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Matthew Ward – 17 oktober 2018 
 

Kanaliserat av Suzy Ward 

 

Med kärleksfulla hälsningar från alla själar på denna station, detta är Matthew. Låt oss börja med att ta 

itu med de två frågor som är mest oroande för läsarna – först obligatoriska vaccinationer för barn.  

 

• Utomjordiska specialstyrkors forskare neutraliserar i möjligaste mån toxinerna i vacciner. Ändå är 

fortsatt motstånd mot att vaccinera barn, som en förutsättning för att de ska få gå i skolan, nödvändigt 

för att avsluta denna aktivitet, som har orsakat ett autismliknande tillstånd hos många barn. Organens 

kemi och immunsystem blir stressade av kvicksilver, och ungdomar som är särskilt sårbara lider av 

neurologiska skador som leder till symptom som liknar autism, vilket är ett mycket sällsynt tillstånd.     

Oppositionen kan förstärkas genom att tacka nej till vaccinationer som rekommenderas av 

vårdpersonal som belönas av vaccinstillverkare eller tror på det falska påståendet att ”förebyggande” 

influensavaccin och liknande är nödvändiga åtgärder för folkhälsan. 

     Vi tillägger att vacciner, liksom de första läkemedlen, utvecklades med goda avsikter. Alla 

innovationer som är avsedda att vara till nytta kan anpassas för illvilliga ändamål, och det är det som 

Illuminati har gjort på alla stadier av civilisationens framsteg. 

 

• Den andra saken är den 5G trådlösa tekniken som erbjuder hög hastighet och bredare bandvidd. 

Denna nya generation av kommunikationstjänster är fortfarande under utveckling och 

marknadstestning och universella familjemedlemmar minskar emissionernas påverkan på de relativt få 

personer som exponeras. När enheterna är i massproduktion kommer dessa medlemmar att expandera 

sin tekniska hjälp i enlighet med detta. En signifikant faktor är mängden ljus i en kropp – ju mer ljus, 

desto högre vibrationshastighet, och ju mindre påverkas kroppen av emissioner. 

 

När samhället lär sig fakta om vacciner och den effekt de här emissionerna kan ha på kroppens 

elektriska system, kommer onödig efterfrågan på vaccinationer att stoppas och all elektronisk 

utrustning och utrustning kommer att utformas med säkerhet för hälsan som det främsta övervägandet. 

 

• I tidigare meddelanden har vi tagit upp läsarnas problem med USA:s president, Donald Trump, i 

tydliga uttalanden som erkänt hans brist på presidentkvalifikationer och sunt förnuft och att han tagit 

tillbaka framsteg som gjorts i landet. Följande utdrag från några av många likartade reaktioner på vårt 

senaste meddelande visar att ni vill ha förklaringar och att vi behöver ge er dem. 

 

”Hans beteende verkar inte vara i enlighet med personligheten hos någon som försöker sig på det 

viktiga arbetet med att demontera Illuminati.”– ”Han verkar inte bry sig om någon annan än sig 

själv. Kan Matthew förklara det här?” – ” Trump är en patologisk lögnare. Varför skulle någon i den 

internationella gruppen lita på honom?”– ”Var vänlig be Matthew att förklara mera om den där 

mannen i Vita Huset.”– ”Vår president verkar vara långt ifrån ’ljuset’ i ord och handlingar. Varför 

tas det här inte upp?”– ”Om Matthew kommer att framhäva Donald Trump som någon som arbetar 

för att störta de onda och leda oss in i ljuset, är han skyldig oss en förklaring till hur en sådan extremt 

motbjudande varelse kunde getts ett sådant världsförändrande ansvar.” 

