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Med kärleksfulla hälsningar från alla själar på denna station, detta är Matthew. Ni skulle känna er 
storligen upplyfta över tillståndet i er värld om ni kunde se Jorden som vi gör, gnistrande och 
skimrande ännu mer skinande medan hennes balans förbättras med varje frigörelse av negativitet. 
Trots att dualitetens extremer fortfarande spelar på planeten avslöjas många positiva scenarier. 
 
Mainstream media gör fortfarande sensation av katastrofer, oenigheter och skandaler; dock har ni 
också sett deras rapportering av konstruktiva händelser. Medan diskussionerna om desarmeringen av 
Syriens inbördeskrig fortsätter, inspektionerna av landets arsenal av kemiska vapen fortsätter, liksom 
samtalen om Irans kärnvapenprogram. Påven Franciskus gör rent hus i Vatikanen, undersökningarna 
utvidgas om företagskorruptionen liksom kriminella aktiviteter i finansvärlden. Vi ser hur de unga 
brittiska kungligheterna – William, Catherine och deras lille son George – ingjuter ljus i den 
monarkin, och föroreningarna i naturen tas itu med på allvar av några regeringar och företag.  
 
Tråden som förbinder dessa till synes orelaterade områden liksom oräkneliga andra, inklusive 
myriader av lovande utveckling på gräsrotsnivå, är den ökande kraftfulla energirörelsen inom och runt 
planeten. Allting i er värld som flyter i samklang med den rörelsen vinner drivkraft och allting som 
hindrar flödet spricker i sömmarna. Den långvariga benägenheten för krig och förtryckande regler och 
praktiserande fortsätter att försvagas medan kollektivets tankar, känslor och handlingar till förmån för 
fred, frihet och sanning intensifieras.  
 
Det är en glädje för oss att observera dessa mirakulösa effekter på energin från kärleksljuset! Det 
kommer att komma serier av anpassning och nystarter i de mest expansiva områden av förändring, det 
finns inga indikationer på att några omvägar kommer att bli signifikanta, och ingenting kan spåra ur 
era samhällens framsteg.  
 
En aspekt av denna monumentala och unika uppstigningsresa är de varierande graderna av fysiska, 
känslomässiga eller mentala obehag som många upplever då kolbaserade celler som absorberar ljus 
transformeras till kristallina strukturer. I tidigare meddelanden har vi erbjudit vägledning och lättnad 
för uppstigningsrelaterade tillstånd, och vi ber läsare som uttrycker oro över olika hälsoproblem att 
vara snälla och läsa de budskapen. [4 juli 2013 har den mest omfattande täckningen. / http://st-
germain.se/blog/matthew04-07-13.html] 
 
Ett e-brev som nyligen skickades till min mor visar att hälsofrågan i samband med uppstigning tigger 
om klarhet. Mamma, var snäll och kopiera in det mailet här.  
 
Kan du berätta för mig vad Matthew säger om folks hälsa förbättras innan uppstigning? Vad jag 
menar är att det finns så många (mest äldre) människor i olika stadier av dåliga hälsotillstånd – 
några verkligt allvarliga – som inte verkar kunna genomföra uppstigning eller avancera andligt utan 
att kunna bli relativt friska – eller kommer de helt enkelt att dö så enbart friska människor kommer att 
befolka den fysiska 5D-jorden? 
 
Tack! Först och främst, planetarisk uppstigning och personlig uppstigning är inte samma sak, och det 
kanske kan vara på sin plats att förklara igen att densitet har två definitioner i en universell kontext: 
massan och/eller platsen för massan och själens tillväxtstatus, eller station, i spirituellt och medvetet 
medvetande, och de två densiteterna kan variera avsevärt.  
 
Planeten har varit på kurs mot uppstigning i ungefär 75 år, längre än de flesta av hennes inneboende 
har levt där vid den här tiden, men genom dessa år av resande genom tredje dimensionens täthet, vad 
gäller lokaliseringen, var Gaia, själen som förkroppsligades som planeten som nu kallas Jorden, i 
femte dimensionens utveckling. Gaia och hennes planetariska kropp hade sitt ursprung i den densiteten, 



och trots millennierna som hennes inneboendes brutalitet mot varandra försatte planeten i en 
nedåtgående spiral, så förblev Gaia i sitt ursprungliga utvecklingsstadium. 
 
