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Rädslan minskar i det kollektiva medvetandet – Gudomlig nåd i karmisk avslutning - Ljusets 

krafter framgångsrika mot Illuminati – Utvecklingen under de kommande månaderna – Sionism – 

Dualitet – Splittring – Familjens överenskommelser innan födelsen – Barn som lever i Nirvana. 
 
1. Med kärleksfulla hälsningar från alla själar på den här stationen, detta är Matthew. Det är en 
sådan mångfald och en så glödande aktivitet i er värld, även ljusarbetare kan finna det svårt att 
koppla ihop alla punkter som visar hur ljuset undergräver de mörkas ansträngningar hela tiden. 
Det är uppmuntrande att så många av er helt korrekt kunnat urskilja Illuminatis användande av 
den enda taktik de har kvar i sin arsenal: rädsla! Talet om förebyggande strider mot Iran för att 
hindra det landets möjlighet att producera ett kärnvapen, riksen för en terroristattack i New York 
City, risken för ytterligare en förödande jordbävning i Japan, risken att Nordkorea kan bli 
tillräckligt hotfullt för att orsaka krig i Sydostasien. 
 
2. Från vår utsiktspunkt, som låter oss se det kollektiva medvetandet, vet vi att mycket få köper in 
sig på dessa scenarier, varav ingen är en del av Jordens öde. Även de som fortfarande är 
slumrande, vad gäller förståelse för att de närliggande dagarna snabbt leder till Jordens Gyllene 
Tidsålder, hjälper ljuset genom att vägra leva i rädsla för vad som skulle kunna hända. 
 
3. Hursomhelst, låt oss här sätta in en fråga från en läsare: ”Rädsla kan vara positivt inriktad, så 
varför fortsätter du att säga att vi måste avhålla oss från rädsla?” Vi säger ”hålla sig borta från 
rädsla” därför att dess kraftfulla energier hindrar ljuset från att nå medvetandet och håller därmed 
fast invidiver i den tredje densiteten, vilket omöjliggör andlig utveckling och dessutom utveckling 
av intellektet. Rädsla hindrar ljudresonemang, sunt förnuft, logiskt ifrågasättande och viljan att 
resa sig upp mot tyranni och korruption – detta är orsaken till att de mörka krafternas marionetter 
kunnat kontrollera Jordens folk under så många årtusenden. Mörkrets krafter ”livnär” sig på 
rädslans energi – utan den kan de inte existera! 
 
4. Det är med stor glädje vi ser att rädslan avtar i det kollektiva medvetandet, men den är lika 
potent som någonsin på en individuell basis. Genom den universella Lagen om attraktion går 
energin från rädslofyllda individer ut i Universum och attraherar matchande energi. Och precis 
som en bumerang återvänder den och tar med sig ännu mer rädslofyllda omständigheter för 
personen att ta hand om. Alla som utmanar rädsla i tron att den kan riktas positivt leker med 
elden. Det skulle vara förvirrande om kraftfull, negativ energi genom sin mer kraftfulla motsats – 
det positiva i att ståndaktigt leva i ljuset, vilket ger ökat självförtroende, andlig styrka, mod, kloka 
omdömen och beslutsamhet – skulle kunna övervinna de svårigheter man möter. 
 
5. Det är sant att miljarder människor lever i fruktansvärda förhållanden som är hårdare eller 
varar längre än nödvändigt för att fullfölja dessa aspekter av deras själskontrakt. Det är i dessa 
fall som ett avtal ändras på själsnivå så att dessa personer kan lämna livstiden på Jorden innan de 
avslutat sina andra karmiska villkor, och av gudomlig nåd, krediteras de med fullbordandet av 
tredje dimensionens karma. I andra fall begärs i det ursprungliga själskontraktet en kortare livstid 
under så eländiga omständigheter – som är tillräckligt för att balansera andra livstider – och själen 
går vidare i andlig utveckling. I båda fallen är de dubbla fördelarna att rädslans energi som 
tidigare fanns på planeten är borta och dessa själar strålar sitt ljus från Nirvana till Jorden. 
 