 

”Vad jag inte kan förstå är varför någon överhuvudtaget kunde rösta på den narcissistiska, 

kvinnohatande, rasistiska lögnaren Trump, som är så pompös och råbarkad. Från den minut han 

började kampanja var det uppenbart vilken typ av person han var.” – ”Om Matthew upplever att detta 

är för det högsta goda, kan han förklara den kontrast som vi ser i alla de åtgärder som Donald Trump 

har vidtagit, och som är destruktiva för så många hjälpprogram för miljön och våra amerikanska 

medborgares hälsa och välbefinnande?” – ”Jag kan inte förstå hur amerikanerna kunde välja en man 

som Donald Trump till att vara deras president.”– ”Kan du vara vänlig och förklara för mig hur han 

kan vara en sådan motsats till kärleksfull energi för vår värld och fortfarande vilja få bort 

Illuminati.”– ”Trump är en otroligt avskyvärd man som har ORSAKAT mycket ilska och uppdelning i 

landet. Varför valdes en sådan moraliskt bankrutt man till denna position? Det är inte meningsfullt.”– 
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”Jag vill verkligen känna ett förtroende för landets politiska ledarskap men tycker att det i så mycket 

behövs redbarhet. Vem litar vi på? ” 

 

Först vill vi säga att vår kärlek till Donald Trump är ovillkorlig, liksom den är för alla andra själar på 

jorden. När vi svarar på dessa frågor och kommentarer dem kommer det att vara utan dömande eller 

kritik av honom, snarare är det en okomplicerad redogörelse för vad vi vet. 

 

När han gick in i presidentvalet saknade han det grundstöd som de andra kandidaterna hade. För att 

bygga en sådan bas utlovade han saker som han visste skulle vädja till chefer som sysslade med fossila 

bränslen och bankverksamhet, och som ville ha bort hindrande regler i sina företag; de rika och 

företagsledarna som ville ha lägre skattesatser; individer som ville att deras religiösa övertygelser 

skulle vara landets lagar; de som inte ville ha invandrare i landet; och de många som kände att deras 

regering ignorerade dem samtidigt som de kunde låta andra blomstra. Att anta lagar och politik som 

skulle välkomna väljare över det spektret var direkt i linje med Mr. Trumps mål att eliminera allt han 

kunde som den tidigare administrationen hade åstadkommit. 

 

Såvitt vi vet är Trump inte bekant med beteckningen Illuminati – vilket hans ”ohederliga Hilary” är – 

däremot med ”dränera träsken” och ”bygga muren”, en slogan han hittade på för att locka och behålla 

stöd från likasinnade medborgare. Trots att han hade rätt i ”ohederlig” om Hilary, hade han inget bevis 

för att underbygga detta förrän nyligen. Och vi är medvetna om att han vill ha henne ”inom lås och 

bom” så att han kan säga ”vad var det jag sa.” Emedan den egennyttiga orsaken inte är beundransvärd, 

har den ingen betydelse för att han ingår i den internationella gruppen som arbetar för att avsluta all 

Illuminati-aktivitet, vilket framgår av vårt senaste meddelande. Det är presidentämbetet som han 

innehar som är avgörande. Vi är också medvetna om att medan andra i gruppen behandlar honom med 

den värdighet som tilldelas statschefer, har de liten respekt för honom som person och är försiktiga 

med vad de avslöjar. Men de vet att hans samarbete är väsentligt – han är landets ledare där de flesta 

av topparna inom Illuminati är medborgare, och dessa måste lagföras inom det egna landets 

rättssystem. 

 

Så till ”personen” Donald Trump. Hans egocentricitet, sanningsvrängande skryt om sig själv och sina 

prestationer, liksom utnämning av personer vars smicker av honom ofta överskrider deras kompetens, 

härrör från en djup otrygghet och behov av bekräftelse, barndomskänslor som intensifierats under 

åren. Under de flyktiga ögonblick när dessa känslor dyker upp, resulterar hans rädsla och förvirring i 

en repetitiv fras, sluddrighet eller fel ord och gester. För att dölja sitt korta bortfall av kontroll 

upprepar han avsiktligt fraser eller gester så att de alltid tycks göras med eftertryck. Hans mentala 

processer är dock inte lika skarpa som de en gång var. 

 

För att älska och respektera andra måste man först älska och respektera sig själv, och i motsats till 

den offentliga uppfattningen har Donald Trump inga sådana känslor för sig själv. Det är därför han 

inte kan känna kärlek eller respekt, empati, tacksamhet, medkänsla, förlåtelse eller oro för andra. 

