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Med kärleksfulla hälsningar från alla själar på den här stationen, detta är Matthew. Medan 
många ljusarbetare väntar tryggt på övergångens steg mot Jordens Gyllene Tidsålders 
förverkligande, så räknar andra tiden, så att säga, tills ovedersägliga bevis framkommer för att 
man helt kan lita på rapporterna från ljusarbetarna. Och på grund av att den stora majoriteten 
av er befolkning inte har en aning överhuvudtaget om att det här året kommer att avslutas vid 
tröskeln till en strålande ny era av fred, samarbete och ett liv i harmoni med naturen, så blir 
oron förnyad vid vartenda vapenskrammel, bistra ekonomiska analyser, ny lag eller policy 
som urholkar friheten. 
 
I början av Jordens uppstigning för ca 70 år sedan frodades negativitet i det kollektiva 
medvetandet. När individer började svara an på ljuset som strålades ner till planeten från 
kraftfulla avlägsna civilisationer, började det kollektiva medvetandet svänga över till 
positivitet, och för över ett årtionde sedan i er tideräkning nådde ljuset en sammanhängande 
mängd som säkrade planetens kurs mot den fjärde dimensionen utan avvikelse eller försening. 
Sedan dess har ljusets intensitet fortsatt att öka, då fler och fler individer öppnade sina hjärtan 
och sinnen och på motsvarande sätt ökade den kollektiva medvetenheten. Negativiteten 
tappade sitt fotfäste och positiviteten blev överväldigande dominerande. 
 
Trots detta finns det ingen automatisk immunitet mot negativt tänkande – och rädsla är 
grunden i allt – och när dessa tankar är fokus i någons energi är de lika potenta som någonsin 
i att manifestera negativa personliga situationer. En läsare som skrev att rädsla inte kan bli 
medvetet kontrollerad gjorde jämförelsen ”Det är som att säga ’låt inte blodet flyta’”. Vi 
säger, låt oss vända detta till ”Låt positiva tankar flöda lika naturligt som ert blod”. 
 
Tankar föregår känslor, en oändligt liten tidrymd som inte har uppmärksammats därför att 
tanken om en situation och reaktionen på den verkar vara samtidiga. När du uppfattar en 
situation som oroande framkallar den tanken omedelbart en naturlig reaktion – oroliga eller 
ängsliga tankar. När tanken då blir upptagen med situationens möjliga utvecklingar samlar de 
känslor som följer kraft i detta. Den universella Lagen om Attraktion, som inte kan skilja på 
vad du vill ha (någonting av positiv natur) från vad du inte vill ha (någonting negativt)  förser 

dig oupphörligt med vad du fokuserar din energi på. När detta fokus ligger på rädsla i en 
situation – säg brist på pengar, vilket är i fokus hos många – då kan Universum bara ge 
situationer för att fortsätta den bristen, för det har ingen möjlighet att förstå att vad du vill är 
tillräckligt med pengar, inte en brist på det. Du har makten att ändra dina tankar. Att tänka: 
”Jag har pengar till allting jag behöver”, och så känna tacksamhet för det, kommer att starta 
det universella flödet som kommer att ge dig just det. 
 
Rädsla uppstår också för situationer du inte har någon kontroll över, såsom de långsiktiga 
effekterna på kroppar som utsatts för radioaktiv strålning, chemtrails, vacciner och utarmat 
uran. Det är därför vi har sagt i tidigare meddelanden att oro för dessa saker är onödiga, 
eftersom deras skadliga effekter, som bara existerar vid nivåer med låga vibrationer, kommer 
att utrotas tillsammans med allting annat av låga vibrationer som inte kan samexistera med 
den fjärde dimensionens höga vibrationer. Alla personer som följer med Jorden in i den fjärde 

dimensionen kommer att bli helade från effekterna av dessa gifter och vad för andra 

sjukdomar och krämpor de kan ha. 