6. Under denna makalösa tid i Universum erbjuds ännu en annan betydelse av gudomlig nåd. 
Utvecklade själar erbjuder sig frivilligt att ta sig an svagare själars svåraste karmiska upplevelser 
och därigenom ge dem möjlighet att avsluta andra villkor i kontraktet. På själsnivå rör de sig i 
samklang så att den svagare blir stärkt och kan utvecklas ut ur den tredje densiteten. Det är 



vanligt för andligt utvecklade, fysiska civilisationer att hjälpa svagare som ber om hjälp – detta är 
precis vad många av dem i närheten och även fjärran från Jorden gör just nu för att hjälpa Jorden 
och er! Men i denna unika era, då själsnivåns samarbete också är tillgänglig för andlig växt, är 
detta ytterligare ett exempel på den gränslösa kärlek som finns inom upplysta varelser. 
 
7. Genom noggranna åtgärder för att säkerställa att allt är i enlighet med era lagar har toppskiktet 
i Illuminati i bank- och utlåningsindustrin blivit borttagna från sina positioner och kommer nu att 
stå inför rättsliga följder. Andra som känner att ”det bränns” har hoppat av frivilligt och 
återlämnande av Illuminatis stulna förmögenheter är på väg. Militära ledare samarbetar med 
ljusstyrkorna för att hindra angrepp från trupper som fortfarande finns i Illuminatis läger, och 
förstörelsen av några av deras ihåliga, underjordiska områden har stoppat avskyvärda experiment 
och andra hemliga aktiviteter. 
 
8. Inom de närmaste månaderna kommer ommöbleringar i länders regeringar att sålla bort 
Illuminatis anhängare som agerar under deras kontroll, och personer med moral och andlig 
integritet kommer att träda in istället. De nya regeringar som föddes i den ”arabiska våren” 
kommer att stabiliseras och tyranniska regimer kommer att falla. Skenande korruption i 
multinationella företag kommer att få möta sitt välförtjänta slut. Chefer som tjänar befolkningens 
intressen kommer att kvarstå, de som är giriga och själviska får gå. Nationella ekonomier i 
konkursstatus kommer inte att lyckas med att återupplivas. Den globala ekonomin kommer att nå 
sin absoluta botten och ett hedervärt system kommer att börja operera över hela världen. Krig, 
våld, bedrägeri, förtryck och mediacensur kommer att upphöra stegvis. när de Mörkas hjärtan och 
sinnen lämnat planeten. 
 
9. Det kan inte bli på något annat sätt – helt enkelt för att det är det som styr livet i detta 
Universum. När Jorden fortsätter i snabb takt in i successivt högre plan kan ingenting med låga 
vibrationer i någon form överleva – såsom fysiska kroppar, samhällsfientliga planer, stölder, 
oärlighet, orättvisa lagar och fångenskap, bigotteri, grymma seder och handlingar. 
 
10. Vi går vidare – nej det kommer inte riktigt att bli som religioner som blir ”totalt borttagna och 
ersatta av universella lagar i den Gyllene Tidsåldern”. När sanningen kommer fram att vetenskap 
och andlighet är ett och detsamma och att religiösa dogmer skapades av tidiga ledare för kyrka 
och stat för att kontrollera massorna, kommer de människor vars medvetenhet har höjt sig bortom 
begränsningarna i den tredje tätheten att ansluta sig till de andliga delarna av deras respektive 
religioner och de påhittade och kontrollerande delarna kommer att falla i glömska. 
 
11. En av sanningarna som kommer fram är att sionismen, som genom mörka avsikter har gjorts 
synonym med judendomen, faktiskt är en krigisk, politisk rörelse inom Illuminati, och dess mål 
under mer än sex decennier har varit att skapa konflikt och instabilitet i hela Mellanöstern. 
Sionister som har utövat kraftfullt inflytande inom och bakom större regeringar och deras militära 
styrkor representerar INTE det judiska folket i Israel eller någon annanstans. Och, som alla andra 
Illuminatis fraktioner, har de också åtagit sig Kabalens mål för global dominans. 
 
