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Med kära hälsningar från denna station, detta är Matthew. Medlidandets briljanta ljus har flödat runt 
världen för de familjer som förlorat sina kära i färjekatastrofen i Södra Korea, och för familjerna som har 
blivit meddelade att deras kära har försvunnit ute till havs i det malaysiska planet. När sorg efter ett 
trauma plötsligt delas av flera hundra, stiger en våg av medlidande för dessa från jordens alla hörn. 

Det kan dock verka som era hjärtan endast förenas när det är stora mänskliga tragedier, men så är det inte. 
Ni är alltid förenade i er kärlek för familjen, och er önskan om att era barn och framtida generationer skall 
kunna leva i en bättre värld än den ni själva har ärvt – och denna grundläggande enighet är bra mycket 
starkare än era olikheter, kära bröder och systrar. Detta är anledningen till att alla av jordens olika kulturer 
och raser, i den tidlösa kontinuiteten, lever i harmoni med varandra och allt i naturen. Ni återskapar den 
världen då ni övervinner utmaningarna som sker i världen just nu. 

Låt oss dämpa er oro kring Rysslands aggressivitet i Ukraina – det kommer inte att leda till fullständigt 
krig. Vladimir Putin vill inte ha krig och han är inte helt fel ute som hänför turbulensen till USAs 
inblandning. Det är inte landets regering, utan det är det att USA tillhör CIA, och det är den illuminati-
kontrollerade delen av den byrån som rör i grytorna globalt. Och ja, deras ” hemliga operationer” har 
fortfarande tillräckligt med kraft att träda in och förvärra situationer där människor är missnöjda. 

Det är dock inte läge för nya krigstider då det tillhör det förgångna och vibrationerna stödjer inte längre 
krigsanda och stridslystna motsättningar. Nu har en ny epok kommit, att istället förhandla vid konflikt och 
slutligen kommer alla allvarliga meningsskiljaktigheter inom och mellan länder att lösas på detta sätt. 
Diskussioner kommer att gå upp och ner, så var snälla och förvänta er inte en mjuk övergång eller 
omedelbara resultat, speciellt där det fortfarande förekommer strider och i de otaliga fall där starka känslor 
fortfarande råder över sunda förnuftet. 

Samtalen för att avsluta årtionden av oro mellan Israel och Palestina har strandat igen, och inte för att 
invånarna hellre lever tillsammans i osämja än fredfullt, utan för att de i toppen av Illuminati inte önskar 
någon harmoni där förrän de har regionen under sin kontroll – de få individer som håller fast vid 
illusionen av att dominera världen med Jerusalem som ett av sina huvudkvarter. Deras planer hade aldrig 
kunnat lyckas när väl Jordens uppstigning började och på sikt kommer vibrationsnivåerna föra ett 
bestående fredsavtal i hamn. 

Vi har blivit ombedda att kommentera flera länder i Afrika – ”Varför är det så mycket brutalitet?” är den 
stora frågan. Historiskt sett har kontinenten varit en arena för förtryck och blodspillan. Tillsammans med 
skoningslöst dödande av varandra, har starkare stammar tillfångatagit svagare och hållit dem i 
underkastelse eller sålt dem till slavhandlare. Negativiteten som har lagrats genom år av mördande och 
slaveri och senare apartheid och civila krig, har långsamt börjats upplösas under Jordens uppstigning 
och kvardröjande låga energier i dessa länder gör invånarna känsliga för omvälvningar. Eftersom Moder 
Jords abrupta sätt att dra upp och lösgöra förankrad negativitet – jordbävningar, vulkanutbrott och kraftiga 
stormar – inte är utbrett i Afrika, som har ett ”rent förflutet” om man säger så, är det definitivt på gång där 
men tar lite längre tid än i andra områden. 

Genom ökningen av ert samhälles medvetenhet, producerar de aktuella vibrationerna andra effekter. 
Personer som genomlider något trauma av något slag, kanske utdragna strider, sexuellt ofredande eller 



andra fysiska missförhållanden eller mentala avvikelser är särskilt sårbara. När dessa upplevelser leder till 
okontrollerbar ilska eller överväldigande förtvivlan, kan deras lilla stabilitet knäckas och de kan ofta döda 
andra eller sig själva. Personer som är tränade sen barndomen att hämnas det som gjorts mot deras 
förfäder känner intensiv brådska med att förinta den avsedde fienden – det måste bara ta den tid det tar, 
tills önskan om att döda ebbar ut runtom i världen. 