Istället är han driven av att vinna, att lyckas, att kontrollera, att förvärva och underhålla, och han låter 

inte lagar eller etik störa uppnåendet av sina mål. Förvisso är han inte unik i det avseendet – det är 

hans allmänt publicerade rikedom, affärsverksamhet, relationer och nu presidentskapet som har hållit 

honom i strålkastarljuset, och han är rädd att förlora det. Under hans offentliga övermod och 

självsäkerhet ligger en rädsla för förlust, och det finns inget ljus i rädsla. 

 

Förtroende är något man förtjänat, och om individer agerar på sätt som inte skapar förtroende, 

förtjänar de inte det. Låt det vara så och lägg ditt förtroende där det är förtjänat: din intuition, instinkt, 

samvete, inspiration och dina ambitioner. Att leva i enlighet med själens vägledning framkallar en 

känsla av inre frid, även om omständigheterna inte är tillfredsställande. 

 

Och nu, kära familj, låt oss lämna den här frågan om tvivel på Förenta Staternas president. Vi säger 

inte att dessa känslor är oberättigade! Men en mycket bättre inriktning för er energi är att ha ljusfyllda 

tankar och känslor. Ljuset, samma energi som kärlek, som finns inom var och en av er, är den kraft 

som förvandlar er värld. 
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• ”Det verkar omöjligt för oss att själva förstöra kabalen. Om utomjordingar kommer att hjälpa oss 

som du och andra kanaliserade budbärare sagt, vad väntar de på?” Utomjordiska familjer på 

planeten och i skepp som omger den har hjälpt er hela tiden på alla tillåtna sätt. De kan inte störa 

någons fria vilja utom för att förhindra försök att starta ett kärnvapenkrig, vilket är Skaparens påbud, 

eller att orsaka pandemier, vilket är till Guds ära och Gaias fria vilja. 

 

Det finns ett annat övervägande här. Jorden är civilisationens hemland där och enligt universell lag är 

det deras rätt och ansvar att manifestera den typ av värld de vill ha. Men i denna exempellösa tid i 

universum har andra civilisationer fått tillstånd att hjälpa jordens folk, och ni ställde upp för att hjälpa 

dem att inse att de har makt att göra sin värld så som de vill att den ska vara. På själsnivå vet de det 

här – den insikt som fortfarande är oklar på en medveten nivå kommer att bli tydligare, allt eftersom 

vibrationshastigheten fortsätter att accelerera. 

 

Även utan att medvetet veta om sin inneboende kraft, är deras framsteg prisvärda, och er ståndaktighet 

i ljuset har varit ett ovärderligt bidrag. Tänk på de myriader av gräsrotsrörelser som förbättrar 

förhållandena i byar och städer runt om i världen, hittar geniala lösningar på utmaningar inom vård, 

utbildning, kommunikation och mångkulturella relationer, bevarar miljön och behandlar djur humant 

samt utvidgar filantropiskt och humanitärt bistånd. Alla dessa prestationer har skurits bort i kabal-

vidmakthållen utarmning, förstörelse, trångsynthet och våld; och den ovannämnda internationella 

gruppen arbetar för att hålla kabalen, Illuminati, ansvarig för sina brott mot mänskligheten. 

 

Besättningar kommer att landa med sin teknik och utomjordingar som lever hos er kommer att 

presentera sig, det är säkert, men det kommer troligen inte att hända förrän kabalens globala nätverk 

förstörts. Gud ansvarar för tidpunkten för det tillfälle som vanligen kallas Avslöjandet, och den 

avgörande faktorn är säkerställande av trygghet för alla. Den kommer att komma med eliminering av 

hot från styrkor som fortfarande ligger under Illuminati-kommando och en civilisation som är redo att 

träffa främlingar från andra världar. Stigande vibrationer hjälper till i befrielsen från all mörk aktivitet 

och förbereder jordens folk medvetet och andligt på den monumentala dagen för att hälsa andra 

medlemmar av den universella familjen. 

 

Älskade systrar och bröder, ljusvarelser i hela detta universum stöder er med ovillkorlig kärlek och 

hedrar er dedikerade tjänst till Gaia och hennes civilisation. 

  

 Översättning: Lars-Eric 

 