12. Även semiter kommer från olika nationella ursprung och religioner, sionister har varit 
framgångsrika i att övertyga många att ”antisemitism” uteslutande är fördomar mot det judiska 
folket och motstånd mot Israels rätt att försvara sig mot sina ”fiender”. Med hjälp av denna 
uppenbara förvrängning fick de inte bara världens sympati utan också massiva försvarsfonder 
från Israels allierade, speciellt från USA. Allt tjänade till att öka Illuminatis enorma vinster från 
deras militärindustriella maskineri. 
 
13. Förutom att kontrollera massorna genom dogmatiska läror så har religioner tjänat de mörkas 



syfte med splittring i sådan utsträckning att det resulterade i århundraden av trauma och 
blodsutgjutelse. Titta på korstågen, krig mellan katoliker och protestanter, blodiga förföljelser av 
judar, avrättningar av ”hädiska” individer som vägrade avsvärja sig. 
 
14. Splittring har länge varit ett effektivt verktyg för de mörka. Det har inte nöjt sig med att dela 
upp människor i olika religioner utan har också separerat er in i andra motstridande läger genom 
att sätta etiketter på sociala skikt, ideologier och filosofier, typer av styrande och politiska partier; 
liksom genom att sätta etiketten ”konspirationsteoretiker” på vem som helst som bestrider 
officiella påståenden om någon situation eller händelse. Dessa separationer har hållit dualiteten 
blomstrande genom generationerna, vilket speglar mentaliteten hos befolkningen i den tredje 
densiteten. Gläd er med oss över att dualiteten nu agerar ut sin slutliga scen efter ett mycket långt 
spel på planeten. 
 
15. Kommer insekter som är skadliga för människor och djur att finnas i den fjärde densiteten? – 
Nej! I själva verket härrör allt liv i detta Universum från Gud via kärlekens ljusessens från 
Skaparen och är således en själ. Emellertid förorenade de mörka energiströmmarna hos många 
livsformer så att de blev skadliga för den tredje densitetens civilisationer. Jordelivet som en 
snigel, ytterst små vattenlevande former eller skadliga insekter, kan vara ett steg upp på den 
evolutionära stegen för individer som en gång hade intelligens och resonemangsförmåga, men 
vars fria viljas val under en fysisk livstid blev så mörk att de gick ner i den första densitetens 
primitiva existens. 
 
16. Har svarta människor någon speciell karma? – Nej! Det har inte heller människor av någon 
annan ras på Jorden. Alla har haft livstider i olika raser, kön, kroppsformer och utseenden, 
relationer, färdigheter, intelligensnivåer, trosuppfattningar och platser i detta Universum. Och 
längs vägen har var och en av er skapat själskontrakt för att uppnå balanserade upplevelser. 
Urvalet som var och en av er har gjort för denna livstid är lika unik som var och en av er är. 
 
17. Hur kan jag hålla fast vid ljuset när medlemmar av min familj är i det djupaste mörker? Dina 
tankar, trosföreställningar och innerliga känslor är kända endast för dig, och däri kan du hålla ditt 
ljus stadigt. Det kan hjälpa avsevärt att tyst ”förse” mörkt benägna familjemedlemmar med 
ljuskvalitéer som du önskar att de hade. Att ”se” dem i ljuset kan hämma dina känslor av att 
hållas tillbaka av deras mörka aspekter. 
 
18. Kom ihåg att en familjs överenskommelse görs med alla själars ovillkorliga kärlek för 
varandra. Eftersom avtalet är utformat för att gynna alla deltagare är en del ”tyngre” för dess egen 
balansering, vilket gör det möjligt för de andra att uppleva vad de behöver för att uppnå balans, 
och alla kan gå framåt i själstillväxt. Ingen av deltagarna vet medvetet den roll som han eller hon 
valt och alla är ansvariga endast för sina personliga beslut och handlingar. Du kan inte kontrollera 
handlingar gjorda av familjemedlemmar som du känner är i mörker, men du kan kontrollera dina 
reaktioner och hur du reagerar inom ljuset och låter det flöda inom och stråla utåt till alla runt om 
dig. 
 