 
Vi har också tagit upp situationer eller villkor så olika som frön som producerar endast en 
gröda, föroreningar av alla slag, genetiskt förändrade livsmedel, destruktiv teknik, 
frihetsbegränsande regleringar och föreskrifter, företagskorruption, interneringsläger och 
andra saker som är baserade i mörka avsikter – inget av detta kommer att vara en del i livet i 
den fjärde dimensionen. Ingenting som kommer från mörkret kan existera i den densitetens 
höga vibrationer. 
 



Ytterligare ansträngningar för att skingra rädslan inkluderar våra många försäkringar om att 
där inte kommer att finnas något atomkrig, ingen terrorism lik den från 9/11, inga pandemier, 
inga himlakroppar som kolliderar med Jorden eller någon annan dyster förutsägelse såsom 
omstörtande förändringar på land och i hav som skulle göra planeten obeboelig. 
 
Och det viktigaste av allt, vi har vid upprepade tillfällen sagt att balans är en förutsättning för 
utveckling till högre densiteter och rädsla är ett allvarligt avskräckande vapen för att uppnå 
balans. I vår kärlek för alla själar på Jorden – och för Gaia själv, själen som tog på sig denna 
planetära kropp och älskar alla sina invånare – har vi rätt att erbjuda uppmuntrande 
information och vägledning. Men inblandning på något sätt i individernas fria vilja att tänka 
och känna vad de än väljer, det kan vi inte, inte heller skulle vi vilja det. 
 
Emellertid vill vi uppmana alla att inte gå in i rädsla för någon situation, nuvarande eller som 
förutsagts. Rädsla har inte bara makten att försena själens utveckling och skapa ogynnsamma 
personliga omständigheter, den är också en smärtsam känsla. Hur mycket mer värdefullt, 
känslosamt och glädjerikt är det inte att leva utan rädslor! 
 
Vi önskar att vad som än relaterar till allt detta vore överflödigt, för ingen kommer att känna 
av rädsla för den mängd av uppenbarelser som ligger framför er. Det skulle vara idealistiskt, 
inte realistiskt. Även ljusarbetare, som räknar med den Gyllene Tidsålderns händelser 
förfaller ibland till rädsla för det eller det, men den stora gruppen av människor som är 
benägna för tankar av rädsla såväl som skepticism är de som sitter fast i den tredje 
dimensionens tänkande. 
 
Genom att helt enkelt stå stadigt i ljuset håller man rädslan borta och genom att göra det så 
utstrålar man självförtroende, spänning och tillit till alla omkring sig. Bara din energi kan 
lugna andras ångest och oro om vad som försiggår och vart det kan leda, och i den 
utsträckning som individer är mottagliga, erbjud då dina kunskaper om den värld som snabbt 
närmar sig, en värld av fred, kärlek och andlig enhet. 
 
Detta är ett bra ställe att svara på: Hur kan vi veta om vi går vidare framåt med Jorden? Det 
vet du intuitivt. Men om självtvivel förhindrar den medfödda kunskapen att nå medvetandet, 
gör då en ärlig självutvärdering. Attityder och beteenden såsom svartsjuka, girighet, oärlighet, 
arrogans, ilska, bitterhet, apati och själviskhet avger de låga vibrationer som håller människan 
rotad i den tredje dimensionen. Om du känner igen en tendens för någon av dessa egenskaper 
inom dig själv, förvandla då dina känslor och handlingar till de höga vibrationerna i 
generositet, hjälpsamhet, förlåtelse, ödmjukhet, sanning, ärlighet, tålamod, medkänsla och 
tacksamhet. Det kan låta mer komplicerat än det egentligen är, så vi skall tala om för dig att 
när frågan om att gå framåt med Jorden ställdes till Gud, så svarade han ”Det är lika enkelt 
som att VARA SNÄLL!” 
 
Gå inom dig själv för att få svaren och beakta dem – följ din intuition – är ett avancemang i 
din själs utveckling, och det är att skilja vetet från agnarna i dina prioriteringar. 
Uppstigningens förberedelse inkluderar avklädning av tredje dimensionens småaktigheter, 
triviala intressen och ytligheter och att följa de andliga värdena i livet i den fjärde 
dimensionen. 
 
