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Ashtar, 10 september, 2013 
 
Ashtar –”Planeten Jorden är Redo för Sanning och Fred!” * 
 
Ashtar On The Road Teleconference 
 
“Var hälsad Älskade Familj! Vi är extatiska för att ni, Älskade Ljusarbetare, medlemmar i Ashtars 
Familj, och verkligen hela Världen, talar, och rösterna är unisona! Och rösterna säger, Fred Nu! Vi har 
fått nog av krig, vi har fått nog av över 26000 år av en cykel av ”dog-eats-dog” och till och med man-
äter-barn aktiviteter, broder mot broder, och så vidare. Vi har fått nog – det är över!!! 
 
Och när jag säger ’vi’, är det för att vi är tillsammans med er, för ni har bett oss att komma och 
fullfölja vårt Uppdrag som är att assistera er, Käraste Vänner, i att inse er egen Gudomlighet och Vilka 
Ni Verkligen Är och att göra er Uppstigning, som ni lovade er själva att ni skulle göra för länge sedan 
långt borta! 
 
Men först har vi mycket att göra. Det har bara varit så att vi väntat på att ni ska resa er och höja era 
röster! Inte för att denna grupp inte har gjort det. Vi försäkrar er att vi vet Vem Ni Är och vi vet att era 
Hjärtan och era sinnen har varit tillsammans i detta – vissa av er under alla era livstider på denna 
Planet – och livstider före denna, helt säkert. Vissa av er har vaknat upp nyligen – det spelar ingen roll 
– ni är här! Det är det som betyder något, det är det som räknas, och ni är förbundna med ett 
tillräckligt antal av Mänskligheten att ni har segrat!!! 
 
Ni har förankrat Ljuset och Kärleken, och ni har bara att gå upp, upp och bort från 3D härifrån – men 
– Vi Är Tillsammans! Och vi har en viss spelordning att följa, där vissa steg måste åstadkommas, för 
det kan inte bli någon Sann Fred utan att Sanningen kommer ut, som att sudda ut något på svarta 
tavlan. Det finns ett ordspråk och det är sant ’Ni har inget att vara rädda för, förutom rädslan själv.’ 
Och vi vill säga detta: ’Ni har inget att vara rädda för förutom ert eget dömande av er själva!’ 
 
Om ni har dömt er själva eller om ni har uttyckt dömande över några eller hela Mänskligheten – måste 
detta rensas bort!!! Älskade Jeshua/Sananda säger att Förlåtelse är avsaknande av dömande.** Så 
vi kan säga till er att ni måste förlåta allt! 
 
Det finns en milstolpe i er historia (history/herstory) på Planeten Jorden och det kallas 9-11. Och 9-11, 
beroende på var ni är i Världen är antingen idag eller imorgon, och det är ytterst viktigt att Sanningen 
om 9-11 kommer fram, för med den kommer de samtida lögnerna att redas ut. Med andra ord, det är 
bara bra och gott att berätta för er att Kung Herodes till exempel, var medlem av illuminatigruppen, 
eller att till och med vissa av tidigare påvar – de flesta av dem, sattes till makten av den del av 
påvedömet som ni inte är så bekanta med, och som kallas ’den svarta påven’. 
 
”Men vad som på riktigt kommer att ta hem det, särskilt för mellangenerationerna – de kanske är 
Indigos men de är inte Kristall och de är inte allvetande och de har inte all information. Ni har den för 
ni har öppnat upp era visdomsögon och ni har funnit Sanningen! Denna mellangeneration är kanske 
upptagen med att klättra upp för företagsstegen – inte alla av dem – många av dem, yngre än ni, men 
inte så unga som de yngsta, Kristallerna. ”Deras samtida, personer från deras livstider – ni inser att de 
som är i fyrtioårsåldern inte ens kommer ihåg JFK, till exempel, som var ett Kärleksljus. Och hur kan 
de ha ingående kännedom om och komma ihåg Första eller Andra Världskriget, varelserna från Jeckyl 
Island, och så vidare. Det gör de inte. De kan läsa om det, de kan höra om det, de kan se filmer eller 
youtubeklipp, och alla sådana saker, men de ingen personlig erfarenhet i denna livstid! 
 
