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”Vi slutför vårt uppdrag med kärlek!” 

Välkomna älskade familj! Vi har så mycket att göra och framgången med det vi är delaktiga i – de 
projekt vi gör, uppdrag, om ni så vill – är framgångsrika och det är så stimulerande! Vi vill påminna 
er, mina älskade, om att utan er och Ljusarbetarna, markpersonalen, och alla de som har öppnat sina 
Hjärtan och låter dessa energier strömma in och samtidigt strålar ut sitt KärleksLjus – utan detta stöd, 
skulle vi inte ha möjlighet att slutföra det vi gör, och det är enormt!!! Det är multidimensionellt och ni 
vet förstås att vi vänder oss till många nivåer eftersom de behöver det. Vi är kapabla att komma och 
köra in, eller hur vi nu skall kalla det, med vårt Uppdrag även på de lägsta av 3D-nivåerna, och det 
finns en del som fortfarande klänger sig fast på den nivån. Vi vet att ni vet detta. 

De mest uppstudsiga, de som verkligen, verkligen, verkligen inte vill ge upp programmeringen – och 
som har stöd för det från sina skapelser, kan vi kalla det – de är inte mänskliga, mer som maskiner. Ni 
har hört talas om detta. Okej, nu undrar ni om ni behöver bli rädda? Nej, säger vi, inte alls! Planeten 
Jorden kommer inte att delta i några stora krig. Vi förstår att lokala episoder fortfarande äger rum, 
och en del av dem är, som ni vet, resultatet av att människorna går samman och säger ”Stopp!” Och 
om de har ledare som inte hedrar folkets vilja, då är det ibland nödvändigt att ta till vapen. Ni förstår 
det. 

De av er som bor i USA förstår definitivt detta. Ni har kämpat i ett krig för er självständighet – oavsett 
om det manipulerades bakom kulisserna på båda sidor. Det var Illuminati. De har haft hand om många 
illasinnade saker här på planeten Jorden under sin historia och de vill fortsätta, men de är slut! De är 
borta, finito, eller hur ni nu vill säga det på vilket språk ni än kan tänka er – ”Det är över!” Vi gillar 
den. 

Vi vill att ni skall känna er upplyfta. När vi fäster uppmärksamheten på dessa saker, precis som Tara 
och Rama** gör, är det bara för att fästa Kärlekens Ljus på det. Det kommer inte att bli någon 
nedåtgående spiral till någon slags rädsla. Hur många av er kan se en bild av någon slags revolution 
som sker och säga att det är en del av ett Uppdrag – eller en livsväg eller ödet, om ni vill kalla det ödet 
– eller frisläppandet av det som varit mörkt och negativt i detta specifika land, eller område eller stad 
eller vad som helst – hur många av er kan se på det och vara i ett tillstånd av Medkännande 
Observation med Förlåtelse och Tacksamhet gentemot alla? 

Det är Kärlek, det. Det är kännetecknet, eller ett av kännetecknen, om ni så vill – av att vara en 
Varelse i de Högre Dimensionerna, av att ha den livsstilen. Kan ni vara fri från att döma? Kan ni se 
dessa människor häktas och istället för att säga ”Det var rätt åt dem” eller något liknande, säga ”Tack 
för att ni tar på er detta”, ”Tack för att ni lär oss allt ni har lärt oss, även om lärdomarna har varit 
motsatsen till hur ni vill att saker och ting skall vara”. Hur vet ni var ni vill vara om ni inte har samma 
bakgrund? Om ni kommer in som en Avatar eller som en högt utvecklad varelse – och många av de 
varelser som går omkring som människor har naturligtvis gjort det – men många av dem som har gjort 
det är bara i sin uppvakningsprocess till Den Som De Egentligen Är. 

