
Ashtar, 1 april, 2013 
 

Ashtar berättar om de förändringarna som behövs på jorden innan Avslöjandet 
 

av Kathryn E. Maj, PsyD 
 
Det är jag, Ashtar. Jag har nyheter, och jag har valt den här kanalen eftersom jag vet att goda 
människor kommer att vidarebefordra den och försäkra stor distribution till många läsare som ni 
arbetar för. 
 
Först kommer jag att informera er om läget i de Avslöjande planerna. Barack Obama är fullt 
medveten om den växande otåligheten hos Ljusarbetarna, och är även medveten om de förtalande 
kommentarerna om att hans kära Michelle var orsaken till förseningen. Detta är absolut inte sant. 
Han har inte dragit fötterna efter sig. Han har följt order från rådet som övervakar 
Uppstigningsprocessen på Planeten Jorden, som vi alla förbundit oss att följa. Denna process är 
svår nog utan rykten som florerar som förolämpar integriteten av våra uppstigna Mästare. 
 
Nästa, låt mig få informera er om framstegen. Som ni kanske har misstänkt, är detta en brett 
upplagd satsning, inte bara det spektakulära firandet av att välkomna Era Bröder och Systrar. Det 
är långt mer komplext än så. Det innebar en total reform av era ekonomiska, rättsliga och 
sociala system. Det kan inte ske utan fullständigt kaos då arbetet har utförts av våra 
representanter på plats för att få följande saker på plats: 
 
• Ett alternativt finansiellt system genom vilket alla kan få tillgång till medel för att fortsätta sitt 
liv på ett ordnat sätt, bland annat att kunna komma åt mat och förnödenheter för tiden. 
 
• Distributionssystem för livsmedel, sjukvård och andra förnödenheter utanför de vanliga kanaler 
som dragit nytta av detta och som har hållit fattiga länder och deras folk som gisslan. 
 
• Organisationer som kan identifiera, driva och åtala mörkrets hantlangare som har skapat 
svårigheter för er alla över eoner av tid. Detta är en särskilt viktig och svår del av förfarandet, 
eftersom de nuvarande systemen för domstolar och fängelser är helt full av korruption och 
girighet. Vi kan inte tillåta de brottslingar som har missbrukat sin makt så brutalt att fortsätta eller 
försvinna in i befolkningen att börja sitt destruktiva arbete igen, som de har gjort i det förflutna. 
 
• Nya sociala organisationer som kan ge skydd för dem som behöver det och emotionellt stöd 
under stora förändringar. Många som inte har läst dessa meddelanden som ni har kommer att bli 
rädda och förvirrade av den plötsliga övergången till Ljuset. 
 
• Utbildningsstrukturer för att förklara och lära den sanna vägen, och för att hjälpa etablera den 
nya guldåldern genom att lära barnen den härliga vägen i den nya eran. Detta har gjorts mycket 
enklare genom internet – denna underbara resurs som gör att ni kan prata över hela planeten då 
ingen tid förflutit. Den kommer att användas i stor utsträckning för att hålla er alla KORREKT 
informerade. Vilseledande information och desinformation kommer inte längre tillåtas inom detta 
medium. 
 
• Media. Era tv-stationer kommer att ta bort kontrollen frånde vinstdrivande företagen och återge 
den till folket. Ni kommer inte längre se våld, ”hjärndöd” underhållning eller falska 
nyhetsrapporter från Makten som har använt denna marknad för hjärntvättning och massiv stöld 
av jordens resurser. 
 



• Religiösa resurser för de personer som har förlitat sig på den traditionella kyrkans 
inställningar gällande deras känsla av gemenskap, tröst och förbindelse med Gud. Ni kommer 
alla att uppmanas att hjälpa till att ersätta det stela teoretiserade användandet av nuvarande 
religioner med de snälla och kärleksfulla lärorna om den sanna vägen. Detta kommer att vara en 
pågående process. Som ni har sett har vår kära St-Germain gjort ett beundransvärt jobb som 
"påve," försiktigt skapat nya beteenden och attityder som ganska snabbt kommer att överföras 
till undervisningen om den sanna vägen. Naturligtvis ber vi er hålla denna information för er 
själva. För närvarande är det bara att ses som ett ogrundat och omöjligt rykte, men vi vill att ni 
ska vara med på detta underbara skämt så att ni kan titta på noggrant och le med oss varje gång 
han presenterar en ny och radikal brytning mot traditionen, leende sött när han avvecklar tusentals 
år av slaveri för de fattiga och kvinnorna. 
 