Det finns en annan aspekt i att gå vidare med Jorden – inte alla själar väljer att göra detta 
fysiskt. Många som slutfört den tredje täthetens upplevelser vill lämna planeten innan den 
träder in i den Gyllene Tidsåldern så att de observerar denna betydelsefulla händelse från 
Nirvanas ”helskärm” så att säga. För att återgå till ”obestridliga bevis” för ljusets framsteg så 
finns de runt om er men blir kanske inte igenkända som sådana, för det uppfattas som om 
mörkret har fast mark. Till exempel är fortsättningen på striderna i Syrien och i andra länder 
det ständigt ökande ljuset i medborgarna som besegrat den tidigare rädslan för att motsätta sig 
deras förtryckande ledare. 



 
Hårda konflikter inom regeringar är det växande antalet av ljusmottagliga medlemmar som 
vill tjäna medborgarnas intressen och de självupptagna medlemmarna som sitter i fickorna på 
rika grupper med specialintressen. Ekonomisk stabilitet har inte uppnåtts därför att de gamla 
korrupta systemen håller på att avvecklas i sin helhet så att nya system, baserade på integritet 
och rättvisa för alla, kan genomföras med minimala avbrott. 
 
Truppers tillbakadragande är inte en försvagning av ländernas försvar och därigenom en 
inbjudan till invasion av andra beväpnade nationer, utan detta är steg framåt mot att förändra 
den internationella mentaliteten från krig till fred. Fastän Jorden kommer att släppa 
kvarvarande fickor av negativitet genom jordbävningar, vulkanutbrott och stormar så kommer 
dessa händelser att minska i svårighetsgrad, frekvens och destruktivitet, då Illuminatis 
tekniska kapacitet för att generera dem har reducerats med ungefär hälften. 
 
Dessa positiva perspektiv på världens angelägenheter skyms av de kraftigt publicerade, 
bombastiska aktiviteterna på politiska och ekonomiska scener runt om i världen då tredje 
dimensionens dualitet spelar ut sig själv. Och negativitet brinner fortfarande starkt i vissa 
individer. Dessa som är motiverade av ekonomiska och territoriella vinster vill provocera 
fram ett krig, men långt ifrån någon framgångsrik erövring så kommer striderna att avvecklas 
på den ena platsen efter den andra. 
 
Den kraftigt skeva ”ha”- och ”inte ha”-ekonomin som råder i stora delar av er värld kommer 
också att förändras stegvis, och ni kommer att få se de tyranniska härskarna, de orättvisa 
rättssystemen och de orättvisa skattesystemen komma till sitt slut. Vi förstår att ni skulle vilja 
veta exakt när ni får se vissa saker bli utförda: När världen kommer att bli fri från förtryck 
och våld! När den globala ekonomin kommer att vara stabiliserad och Federal Reserve och 
andra tjuvar av globala proportioner eliminerade! När sanningen om 9/11 kommer att komma 
ut. När mat, bostäder, hälsovård och utbildning blir tillgänglig för alla. Och kanske speciellt – 
när vår universella familj kommer. 
 
Kära själar, om dessa svar var kända skulle det vara vår stora glädje att berätta detta för er. 
Vad vi kan säga är: Allas säkerhet är det som främst beaktas i de pågående diskussionerna om 
den mest gynnsamma tidpunkten och de mest effektiva sätten att introducera djupa sanningar 
och monumentala reformer. På grund av Illuminatis stora uthållighet när det gäller kampen 
mot de ljusa krafterna har under de senaste åren ett flertal justeringar gjorts i generalplanen 
för att hålla målet att eliminera väpnat motstånd och förbereda befolkningen psykiskt i största 
möjliga utsträckning. 
 
Illuminatis kontroll av militära fraktioner som skulle kunna orsaka allvarlig skada för er och 
landande besättningar har ännu inte helt besegrats. Och majoriteten av er civilisation är 

fortfarande inte redo att hantera dramatiska förändringar genom minskande räder, lika lite 

som de ivrigt skulle hälsa på en massa utomjordingar som plötsligt dök upp runt om i 

världen. Men tiden börjar ta slut, så högt utvecklade själar i Universum arbetar tillsammans 
med era upplysta ledare för att systematiskt reducera motståndet i vissa områden och 
övervaka det kollektiva psyket, så att förändringar kan initieras med minimal chock hos dessa 
som inte har en aning om att er värld håller på att omvandlas med hjälp av många andra 
civilisationer. 
 
