
Från Inre jorden (Agartha) 
 
Ashtar talar: 11 mars 2013 
 
Ditt arbete, som kommer från ditt hjärta, är en förutsättning för din utveckling och dina framsteg, 
och speciellt för introduktionen av de nya teknologierna. 
 
Vi skulle vilja svara på ett djupare sätt med vår interaktion med dig, särskilt när det gäller ämnet 
de nya teknologierna och förutsättningen för deras introduktion. 
 
Vi förstår mycket väl att du är mycket intresserad av våra liv och framförallt våra teknologier. Vi 
vet hur ”nyfiken” du är för att finna ut mer om din familj. Tro oss när vi säger att vi verkligen 
förstår detta, och vi skulle vilja stödja denna begäran om information. 
 
Du måste också förstå att vi kärleksfullt påpekar för dig att det för närvarande – medan du får mer 
och mer information – är det viktigare för oss att ge dig tips om hur man påskyndar vår 
återförening och att den skall bli verklighet. 
 
Vi visar dig, på ett tillgivet och outtröttligt sätt, att ditt arbete i ditt hjärta är själva grunden för 
allting som skall manifesteras på utsidan. Allting börjar där. Endast genom den förberedelsen 
kommer du att kunna använda de avancerade teknikerna. 
 
Var snäll och låt oss förklara: 
 
Om vi förser dig med bakgrundskunskap om tekniker är det alltid ett dubbeleggat svärd. Å ena 
sidan kan denna information höja dig, men mycket ofta orsakar det det motsatta – informationen 
triggar känslor som vi inte vill aktivera. 
 
Till exempel, du frågar dig själv: Varför sker ingenting? Varför är vi inte där ännu? Varför tar det 
så lång tid tills vi kan dra nytta av dessa teknologier? 
 
Dessa känslor är grundade i rädsla att utvecklingen inte går framåt alls, eller inte på det sätt som 
du förväntade dig. Men var säker på att teknikerna är redo och du kommer att använda dem. Men 
tidpunkten – när detta kommer att ske – beror på er! Er vibrationsnivå bestämmer när ni kan 
använda tekniken. 
 
Introduktionen av våra tekniker går parallellt med er utveckling och vibrationshöjning. Ju mer 
ljus ni kan assimilera ju mer avancerade tekniker kan ni använda. 
 
Teleportation, replikatorer – och särskilt de olika transportmedlen som kan förflytta er vart 
som helst i världen på nolltid – kräver en hög, energetisk vibration av användaren. Den 
vibrationen har ni ännu inte nått, så vi kan inte – ännu – göra dessa tekniker tillgängliga för 
er. Ni vet redan mycket om vad vi har planerat och vad som kommer att bli tillgängligt för er. 
Som vi har sagt, detta kan inte ”levereras” om ni inte höjer er själva. 
 
Under tiden, tills vi helt kan interagera och arbeta tillsammans med er, så kommer introduktionen 
av nya teknologier ske genom er. Med det menar vi att ni kommer att kunna skapa nya tekniker 
själva. Dessa kommer att i hög grad underlätta era liv och därigenom hjälpa er i er utveckling. 
 
Vi hjälper er genom att överföra idéer till uppfinnarna och hjälper dem på en undermedveten 
nivå med genomförandet av dessa idéer. Detta gäller främst införandet av fri energi, vilket snabbt 



skulle ersätta era tekniker som är baserade på fossila bränslen. 
 
Ljuset som strömmar in över er kommer att avsevärt stödja den vibrationella ökningen som är ett 
villkor för användandet av dessa nya teknologier. Emellertid är det ert hjärta som är 
kontrollcentret som assimilerar och bearbetar det inkommande ljuset. Av det skälet är det så 
viktigt att ni är i era hjärtan och inte distraheras av problemen i er omgivning. 
 
Vi vet hur svårt det är, för från er synvinkel är 3D-världen fortfarande mycket närvarande och ni 
glömmer ofta att den bara är en illusion. Ni kan avsevärt stödja ert arbete i ert hjärta om ni alltid 
kommer ihåg att allting ni upplever i det nuvarande är en del av denna illusion – som håller på att 
upplösas. Vi har flera gånger sagt att det är ni, och endast ni, som kan upplösa den illusion som 
är skapad av er, och endast ni kan bestämma hur kvickt den kommer att blekna bort. 
 
Därför fortsätter vi kärleksfullt att påminna er om att er verkliga och viktigaste uppgift i denna tid 
är att ni fokuserar på er själva i ert hjärta. Nyckeln till er utveckling – och särskilt för 
genomförandet av de nya teknikerna – ligger i ert hjärta. Genom att göra det arbetet så attraherar 
ni allting som är av ljuset. Gå den här vägen och ni kommer att nå ert mål så snabbt som möjligt. 
 
Titta närmare på kanaliseringarna som kommer in till er nu. Känner ni igen paradigmen som är 
inneboende i allihop? Ser ni att, för närvarande, allting orienterar sig mot att fokusera på arbetet 
ni gör i ert hjärta som grunden för vår återförening? Vi ger er all hjälp som behövs för att ni skall 
nå det målet. 
 
Vi har indikerat en tidsram för er med den största potentialen för utveckling – nämligen 
niomånadersperioden fram till den 22 september 2013. För ögonblicket ser vi att den tidsramen 
utvecklas på det sätt som vi förutsåg. Därför ber vi er att inte lätta på ert fokus utan istället 
centrera er så mycket som möjligt i hjärtat, och allting kommer att utvecklas på det sätt ni har 
längtat så mycket efter. 
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