• Tekniska framsteg, som vi kommer att införa snabbt och effektivt för att ta över platsen för era 
nuvarande primitiva kraftkällor. Vi vill inte att miljontals människor ska frysa eller förgås av 
värme då vi gör övergången till effektivare källor. Vi gör allt för att kunna göra en smidig 
övergång. 
 
Så ni ser, det är en massivt komplicerad uppgift. Var och en av dessa element närmar sig 
färdigställandegraden – dvs. de organiseras strukturellt till den punkt där de kommer att vara på 
plats och gångbara när de kommer att behövas. 
 
De av er som frågar vilken er väg är – kom fram och anslut er till en av dessa kategorier av 
övergångsarbete. Hellre än att fråga när det hela kommer att ske, delta i arbetet med att få det att 
hända. Tillsätt grupper så att ni har kontakt och frekvent kommunikation med era grannar och 
vänner. Var en resurs för information på hemorten genom att låta folk veta att ni är tillgängliga att 
hjälpa till när det behövs. Era arbetsuppgifter kommer att komma tätt och snabbt, och ni kommer 
att vara avgörande för att göra så att Uppstigningsplanen förverkligas. 
 
Många av er har hört talas om ”Transition Movement” som inleddes i Storbritannien och har 
spridit sig över hela världen. Kontakta dessa människor för att bli en del av deras nätverk. De 
håller redan på att organisera sig för att hjälpa varandra med själva förändringen. Ni kan börja 
med www.TransitionUS.org och därifrån fortsätta med att kontakta människor i ert område. De är 
goda människor som redan är filosofiskt och känslomässigt i linje med det kommande Skiftet. 
 
Jag kommer absolut inte att ge er ett fast datum för det offentliggörande ögonblicket. Det beror på 
hur många av er som mobiliserar för att vidta positiva åtgärder. Följ riktlinjerna jag har gett er 
här. Nå ut att erbjuda er som en resurs och ni kommer att hitta utvecklande arbeten som kommer 
att lyfta er andligt, vilket är målet för allt detta till att börja med, är det inte? Att stiga upp 
andligen innebär inte att ges något från högre höjder. Det är en individuell process att lära sig 
att andas, tänka och känna i Ljuset. Koncentrera er på att lära er att vara i fullständig kontroll 
över alla era tankar, känslor och handlingar så att ni aldrig gör något ni kommer att ångra, och 
så att ni alltid agerar som en Fyr. 
 
Ni är alla apostlar, kära barn, som vi är. Ni är bärare av de goda nyheterna och mot bakgrund av 
Central Solen, som ni har känt som gudomen. Det är ni som kommer att inleda Den nya 
Guldåldern av Gaia. Vi kommer att vara där med er, fira och erbjuda våra gåvor precis som ni 
erbjuder era. Detta är ett gemensamt projekt, som ni har sagt. Var er själva – vårt lysande, 
strålande Självt. Var inte rädda för att tala ut, för att berätta vad ni vet, vad ni har läst på dessa 
sidor. Den som hånar och vägrar att tro er kommer snart nog att lära sig att ni är en ledare för 
den Nya Tidsåldern och kommer till er för att få svar när det är dags. 
 



Meddela er själva. Deklarera er avsikt att stå till tjänst. Berätta för era Guider och hjälpare. 
Berätta för Moder/Fader Gud att placera ert namn på tjänstgöringslistan av Ljusarbetare som kan 
inräknas i att arbeta för Uppstigningens sak. Sedan börja. Ni vet vad era talanger och förmågor är. 
Ni kan se er omkring och se vad andra är i behov av. Börja er Uppstigning nu genom att hänge er 
själva till uppfyllandet av den stora drömmen om Gaia och hennes folk. 
 
Vi är här med er, redo. Vi har utvecklat en plan för Avslöjandeprocessen som är dramatisk, 
flexibel och snabbrörlig. Vi är, bokstavligen, på tårna, i hög förväntan på det stora avslöjandet. 
Vilken härlig tid det är att vara här med er. 
 
Och nu lämnar jag er att fortsätta vidare med ert Uppstigningsarbete. 
 
Jag är Ashtar. Salut. 
 
Via KathrynMay, 1 April, 2013, 12:00 
 
Översättning: Madelene Söderberg, www.st-germain.se 
 
 