Så fysisk hälsa påverkar inte det minsta en persons uppstigning vad gäller andlighet eller 
medvetenhet, och den uppstigningen är inte begränsad till liv på Jorden. Många personer som just 
hade nått fjärde dimensionens täthet och utvecklingsstadium hade livslånga själskontrakt som hade 
”gått ut” så att säga – de dog och lever i sitt förhöjda tillstånd i Nirvana, eller om de så valde någon 
annan liknande andlig värld. Medan planeten reser genom fjärde densiteten kommer hennes 
inneboende som har utvecklats till den densiteten att andligt och medvetet fortsätta sin uppstigning 
med Jorden om det är i enlighet med deras kontrakt för den livstiden. I annat fall kommer deras 
kroppar att dö, och de kommer att fortsätta sin uppstigningsresa i en andlig värld tills de beslutar var 
de vill reinkarneras.  
 
Några av er har hört att när Jorden lämnade tredje densiteten gick hon in i den femte, som om 
Nummer Fyra inte räknas alls i den processen. Vi använder era siffror bara för att indikera 
avancemanget, om det handlar om lokalitet eller själslig utveckling, och inte om att hoppa över något 
utvecklingsstadium i något av dem. Precis som det inte är klokt att förvänta sig att ett barn som just 
lärt sig ABC ska kunna börja läsa uppslagsverk, så är det inte rimligt att förvänta ett hopp från era 
nuvarande förmågor till att direkt kunna bemästra telepatisk kommunikation, manifestation och 
dematerialisering av föremål, astrala resor eller att uppnå perfekt hälsa i kropp, själ och ande. Alla 
har verkligen den inre kapaciteten att utföra alla de miraklerna, men det är nödvändigt att utveckla 
förmågan att använda den, och varje själ kommer att göra det i enlighet med sin egen timing.  
 
Andra hälsorelaterade frågor handlar om det ”radioaktiva vattnet” som strömmar ut från det 
japanska kärnkraftverket i Fukushima, och säkerheten med livsmedel som odlas i dess närhet. Våra 
rymdfamiljers få team med fyra eller fem medlemmar vardera som finns i närheten av anläggningen 
jobbar parallellt med besättningar på skepp som hovrar där ovanför för att reducera vattnets 
gifthalter i största möjliga mån. Deras teknologier är långt mycket mer avancerade än era egna, men 
de är inte gjorda för att eliminera varenda liten bit av gift i frukt och grönsaker från radioaktiva 
områden, så det är förståndigt att undvika produkter som odlats i närheten av kärnkraftverket.  
 
Nu kommer vi till läsarnas intresse för ett antal frågor avseende vad som händer i USA. Vad som sker 
där är inte bara en spegling av vad som i viss grad händer överallt i världen, utan allt som händer var 
som helst på Jorden påverkar allting överallt i detta universum.  
 
Medborgarnas ilska över svårigheterna som uppstod på grund av regeringens ”nedstängning” uppvisar 
en växande intolerans inför de förtroendevaldas passivitet på grund av deras envisa ovilja till enighet. 
Individer inom den regeringen, och alla andra demokratiskt valda, kommer att förändras från att 
tjäna sig själva till att arbeta unisont för sina medborgares välfärd. Detta kommer inte att ske över en 
natt, men representanter som envist motarbetar energin från kärlekens ljus kommer att förlora på ett 
eller annat sätt, och med tiden kommer alla valda tjänstemän att agera inom den ljusa energin. 
Avslutandet av tyrannernas styre kommer sakta, men även det är förutbestämt.  
 
Inga allvarliga återverkningar i främmande relationer kommer som resultat från den Nationella 
Säkerhetsagenturens möte – några indignerade, förvånade reaktioner är helt enkelt bara en 
föreställning för publiken. Inte bara är det väl känt att spioneri är allestädes närvarande, men nationer 
som är i allians delar den intelligens de har samlat, och inga nationella ledare är naiva nog att tro att de 
är undantagna från övervakning. Energin omkring detta skämt förstärker energin som satts i rörelse av 
alla visselblåsare överallt och i slutänden kommer det att leda till ett multinationellt förtroende i 
harmoniskt samarbete.  
 