19. Hur kommer människor att förklara större antal av dödsfall när planeten närmar sig den fjärde 
densiteten? – Mycket sannolikt kommer människor som sitter fast i den tredje dimensionens 
medvetande att tillskriva dödsfallen de uppenbara orsakerna och inte spekulera över möjligheten 
att något ”högre” syfte är inblandat. Och människor vars medvetenhet har höjts av ljuset kommer 
att förstå vad det är som sker. Det är naturligt att sörja när älskade personer dör, men att ge dem 
en vision av att de lever i Nirvanas härligheter kan ge dem känslor av lycka.  
 
20. Vad kan vi säga till små barn vars föräldrar väljer att dö hellre än att förändra sin religiösa tro, 



och vem skall ta hand om alla barnen som blir föräldralösa? – Valet att lämna denna livstid är 
ursprungligen gjort på själsnivå eller i ändrade kontrakt, och ingen vet ens sitt eget kontrakt, ännu 
mindre någon annans. Allt du kan veta om någons död är att orsaken var en kroppens krasch, till 
exempel, eller cancer, hjärtsvikt, artärbråck eller någon annan medicinsk diagnos. Så det är 
dumdristigt att tänka, ännu mindre förmoda, att religiöst hängivna människor som dör när deras 
barn är unga, väljer att göra det hellre än att ändra sin tro. 
 
21. Uppenbar hängivenhet till en religion är inte detsamma som det som finns i ens hjärta och 
sinne. Personer som man tror aldrig skulle tro på någonting som strider mot läran i deras kyrka 
kan lyssna till meddelanden på själsnivå, och omvänt, en del av de mörkaste individerna bland er 
deltar i gudstjänster och har även höga ämbeten. Vänligen placera ingen individ i någon av de 
”väljer att lämna”-kategorier som vi har nämnt i tidigare meddelanden. 
 
22. Om båda föräldrarna dör kommer deras barn att tas om hand av samma familjemedlemmar, 
vänner eller vårdnadshavare som skulle rycka in i vanliga fall, precis som sker nu. När 
medvetenheten ökar, precis som vibrationsnivåerna gör, är barn mycket mer medvetna och 
motståndskraftiga än ni kanske tror, och när telepatiska förbindelser öppnas kan de och deras 
föräldrar diskutera vad de önskar. 
 
23. Låt oss tala nu om familjer som sörjer ett dött barn. Nyligen frågade en vän till min mor om 
jag kunde erbjuda några tröstande ord till familjen till fyraårige Philip, som tappert kämpade mot 
leukemi tills hans bräckliga lilla kropp gav upp. – Esmeralda, som ni kan kalla min guddotter, 
sköter vården av barn i Nirvana och det lämpligaste var att bevilja hennes begäran att ge ett 
budskap till Philips familj. Hans mor gav tillstånd att förmedla Esmeraldas ord, så att de kan ge 
ett mått av tröst till alla familjer vars barn lever i Jordens andliga värld. 
  

* * *  
 

Hej, min kära mormor på Jorden. Det är en glädje att tala med er och ge ett budskap till Philips 
familj. Jag gick för att möta honom – vilken vacker liten pojke! Det var ett kort men välkommet 
besök på det lugna vårdområdet där vårdande själar är med honom hela tiden medan hans kropp 
stärks från den långa sjukdomstiden. Philip ler redan och skrattar och hans ögon glittrar. 
 
Snart kommer han att vara med mig och vi skall titta på de många typer av hem som finns så att 
han kan välja var han vill bo i början. Hemmen skiljer sig i storlek, färger och stilar både på in- 
och utsidan och landskapet skiljer sig också, men alltsammans är vackert. Han kan välja att bo i 
en tropisk miljö eller en med betesmarker för hästar, kor och andra djur, eller ett av de hem som 
ligger vid en sjö eller ett i bergen – vad det är för miljö som mest behagar honom. Jag kommer att 
låta Philip välja hur vi ska resa runt på vår husjakttur – med buss, bil, tåg eller vi kan ta en 
avstickare med båt eller till och med med flygplan. 
 