Konflikten mellan allt högre vibrationer längs med Jordens uppstigningsväg och de låga 
vibrationer som sänds ut av Illuminaterna missbrukas av teknologin och orsakar liknande 
omvälvning i organens elektriska system. Även när kropparna av alla som är av ljus 
respektive blir uppgraderade på cellnivå, upplever många episoder av trötthet, fysiskt obehag 
och olika grader av andlig låghet och kortsiktig minnesförlust. Dessa effekter är tillfälliga och 
kan lindras något genom tillräckligt med sömn och att dricka mycket vatten, att äta mindre 
och välja lättare mat samt en lätt motion. 



 
Samspelet mellan låga och höga vibrationer bidrar också till vad många upplever som ett 
”hummande”. Av era fem primära sinnen är hörseln det som oftast misshandlas. 
Frekvensexponering för buller och ljud från t ex maskiner, strider, byggen, detonationer, 
gruvdrift, rytande folkmassor och skrovlig musik skadar känsliga mekanismer för hörseln och 
identifieringen av ljud. Även om ”ringning i öronen”, som vissa individer upplever, mycket 
troligt är sjukdomen tinnitus, är hummandet globalt i omfattning och kommer att försvinna 
när kropparnas cellulära makeup blir mer kristallin och utsläppen av låga vibrationer minskar. 
 
En annan av era frågor är relevant här: När cellerna byter från kol till kristall, kommer det att 
förändra chakrana? Oh ja, verkligen! När DNA ändrades under antiken tog chakrana stryk 
och deras restaurering är en del av cellförändringarna. Medan ni kanske tänker på sinne, ben, 
organ och så vidare som separata på grund av deras olika funktioner, så är varenda enskild 
cell ständigt interagerande med alla andra celler, och en förändring i någon av dem, vare sig 
positiva eller skadliga, påverkar hela systemet. Således, när cellerna förändras från kol till 
kristall i ljusmottagliga individer, uppgraderas chakrana i känslighet och kvantitet. Vanligtvis 
tänker de som erkänner existensen av chakran på dem som sju stycken i antal. Andra områden 
kommer att öppnas när andlig utveckling fortsätter, och kroppar hos högt utvecklade själar är 
som ljusmagneter, de har så många ingångspunkter. Som en motsättning kan chakran i 
individer som länge går mot mörka vägar kanske stängas helt när samveten förtvinar som en 
brist på användning. 
 
Ett ofta ifrågasatt ämne kan sammanfattas som en läsare skrev: ”Vad kommer att hända med 
mina pengar i ett nytt system?” Ärligt förtjänta inkomster på bankkonton och olika 
investeringar kommer inte att påverkas när det globala monetära systemet, baserat på dyrbara 
metaller, genomförs. Men även med vida publicerade förklaringar innan övergången, kommer 
troligen en kort period av förvirring att uppstå tills all affärsverksamhet fungerar bra i det nya 
systemet. 
 
De enda människor som kommer att påverkas allvarligt är de som är topprankade inom 
Illuminati, som har samlat ofattbart stora förmögenheter genom ett olagligt, omoraliskt eller 
tyranniskt sätt. Deras innehav – dollarbelopp i era ”multi-biljoner” – inkluderar banker och 
andra låneinstitutioner, depåer av guld, silver, platina och ädelstenar, multinationella företag, 
mark och naturresurser, deras industrier av ”illegala” droger och konstskatter, främst i 
Vatikanens valv. Det är fonder från dessa vinstgenererande holdingbolag och guldet de har 
samlat och hamstrat som kommer att föras tillbaka, cirkuleras och distribueras för att 
eliminera utarmning över hela världen. Drogerna kommer att förstöras, fynden av 
konstskatter som har stulits eller på annat sätt tillskansats på ett oetiskt sätt, kommer att tas in 
i nationella muséer och gallerier. Nu skall vi gå vidare till frågor som inte sticker i ögonen i 
det kollektiva medvetandet, men våra svar kanske kan väcka ert intresse. 
 