Det gemensamma i dessa olika situationer, äldre som nuvarande, är att alla var och är möjligheter för 
själar att utvecklas andligen och medvetet. Nu utnyttjar, inte bara tidigare jordinvånare utan, även själar 
från andra civilisationer ivrigt möjligheten i den unika chansen att fullgöra den tredje densitetens karma i 
en livstid istället för flera livstider. Ändå, även för er som förstår den meningsfulla karmiska cykeln, 
förstår vi att det är extremt svårt att förstå det när det gäller dessa många miljoner som väljer att leva och 
dö i en smärtsam omständighet. Så snälla, tänk på de flera tusen ljusarbetare, och de flesta av dem har 
aldrig ens hört termen, som deltar i eller skänker pengar till humanitära insatser som hjälper dessa liv, och 
känn tacksamhet för deras insats – tacksamhetens ljus är alltid ett värdigt bidrag. 

Åtskilliga nyligen lämnade kommentarer och frågor kan summeras så här: Flera länder har fientliga 
relationer och några har kärnvapen; hur kan du vara säker på att de inte kommer att användas avsiktligt 
eller av olyckshändelse för att starta ett kärnvapenkrig? Men om ett kärnvapenkrig kan förhindras, varför 
kan inte alla krig förhindras? Vi kan med säkerhet säga att det inte kommer att bli några kärnvapenkrig på 
jorden eftersom Skaparen har förkunnat att det inte blir fler sådana krig någonstans i kosmos. När 
kroppar dör på grundnivå eller i väldigt låga atmosfäriska explosioner blir själarna inte skadade – 
kroppens densitet räddar dem. När kärnvapen exploderar i rymden, som har skett i andra civilisationer, 
är de själar som lever som fria själar eller i ljus densitetsform inte skyddade – de har splittrats och deras 
delar är utspridda genom hela rymden. 

De kan inte lämnas i den chockade situationen, så återhämtandet och återställandet är tidsödande och 
invecklade processer som börjar med specialtränade team som söker efter delarna. Vissa flyter omkring 
planlöst, omedvetna om någonting annat än sin existens; andra kan ha trätt in i generösa själar som tog in 
dessa ”föräldralösa”; medan andra kan ha fångats av mörka entiteter och hålls som gisslan; och några kan 
vara så rädda och förvirrade att de bara kan irra omkring. Men var än alla delar finns, så behåller de 
själens unika frekvens och den spårsignal som sökteamet använder som sitt hjälpsystem. 

När en själsdel återfinns och återförs, förs den till vad ni skulle kalla ett rehabiliteringscenter och får 
behandlingar som är anpassade för dess tillstånd – och det är den vård som är mest lämpad för den 
upplevelsen under sitt separerade tillstånd. När andra delar är lokaliserade så förs varje del till centret och 
återförs försiktigt till de delar som blivit restaurerade. Efter att alla delar har hittats och vårdats, blir de 
noggrant återförda så att alla upplevelser, kunskap och minnen är som de ska i förhållande till själens fil i 
Akashabiblioteket. Bara då kan själen bli helad fullt ut och återställd till fullt fungerande och i vissa fall, 
har detta tagit så lång tid som tusentals år med era tidsmått mätt. 

Detta ofantliga arbete visar hur viktig varje själ är för Skaparen och, i detta universum, för Gud, och det 
som dessa krossade själar genomlider är anledningen till att Skaparen har beslutat att det aldrig någonsin 
kommer att bli ytterligare kärnvapenkrig igen. För att upprätthålla detta har Gud gett tillstånd till alla 
andliga, medvetna och teknologiskt utvecklade civilisationer att förhindra alla försök att detonera 
kärnvapenstridsspetsar någonstans i universum – i er värld, och de har gjort det mer än ett dussin gånger. 