Jag vill tala om för er att det finns företrädesvis två grupper av barn som kommer – barn som 
Philip, som var högt älskade och omhändertagna, och andra barn vars liv var i ett förfärligt 
tillstånd, som från en krigszon, fångläger eller ”glömda människor” som är sjuka och svältande. 
De i den andra gruppen lever på en annorlunda plats först, där varje barn ges ett sådant överflöd 
av kärlek och uppmärksamhet att snart all sorg och minnen av hemska förhållanden bleknar bort. 
Sedan går dessa vidare till de som finns i den första gruppen och inleder ett friskt, lyckligt och 
aktivt liv. 
 
Båda grupperna är uppdelade efter ålder under en tid, så att de kan få den vård, uppmärksamhet 
och undervisning som är lämplig för åldern. Till exempel, spädbarn och småbarn behöver 



specialiserad vård och många typer av uppmärksamhet hela tiden, vilket barn i Philips ålder och 
äldre inte behöver, men de kräver också många andra typer av omständigheter och instruktioner 
för att vårda deras intressen och färdigheter. Varje barn behandlas som den unika varelse han eller 
hon är – ingenting av stränghet eller förväntningar och jämförelser med andra är en del av livet 
här. 
 
Alla födoämnen är av ”andliga” natur, men våra kroppar är verkligen synliga för oss alla! Vi har 
många typer av läckra frukter, grönsaker och spannmål – inget kött, men här finns plantor som 
producerar köttsmaker – och härliga juicer och många sorters soppor med olika kryddor. I alla 
hem, utom på daghemmen, får vårdtagarna leda Familjetimmen, där varje barn i tur och ordning 
får tala om sin jordiska familj. Omfattningen av deras individuella kärleksband är uppenbar, och i 
fall där lite kärlek och uppmärksamhet gavs till barnen, uppmuntras de att förstå och känna 
förlåtelse. Ni skulle kalla en del av Familjetimman för bön. 
 
All skolgång är enligt ålder och förståelse. Philip kommer att börja i en klass med barn i hans 
ålder och han kan gå vidare med sina studier så snabbt som han vill och välja de ämnen som är av 
intresse för honom. 
 
Det finns olika slag av åldersanpassade teaterpjäser, musikfestivaler, filmer och komedishower 
samt en mängd olika lekar, som utövas både inomhus och utomhus, liksom sporter som simning, 
tennis, vandringar och skridskoåkning. Ofta lär de äldre barnen de yngre, de lär dem även hyfs 
och uppträdande, hur man klär sig själv och knyter sina skor, bygger saker med klossar, flyger 
drake, bygger modellskepp och flygplan och läser historier för dem – det är precis detsamma som 
storebror och storasyster gör på Jorden!  
 
Speciellt tränade handledare är alltid medvetna om allas aktiviteter, så du inte tror att barnen 
lämnas åt att själva bestämma vad som är lämpligt och vad som inte är det. Alla kan tala 
telepatiskt med varandra, men särskilt ungdomar tycker om att tala högt. Och så roligt det är att 
höra dem skratta åt hur orden i deras olika språk uttalas.  
 
Framöver kommer Philip att växa i status och kunskap snabbare än barnen på Jorden, och när han 
gör det kommer han att gradvis minnas andra livstider som hans själ varit med om. Men han 
kommer alltid att vara bara Philip! Han kommer att bli mycket visare och intelligentare, ha mer 
kunskap och andlig medvetenhet än han skulle ha haft i ett långt jordeliv, men hans kärleksband 
med sin familj på Jorden ändras aldrig. 
 
Min kära mormor, tack för att du spelade in min beskrivning av livet här så att Philips familj lätt 
kan få en bild av honom i dessa omständigheter som jag förklarade. 
 

*** 
Tack Mamma. Med det upplyftande budskapet och vår ovillkorliga kärlek bjuder vi er farväl för 
denna gång. 
 
Kärlek och Frid 
Suzanne Ward 
 
Översättning Gertie Dahlberg – www.st-germain.se  
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