”Och för att verkligen föra fram Sanningen, så att säga, vilket är en förelöpare till Hemkomsten för 
alla som har valt att börja leva i de Högre Dimensionerna, är det så viktigt att Sanningen om 9-11 
kommer fram!!! Och det gör den. Vi försäkrar er detta. Den finns redan där ute för så många. Det är 
kanske befolkningen i USA och Canada som vet minst om denna speciella Sanning. För när detta 
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uppdagas – alla lögner och bedrägerier som har begåtts mot folket, med hänvisning till denna 
avskyvärda händelse – kommer det att klargöra alla andra Sanningar, som går tillbaka 26 000 år 
och några till i tiden, om ni vill, eller kanske till 1800-talet när Illuminati, bankirerna, satte sina 
mål, etc.!!! 
 
”Ta en tidsperiod – det finns inte en tidpunkt i historien (history/herstory) där det inte har varit någon 
påverkan från denna grupp. De hade hjälp, så klart, och den hjälpen är borta – i stort sett borta – de har 
fortfarande några fästen – men de är inte starka längre! Det är Sanningen! De kanske tror att de är det 
– några av dem har fortfarande vanföreställningar, men inte många av dem. De börjar att förstå! 
 
Och vad de gör – för att de är så rädda och för att de vill att ni också ska vara rädda – är att de 
pratar om att Assad gjorde dessa kemiska bombningar av sitt eget folk. Det gjorde han inte, och det 
vet ni – ni har redan hört det från Kära Tara och Rama, *** och vi säger det igen. Kom ihåg vem som 
gjorde det, det var en svart operation utförd av den högsta eliten av de svarta operativa – desamma 
som utförde 9-11. Det var inte de som planerade eller tog initiativet, men de utförde det – olika 
personer kanske, en annan operationsgrupp, men inte desto mindre, samma organisationer.  
 
”Kom ihåg, ’Al Qaida’ började som en CIA-fil. Vi kommer inte att säga mer om det andra än att vi 
säger, som alltid, att de måste förlåtas och välkomnas i Ljuset – alla de som vill komma! Men vi vill 
bara illustrera för er varför det är så viktigt att Sanningen kommer fram. Sanningen kommer att göra er 
fria! Hur kan ni ha Fred i era Hjärtan när ni vet att lögnerna och sveken fortfarande finns där ute, eller 
ännu värre, fortsätter att finnas, ja det kommer inte att bli någon fortsättning!!! 
 
”Kommer ni ihåg att vi pratar om ”gamesmanship och gameswomenship” (Gamesmanship är 
användandet av tvivelaktiga, men inte tekniskt olagliga, metoder för att vinna eller få viktiga fördelar i 
ett spel eller sport. Det har beskrivits som att ”tänja på reglerna” till bristningsgränsen utan att bli 
ertappad och användandet av alla tvivelaktiga metoder som är möjliga för att uppnå den önskade 
utgången. Övers. anmärkn.) för det finns de mörka hattarna och de vita hattarna – och vissa låtsas att 
de är mörka och vissa låtsas att de är vita – men kommer ni ihåg schackbrädet i Harry Potter? Med 
riktiga levande varelser? Ja, vi har ett muliti-dimensionellt schack som pågår här, och så klart, den 
lägsta stegpinnen, eller den lägsta nivån på schackbrädet är 3D, och sedan går det upp och upp. Och 
när det stiger upp, och upp och upp mer och mer, är schackbrädet befolkat av vita hattarna. Så när ni 
kommer upp till de högsta nivåerna finns det inte längre några motsatta sidor – schackbrädet är fullt av 
bara underbara varelser av Ljus som kramar varandra, dansar och sjunger, för de mörka dagarna är 
över!!! 
 
”Det är Sanningen i detta nu. Vårt Uppdrag är att föra fram denna verklighet, att förankra den på dess 
plats. Och det är så att vi talar om Frihet, vi talar om Sanning, och de är absolut nödvändiga 
komponenter. Låt oss säga så här: Om de mörka hattarna i USA fortfarande kontrollerar ett av era 
regeringsorgan med bokstavsnamn, vilken vi inte ska nämna, men den första initialen är ”I” och den 
sista är ”S” och det finns en i mitten – om de fortfarande kontrollerar det, hur kan ni möjligen njuta av 
ert Överflöd när ni vet att de sträcker sig ut för att ta allt ifrån er? Det är ingen logik i att få det om de 
har någon som helst makt, men deras makt krymper fort! 
 