Era vetenskapsmän kan inte exakt redogöra för förskjutningen av Jordens axel, för de vet inte 
att det är ett naturligt resultat av hennes omloppsbanas mönster som har blivit förstärkt under 
de senaste sju decennierna eller så, genom massiv infusion av ljus från avlägsna källor. På 
grund av att de inte vet att planeten är på en uppstigningskurs, är de naturligtvis förbryllade 
för vad de observerar – naturliga händelser som de tror är avvikande och ”nya” astralkroppar 
som visas inom eller bortom vårt solsystem. De vet inte att deras beräkningar i ljusår är 
värdelösa, eftersom vad de anser vara ”avstånd” i själva verket är varierande plan av energi. 
Med så stora skillnader mellan deras kunskap och den universella verkligheten kommer 
många inom ert vetenskapliga samhälle att finna det mycket utmanande att acceptera 
sanningarna som kommer att avslöjas.  
 
Ja, att använda en pistol eller annan typ av vapen som en livräddande åtgärd för sig själv eller 
någon annan ”är acceptabelt”. Sårande eller dödande i sådana situationer kan kanske vara en 



bestämmelse i själskontraktet som avslutar den tredje dimensionens upplevelse och uppnår på 
så sätt en balansering för alla som är involverade. 
 
Hur ser sex ut i den femte dimensionen? Svaret beror på om livstiden är i en fysisk 
civilisation eller i ett andligt rike, och även när dessa två vistelser definieras närmare, finns 
det ingen enhetlig beskrivning. Några fysiska civilisationer har avancerat till den femte 
densiteten intellektuellt sett, men de har inte en strimla av andlighet och deras sexuella 
övningar är lika brutala som människornas natur. En del civilisationer som är andligt 
avancerade till femte densiteten eller bortom väljer kroppar av lägre densitet så att de kan 
uppleva närheten av sexuella relationer och födelse, istället för att använda andra medel för 
reproduktion, såsom kloning eller intensivt fokuserade tankar. Invånarna i alla andra världar, 
oavsett densitet, har inga fortplantningsorgan, så sex som ni känner till det existerar inte där. 
 
Vad ni kan vänta er när Jorden når sin destination i den femte dimensionen är, alla sexuella 
föreningar kommer att vara lycksaliga med ömsesidiga sublima känslor för partnern. Men vi 
är glada att kunna försäkra er, glädjen i älskog i den fjärde densiteten är inte heller något att 
fnysa åt. Om astrologisk expertis kombineras med visionär och andlig klarhet kan de 
förbereda diagram med en noggrannhet som baseras på Jordens förändrade positioner längs 
hennes uppstigningskurs. 
 
I vår vetskap av Gud kan vi berätta för er att det går bra för honom att bli kallad Gud/Gudinna 
eller Han/Hon – eller vilket annat namn som används i andlig eller religiös referens. Men att 

beskriva både Gud och Gudinna själva som härskarna i detta Universum är inte korrekt, 

eftersom Han är en Gud, inte en gudinna. Alla gudar och gudinnor som skapare har valts ut 
till att regera över deras respektive Universum och är zenit av balanserad maskulina och 
feminina energier – androgyna – så deras väsen omfattar både attribut för Gud och Gudinna. 
 
Som en del av Gud, vilket namn ni kallar den högsta varelsen i detta Universum, är var och en 
av er en gud eller gudinna enligt det kön ni valt för den här livstiden. Långt viktigare än er 
fysiska form är makeupen för er själ, som är ljus, samma energi som kärlek, och den starkaste 
kraften i kosmos. Att veta detta låter er förstå sanningen om vad vi ofta har sagt till er: Ni är 
kraftfulla varelser med obegränsad potential! Med villkorslös kärlek från ljusvarelser över 
hela detta Universum, som hejar på er när ni närmar er ”mållinjen” så bjuder vi er farväl för 
denna gång. 
 
KÄRLEK och FRID 
 
Suzanne Ward 
 
Översättning Gertie Dahlberg www.st germain.se 
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