Av två anledningar har högt rankade militära officerare tagits ur tjänst. Den jordnära anledningen var 
att de hade agerat på Illuminatis order, vilket inkluderade storskalig terrorism med användande av 
kärnstridsspetsar. Tack vare vår universala familjs teknologi misslyckades alla dessa försök – i 
enlighet med Skaparens stipulation att inga fler kärnvapendetonationer ska ske i rymden, ett 



bemyndigande från Gud. Energetiskt uttryckt; officerarnas avlägsnande var ett naturligt steg mot 
demilitariseringen av er värld – detta enorma företag kan inte uppnås snabbt, men detta steg var en 
välkommen början.  
 
Vad beträffar den Illuminati-kontrollerade CIA-fraktionen kommer den att vara på väg bort. De 
individerna har varit ansvariga för ”svarta operationer”, de mest destruktiva terroristaktionerna. Ni 
känner till de få som har lyckats, mest anmärkningsvärd är ”9/11”, men icke publicerade är de många 
försöken i oroshärdar världen över som har hindrats av ET-bröder och -systrar som lever bland er. De 
är tillåtna att göra detta som svar på Gaias begäran, men de kan inte ingripa i individers fria vilja att 
hämnas oförrätter begångna mot sina förfäder eller att försvara sin radikala tro.  
 
Vi har tillfrågats om vår uppfattning om legalisering av marijuana. Vi känner att detta skulle ha gjorts 
för länge sedan världen över av medicinska skäl, på grund av denna plantas många välkända fördelar – 
det är därför företagsstyrelser i läkemedelsbranschen har förbjudit den legala tillgängligheten. Vad 
beträffar frågan om att ”ge era ungdomar tillåtelse att använda droger” ser vi detta på samma sätt som 
vi ser på era sociala frågor om överdrivet drickande, spelande, frosseri, sexuell promiskuitet, 
gängkrigande och mobbning: saker som kräver vägledning av föräldrar och individuell självdisciplin. 
Allt eftersom ljuset ökar i befolkningen kommer problematiskt uppförande att minska, för att sedan 
upphöra.  
 
Till de otaliga läsare som åberopat specifika handlingar av President Obama och undrar om han 
fortfarande är en varelse av ljuset: Ja, det är han. Vi står för allting vi har sagt om honom eftersom 
det är sant. Vi säger också att 3D's medvetenhet inte kan urskilja ljuset i en person eller en situation. 
Även om Jorden och alla hennes inneboende är i fjärde dimensionens lokalitet, så är majoriteten 
fortfarande kvar i 3D ur medvetandesynpunkt. Och för att svara på en läsares fråga: Nej, en 
Illuminati-programmerad klon av presidenten har inte ersatt personen.  
 
Det har absolut förekommit ”sabotage”, som en läsare uttryckte det, och någon annan frågade: ”Är den 
frenetiska energin och oenigheten runt den Prisvärda Hälsoreformen från Illuminati?” Saboterandet av 
reformen som vanligen kallas Obamacare började direkt efter att President Obama annonserat sin 
avsikt att göra hälsoförsäkringen tillgänglig för människor som inte fick tillräcklig behandling 
eftersom de inte hade försäkring, eller för att reglerna inte täckte det. Illuminatimedlemmar av 
kongressen i maskopi med sina motsvarigheter i det medicinska etablissemanget, och industrierna 
inom farmakologi och försäkringar startade öppna och hemliga kampanjer för att fördöma 
presidentens ansträngningar – resultatet blev en lagstiftning som är skinn och ben av hans 
ursprungliga plan. Reformens webbsida har inte undgått sabotage, med ”för många kockar” som 
jobbat under tidspress med komplicerade teknologiska lösningar har bidragit till de bristande 
funktionerna.  
 