”De håller på att bli ett annat element i Planeten Jordens historia, som var nödvändigt för att ni skulle 
förstå fullständigheten i den mörka agendan! Nu är detta inte att döma eller att på något sätt rädd vara 
för denna organisation eller för någon individ, det finns många, många som tror att era skattedollar 
ärligt talat går till det ni har fått höra att de går till, men det är inte sant. Era skattedollar har gått till 
Vatikanen och till Englands krona! Ni hade ett krig som kallades ’1812’ och efter detta krig gjordes 
det ett fördrag – ’Snälla, snälla, snälla vi är ett sådant svagt land, attackera oss inte mer, ni är det 
starkaste landet i världen och vi ska betala tribut så att ni aldrig ska attackera oss igen!’ 
 
”Låter ganska osannolikt, eller hur? Men om ni går tillbaka och sätter er in i 1814 eller så, när detta 
fördrag undertecknades – vi är inte så bra på datum här, som ni vet – när fördraget undertecknades 
hade USA fått sin huvudstad nedbränd och hade invaderats av England så det ganska enkelt att förstå, 
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eller hur? 
 
Historien är fascinerade – sveps inte in i den, tro inte att det är så det alltid kommer att vara, och döm 
inte de som deltog, för vet ni vad? De flesta av er var där vid någon tidpunkt, och ni har haft en mörk 
hatt vid ett eller flera tillfällen. Varför? Så att ni skulle få erfarenhet av det, så ni skulle förstå det, så ni 
kunde komma till detta nu och förlåta det. Det är detta vi är här för att göra! 
 
Hur kan ni få Fred i era Hjärtan, Käraste, om ni är arga, om ni bär på någon sorts agg eller dömande? 
Hur kan ni få Fred över hela er Värld, för hela Planeten Jorden, om ni inte har Fred i era egna 
Hjärtan?!!! Så här är vi tillsammans på Bron till Det Nya Jerusalem. Vi har vår cirkel välformerad. Vi 
välkomnar er alla, och vi är så exalterade och förtjusta att ni har kommit! Ljuset som ni strålar just nu 
är så vackert och briljant!!! 
 
”Vi är vördnadsfulla inför er, och vi säger till er – och alla de som har talat eller som håller på att 
tala**** – att utan er skulle vi inte kunna underlätta er Frihet, ert Överflöd, och er Fred på Jorden, 
mycket mindre vår ankomst med våra teknologier, som kommer att befria er på så många sätt – fri 
energi, och er egen, ska vi säga ’George Jetson’(seriefigur)typ av skyttelfarkost – så vi kan göra det 
verkligt för er – och så många, många förenklingar så att ni kan vara fria att följa era passioner, så att 
ni kan få ert Överflöd och göra som ni vill med det! Och ja, vi vet att vad er grupp av vackra, vackra 
varelser får, har ni redan planer på hur ni ska dela med er av – det är inte nödvändigtvis ett krav för de 
flesta av er, men det är vackert! Det är er omsorg och att ni delar med er som kommer att göra Gyllene 
Tidsålderns Livsstilar verkliga så mycket snabbare över hela Planeten Jorden. 
 
”Det är er vilja att acceptera och dela med er; det är er vilja att hjälpa som för med sig renandet och 
rensandet, avgiftningen, och replikatorerna, ’George Jetson’-fordonen, och om ni vill ha dem röda, 
som en liten sportbil, är det helt OK – det är Moder Sekhmets favoritfordon – och så vidare, och så 
vidare! När ni stiger upp till Högre Dimensioner kommer ni inte ha några oförmågor! När ni 
uppnår era högre nivåer av att leva inom er fysikalitet, kommer er fysiska form att helt enkelt 
blomstra av hälsa, föryngring, och öppnande av ert DNA, med era visdomsögon vidöppna för att ta 
emot och era telepatiska förmågor och alla era gåvor – det är vad vi menar när vi säger blomstra 
och blomma!!! 
 