Eftersom ett ”standardkrig” – och det smärtar oss att behöva säga så när många av våra nära och kära har 
dödats av andra som vi också känner villkorslös kärlek till, och där deras karmiska karusell fortsätter att 
snurra – är initierade och ett val av någons fria vilja, så kan inte Gud ingripa. Han är förpliktigad att hedra 



Skaparens lag som inte tillåter någon avvikelse på någon själs fria vilja och val annat än att vid att starta 
ett kärnvapenkrig. Det Gud är tillåten att göra inom ramen för den lagen är att hedra Gaias val av ett 
massivt ljusinsläpp för att rädda hennes planetariska kropp och alla dess livsformer. Omfattande, kraftfulla 
långväga civilisationer som svarade omedelbart gjorde det möjligt för Jorden att skaka sig loss från den 
djupa tredje densiteten och starta sin väg till uppstigning. 

Då detta utvecklar sig med makalös hastighet, vet vi att i längtan efter att våld och lidande ska upphöra, så 
kan ni ibland tappa tålamodet. Ni är trötta på att höra oss säga att stora förändringar är på gång – det är 
bevis ni vill ha, inte alltid uppmuntrande ord. Så vi ska prata om framsteg på ett område som ni kanske 
inte har tänkt på då det gäller den planetariska eller mänskliga uppstigningen, men det är en viktig – 
väsentlig! del av en civilisations utveckling; behandling av dess djur. Med glädje har vi sett aktiviteter till 
djurens fördel som nu sprider sig världen runt. 

Djur är själar; de är en del av Källan precis som ni är och de utvecklas precis som ni gör. Bland vissa arter 
finns själar från högt utvecklade människor som valt att gå in i dessa former speciellt för att stärka de 
andliga banden mellan alla djur och människor. Kärlek är nyckeln – djur visar er hur man älskar 
reservationslöst och utan begränsningar. 

Intelligensen av högre ordning är väldigt lik er, och en övergripande art, valfamiljen med valar och 
delfiner består av de högst utvecklade själarna på planeten, både intellektuellt och andligen. Spektret av 
djurs känslor och karaktärer är lika era också, bortsett från förvärvade drag som taktkänsla, list, bitterhet 
och att döda som sport; och i några avseenden är deras medvetenhet suverän. De känner era tankar, de är 
mer känsliga för energi än de flesta människor, och en eller fler av deras grundläggande fem sinnen är 
skarpare än era. 

De är multidimensionella själar precis som ni är, men de går medvetet fram och tillbaka mellan de fysiska 
och andliga världarna, och de förstår att det inte finns något sådant som ”död”. De kommunicerar 
telepatiskt med varandra och interagerar med den otroliga mängd av naturväsensjälar (devas) som de 
flesta inte känner till så mycket om, ändå är de dyrbara varelser och oumbärliga för blomstringen av allt 
liv på Jorden. 

Låt oss backa lite här. För eoner av tid sedan levde djur fredligt med varandra och med människor, och 
det fanns telepatisk kommunikation mellan alla livsformer, inklusive växter och naturväsenrikena. Hela 
planeten var Edens lustgård och varje liv blomstrade. När starka civilisationer med mörka böjelser dukade 
under för viljan hos de mörka krafterna, så nedgraderade dessa, de vekare civilisationers DNA och 
inkluderade brutalitet, och de introducerade grymhet hos djur som ledde till rovdjur-villebrådskedjan. I 
takt med att ljuset i människors medvetenhet mattades av så startade de massaker av varandra och 
djuren – det är det som orsakat planeten att sjunka ned till den djupa tredje densiteten och fastna där 
för lång tid. 

De mörka krafterna visste att valar hade den kritiska uppgiften att förankra ljus i havsdjupen dit mörkret? 
(ljuset?) inte når, och att eliminera allt ljus på Jorden influerade den mörka styrkans människor att döda 
valar som en del av kulturen eller av kommersiella skäl, och mycket senare, skadade de dem allvarligt 
med ekolodtester i havets vatten. Men mörkret lyckades inte med sitt mål – valarna beslutade att låta sitt 
ljus vara kvar djupt i haven efter att deras kroppar dött. 

Samma mörka krafter var inblandade i, den nära nog, utplåningen av bisonflockar som strövade omkring 
på slätterna i det land som blev de Förenade Staterna. Individer som kom under dessa mörka vingar 
beordrade massförstörelse då de visste att djuren var en källa till mat och hudar som den infödda 



befolkningen behövde för att överleva. Som en kontrast så dödade den infödda befolkningen endast 
tillräckligt med bison för att tillgodose de nödvändiga behoven och de uttryckte alltid sin heder och 
tacksamhet för de liv de tog. 