Individer inom kongressen som är fast beslutsamma att dra upp reformen med rötterna kommer 
antingen att tappa tråden eller ansluta sig till sina kollegor som ser det sunda i att bevara de positiva 
aspekterna och ändra de osunda bitarna. Med tiden kommer energiflödet att göra hälsovård likställd 
och tillgänglig för alla i er värld. Inkluderande åtgärder kommer att vara fullt erkännande av vad ni 
kallar för ”alternativ” behandling; Naturens helande ingredienser ersätter kemiska receptbelagda 
droger, vilka gör mer skada än nytta; rimliga kostnader för sjukhusvård, öppenvård och verksam 
medicinering. Med tiden, medan era samhällen fortsätter att utvecklas, kommer varken pengar eller 
försäkringar finnas med i bilden av hälsovård.  
 
Beträffande de många frågorna om den nationella ekonomin har jag bett min mor att kopiera ett 
speciellt email för att visa hur långt bort från verkligheten viss information som sprids är. Bara namnet 
på avsändaren kommer att döljas för att bevara personens integritet. 
 
******'s källa vid Försvarsdepartementet säger att ”De har” lagt något i vattnet och i vår mat och att 
när de utlöses av mobilmaster eller flygande drönare kan de detonera vad vi ätit och druckit och det 
kommer att ge oss influensaliknande symptom inom 2 dagar, och inom 10 dagar är vi döda. Detta 



därför att kontrollera folkets uppror när ekonomin kraschar totalt när som helst från nu och genom 
2014. Är detta sant? 
 
Tack mamma. Det finns ingen som helst sanning i detta otroliga uttalande, och alla grava bekymmer 
rörande USA's ekonomiska kollaps är onödiga. När Federal Reserve System och Internationella 
Skattemyndigheten blir avslöjade som helägda Illuminati-byråer, som har manipulerat ekonomier 
världen över, kommer deras verksamhet att upphöra. Då kommer ni se att USA's skuld är lika fiktiv 
som hela er globala ekonomi är.  
 
För länge sen blev det totala ekonomiska systemet bara en tråd av elektroniska siffertransaktioner – 
handel i aktier, köpande och försäljning av valutor, inteckningar från låneinstitutioner, 
kreditkortskonton med oförskämda räntenivåer. All denna finansiella aktivitet var designad för att 
fortsätta berika de välbesuttna, och ingen av dem har haft en solid grund. Avslutandet av det 
Illuminatikontrollerade nätverket och återgången till en monetär bas av ädla metaller kommer att 
införas så smidigt som möjligt för att förebygga förvirring.  
 
Nu kanske det verkar som om vi pekat finger åt ”the bad guys” runt omkring i världen, som envist har 
motsatt sig förändringar som skulle vara för folkens bästa, och vi repeterar våra uppmaningar i tidigare 
meddelanden: Förlåt dem! Det betyder inte att urskuldra deras handlingar. Det innebär att avstå från 
dömande och fördömande genom förståelse för att dessa individer är den svagaste länken i den 
obrytbara universella kedjan av själar, och kärleksljuset i er förlåtelse lyfter upp dem på samma gång 
som den gynnar er egen själs tillväxt. 
 
Den avgörande vikten av förlåtelse sträcker sig långt bortom de individerna till överenskommelser 
före inkarnationen som alla har gjort. Eftersom avtalen görs av själar med villkorlig kärlek och är 
utformade för att främja framväxten av alla deltagare spelar varje själ en roll som erbjuder tillfällen för 
avancemang åt andra. Personer som ni kanske föraktar djupt, för vad ni uppfattar som grymhet och 
orättvis behandling, kan vara de som perfekt uppfyller sina avtal för att ge er den erfarenheten. Var 
snälla och missa inte tillfället att växa genom att vidhålla förakt och bitterhet – förstå, förlåt och känn 
tacksamhet över att ni har fullgjort de karmiska lektionerna ni valde, och som de försåg er med.  
 
Om ni genom ord, handlingar eller inaktivitet har varit orättfärdiga mot några personer, säg dem 
att ni är ledsna och be om förlåtelse. Och förlåt sedan er själva! Att släppa skuld och ånger likväl 
som bitterhet och förakt ger plats åt frid, glädje och förväntansfullt flöde in i era hjärtan – det är så 
uppstigningen känns! 
 
Ljusvarelser genom hela universum omfamnar er med ovillkorlig kärlek medan vi hejar på under er 
framfart.  
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