”Mycket annorlunda livsstilar mot vad ni ser på Planeten Jorden och observerar i denna stund, men det 
är redan på plats. Det är bara att lägga beslag på det!!! Och tack vare er, ska vi säga detta om President 
Obamas tal – han har hört er! Han lyssnar med alla sina förmågor och han är en multi-dimensionell 
varelse redan. Han går med de Uppstigna – KOS är med honom, St. Germain, Sananda är med honom 
som ni vet, och så många andra!!! 
 
”Han får regelbunden rådgivning, ska vi säga, och han delar sin visdom och sina frågor vid dessa 
rådslag, och han säger allt han överhuvudtaget kan för att visa vem han verkligen är. Men han är 
absolut kvintessensens schackspelare och han flyttar spelarna runt på schackbrädet – bildligt talat, men 
på vissa nivåer är det sant! Han spelar spelen som måste spelas för att få till schack matt en gång för 
alla mot de mörka hattarna, de tretton familjerna, illuminati, den svarta påven, alla som någon 
gång har velat kontrollera Planeten Jorden med girighet eller på någon annan rädslobaserad 
grund!!! 
 
”Vad de behöver för att förstå är att de välkomnas till Ljuset och några av dem har kommit och fler av 
dem kommer att komma, men vi kommer nu ner till själva stålet så att säga. Det är bara några få drag 
kvar som måste göras, och det är den Storslagna Nyheten för er Käraste Vänner, för ni har talat!!! 
”Obama, och vi lyssnar, så låt oss ha våra kanaler öppna och vara uppkopplade med varandra, för 
tillsammans ser vi målsnöret! Nu är tidpunkten för att låta er röst bli hörd mer än någonsin på ett 
multi-dimensionellt sätt!!! Vi kommer att för tillfället tala från de Högsta Nivåerna som vi kan höja 
oss till tillsammans till, och det är mycket, mycket högt.  
 
”Men glöm inte de lägre nivåerna – sänd era budskap, skicka era e-mail, skicka era brev, ring era 
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samtal, gör vad ni kan för att låta Obama och era ombud, om ni väljer det, veta att ni vet Sanningen – 
det är mycket viktigt, låt dem veta, ’Vi vet vem som gjorde det’– Det är allt ni behöver säga. ’Vi vet 
Sanningen’, eller ’Tillkännage sanningen om 9-11’, eller www.rethink911.org*** – send them the 
link, låt dem veta att ni sett det. ’Tillkännage NESARA nu – Fred på Jorden nu – Vi framkallar den nu 
och Vi Är Rösterna från Planeten Jorden. Vi är Medvetandet och Vi är Medvetandet som Uttrycker 
sig!!! 
 
”För, Kära Vänner, Ni Är den Nya Majoriteten! Så vi gratulerar er och vi tackar er. Nu låt oss stå 
tillsammans och fortsätta med detta telefonsamtal denna kväll – eller morgon, som det kanske är – och 
låt oss gå samman och föra fram en ännu Högre Nivå av Fred och allt som Fred kräver, för att den ska 
bli verklig och bestående för Planeten Jorden – och Universum bortom lyssnar noga! 
 
Moder/Fader Gud tackar er! Alla Uppstigna Mästare och Änglarna, Moder Gaia och alla hennes riken, 
står upp och bugar sig för er för ni har lyckats! Ni Är Majoriteten och Ni Är Rösterna av Ljus och 
Kärlek, och vi älskar er bortom alla ord!!! Och så är det. Salut!” 
 
* Ashtar was introduced by his chosen theme song, Come The New Jerusalem.  
http://www.youtube.com/watch?v=5fwV4df0C0s (Preview) 
** The Course in Miracles. The Foundation for Inner Peace, 1975. 
*** The A&A Report from this call will be published when its transcription is complete. 
http://www.ashtarontheroad.com/tara__rama_A_A_news_reports.html 
**** Ashtar was followed by Sekhmet and Sananda (audio recording at bottom of page here): 
http://www.ashtarontheroad.com/ashtarteleconferences.html 
***** http://www.ashtarontheroad.com/hard-truths.html 
 
http://www.ashtarontheroad.com/ready-for-truth--peace.html 
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