Andra exempel på mörkrets påverkan var att motivera den stora massan att värdesätta föremål som karvats 
ut av elfenben, att tro att det var modernt att bära päls, att stoppa upp huvuden från vilda djur och att 
”sportfiskar” sattes upp på väggarna, och att tro att vissa djurdelar var afrodisiaka eller påverkade sexuell 
förmåga. Miljoner och åter miljoner djur, antingen vilda eller från havet blev dödade enbart för att 
tillfredsställa mänsklighetens begär. 

Aldrig gick det upp för människor då att djur har känslor och intelligens och att många arter är 
familjeorienterade. Det fanns inte en tanke på att djurföräldrarna älskar och bryr sig om sina barn, och 
även sörjer en familjemedlem eller kär vän precis som människor gör. Nej, djur vara bara objekt som 
fanns till för att tillfredsställa människors infall. Den djupa tredje densitetens mentalitet behövde förändras 
så att jorden skulle kunna stiga upp, och det är därför som hon under de senaste 70 åren har varit på sin 
uppstigningsbana, och ljuset har ökat ert samhälles medvetenhet för att kunna se djurens betydelse för 
balansen av allt liv på Jorden. 

Efter att vissa röster har börjat kräva djurens rätt att bli humant behandlade och med respekt och 
värdighet, har det bildats grupper som agerar utifrån detta och några få modiga individer blev inspirerade 
att leva bland de vilda djuren och spela in sina observationer på vissa specifika arter. 

Detta var upprinnelsen till dagens lokala, nationella och internationella organisationer som har som mål 
att rädda djuren och deras miljö. Vissa har startat reservat för skadade och föräldralösa vilda djur, 
medan andra tillhandahåller skydd, räddning och härbärge för misshandlade tämjda djur och det finns 
många som stöder dessa grupper ekonomiskt. 

Missnöje över de omänskliga förhållanden som köttdjur lever under och dör i, kräver förbättringar i de 
områden. Djurparker skapar eller förstorar naturliga omgivningar för sina djur och avelsprogram räddar 
utrotningshotade arter. Cirkusar agerar efter vädjan om att behandla djuren vänligt och samvetsgrant. 
Nationella lagar förbjuder export av inhemska djur; del av framtvingade anti-tjuvjaktslagar som hjälper 
tjuvjägarna att hitta nya levebröd; och lagar som kräver att uppfödare av sällskapsdjur ska hålla högre 
standard. 

Omfattande undersökningar av djurbeteende, intelligens och kommunikation visar dess likhet med er i 
dessa avseenden. Det adopteras fler sällskapsdjur, barn blir informerade om både vikten av att sterilisera 
och kastrera husdjur samt om deras hälsovård och uppfödning. Många upprop om djurens välbefinnande 
är ute på cirkulation – själva handlingen att signera ett upprop frambringar ljusströmmar – och Internet 
flödar av filmer och fotografier som visar vänskap mellan olika djurarter, även när det gäller rovdjur-
villebrådskedjan, och vad gäller vissa vilda djurs villighet att söka vänskap med människor. 

Ni vet allt detta, så varför pratar vi om det då? Jo för att ni ska tänka på dessa gigantiska kliv som ert 
samhälle har tagit och känna tacksamhet. Ja, det finns fortfarande mycket att göra, och många av er har 
skrivit gripande brev och frågat vad ni kan göra. Det är ytterst viktigt att ni slutar att fokusera på denna 
grymhet och vårdslöshet och slutar känna förtvivlan över vad djuren måste utstå. Via den universella 
lagen om attraktion blir detta en evig process, och de låga vibrationerna från dessa negativa känslor och 
tankar hjälper snarare till att fortsätta det ni vill ha ett slut på. Att istället sända höga vibrationer av 
tacksamhet för de otaliga ansträngningar som görs för djurens välbefinnande sprider ljuset rätt ut i djurens 
rike. 



Älskade familj, det finns så mycket mer godhet och ljus i er värld än vad ni kan föreställa er, och varje 
kärleksfull tanke, känsla och gärning läggs på det överflöd som nu omvandlar er värld. Med kärlek, 
respekt och vördnad, hyllar vi er och vi följer varje steg ni tar mot den ofantliga prakten under Jordens 
Gyllene Tidsålder. 

Kärlek och Fred, Suzanne Ward 

Översättning: Helene Alexandersson www.st-germain.se 

 

 

 


