och försöker ta mer 
energi. Just nu är dessa odjur koncentrerade i Ukraina, och de försöker använda den ukrainska 
befolkningen för att skapa konflikter och blodsutgjutelser så att de kan vidmakthålla sin egen existens 
genom att suga ut människors andliga ljus. Det här kallar på en förändring av situationen, nämligen att 
dessa odjur ska bindas, och att energierna transformeras och att de fallna varelserna både i och utanför 
kroppen, som använder situationen, blir dömda och borttagna ifrån denna planet.   

Visst har vi förslag på vad som kan hända i Ukraina, men jag vill vänta med det till ett senare tillfälle. 



Inte förrän energierna har transformerats är någon som är förkroppsligad öppen för att lyssna på dessa 
förslag som livskraftiga och realistiska. Just nu, vill jag säga att Ukraina spelar en viktig roll i de 
större förändringarna och manifestationen av den gyllene tidsåldern. För att detta ska manifesteras till 
sin högsta potential är det nödvändigt att till fullo övervinna uppdelningen i den norra hemisfären 
mellan Öst och Väst.   

Hur Ryssland försenar människornas framsteg   

Fråga er själva varför den ryska regeringen försöker att skapa en svart-och-vit situation där det tycks 
att Ukraina blir en del av EU som är en handling av fientlighet emot Ryssland. Varför försöker 
Ryssland skapa sin egen fria fackförening istället för att fullfölja ett medlemskap i den Europeiska 
unionen? Var det inte precis vad Peter den Store försökte åstadkomma genom att bygga St Petersburg 
i ett träsk. Försökte han inte att vända Ryssland mot Väst, därför han visste det var dess framtid som 
en modern sofistikerad nation?   

Varför försöker då ryska regeringen att motverka eller försena öppnandet av Ryssland för nya idéer? 
Varför finns det en maktelit i Ryssland som inte vill att det ryska folket ska uppnå sin högsta 
potential? Varför vill denna maktelit behålla en majoritet av ryska folket i ett lägre 
medvetandetillstånd, där de fungerar som arbetsbin, som slavar? Jag kan försäkra er att den ryska 
makteliten inte har någon kärlek för det ryska folket. De ser ner på dem som primitiva bönder.   

Men jag, och alla i den uppstigna skaran, har stor kärlek till det ryska folket, och vi önskar se de dem 
resa sig och uppfylla sin högsta potential. Detta kan inte göras genom att isolera sig själv ifrån resten 
av den demokratiska världen. Det kan bara ske genom att omfamna de tidlösa andliga principerna som 
tjänar som grund för den demokratiska världen. Det kan bara uppnås genom att se er själva som en 
värdig medlem av familjen av nationer??? och göra vad som krävs för att faktiskt bli en värdefull 
medlem av de demokratiska nationernas familj.   

Mina älskade, som ni kan höra, så har jag ännu många saker att säga till er, men ni kan inte bära allt 
nu. Jag kommer att fortsätta att ge er ytterligare uppdateringar under detta och kommande år. JAG ÄR 
er Moder Maria och JAG ÄR alltid med er här på jorden. Därför att jorden är outplånlig för min 
varelse, varelsen av den Gudomliga Modern.   
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