Så det är att vakna upp och vara observatörer av vad ni än ser och att vara i jämvikt, vara i balans, 
att inte ge efter för de rädslobaserade känslorna. Ni kanske säger: ”Jag är inte rädd. Jag är modig, jag 
har en rättfärdig indignerad ilska över allt detta!” Men ilska är en utväxt av rädsla. Så om ni märker 
att ni själva är arga ska ni inte fördöma er själva, inte döma ut er själva, utan vara en Medkännande 
observatör av er själva och i stället  säga: ”Hur skulle Kärleken reagera på denna scen framför mig? 
Vad kan jag göra för att lyfta upp energierna här till en högre nivå, som även andra än jag kan 
observera på den här nivån? 



”Som våra Älskade Mästare** har sagt: ”Vad är lösningen? Vad är alltid svaret? Det är Kärlek!!” 
Det finns några storartade och fantastiska mantran och meditationer och uttryck och slogans som ni 
kan använda er av, men Kärlek är alltid svaret. Vi är speciellt förtjusta i ”Ho’oponopono”, för det 
återställer balansen hos det som varit i obalans och det görs genom Kärlekens energi. 

Men vad ni än väljer, Käraste Ni, är poängen att det är mycket som händer och ja, om allt ni läser eller 
lyssnar på är Fox-nyheterna, kan ni ”foxa ut” er själva genom att komma in i de lägre nivåerna av den 
tredje dimensionen, vilket är motsatsen till var ni är här för att vara. Men om ni ibland får tillgång till 
nyheter som de här, om någon stoppar er på gatan och säger: ”Gissa vad den och den gjorde mot den 
och den?” eller något sådant, kom ihåg att hålla er kvar i den Högsta vibrationen av Kärlek som ni har 
möjlighet att nå i det ögonblicket, för ni vet, ni reser fram och tillbaka – ni är interdimensionella 
varelser, vet ni! 

Så lyft upp er själva och le, om ni kan och säg något som är kärleksfullt. Till exempel: ”Låt oss skicka 
ett budskap om Fred till alla inblandade!” Budbärare från de lägre vibrationerna lyssnar ibland på det 
och säger: ”Ojoj, nu kanske jag varit på fel nivå här!” Men poängen med detta är, ni tillåter inte er 
själva att dras in i det, som det var förut, för det är så mycket som händer på de Högre nivåerna! Ni har 
hört en del av det. Det är bara en pytte pytte liten bit.** 

Om ni mediterar, eller till och med om ni slutar andas i de Högre energierna som kommer in för att 
stödja, inte bara vi är här för att hjälpa er, men för att hjälpa Kärleken som positivt strömmar ut och 
lyser och strålar upp planeten Jorden. Som en helhet kan alla Riken lyftas upp och in i en Högre 
dimensionell tillvaro. Det stämmer – det finns redan här och väntar på er!! Hur låter det? Ganska 
spännande! 

Ni kan resa utanför era kroppar, ni kan ta er upp till vad ni kanske kallar ”holodeck”, det som 
egentligen är där verkligheten verkligen finns. Kom ihåg, Sanningen finns alltid tillgänglig för er, men 
ni har en fri vilja och den ger er möjligheten att, hur skall vi säga, tolka allt ni ser eller hör eller 
fokuserar på i enlighet med er själva och er egen visdom. Så er Sanning är kanske inte samma Sanning 
som er grannes och vi föreslår inte att ni skall försöka övertala någon som inte är redo att höra om er 
egen Sanning, men ni skulle kunna bjuda in dem ni älskar att lyssna på detta samtal, för att ta emot 
viss information med er, eller att göra något som känns rätt för er. 

Alltfler öppnar upp för det och ju fler som öppnar upp sig desto högre lyfts Planeten Jorden och 
alla dess Riken! Och ganska snart kommer det att inträffa en storslagen återförening, om ni vill, ett 
möte, inte bara sinnen, inte bara med Hjärtan, inte bara av själar, utan med Allt som finns av Enheten 
som Vi Alla Är. Det är, Käraste ni, vad ni kan kalla ert uppdrag. Det är vad ni är här för att göra! Det 
är ert Uppdrag, det är er livsväg. 

Kom ihåg att vi är med er för att ni har tillåtit oss att komma. Vilken nivå ni än uppehåller er på, i 
varje nanosekund är vi med er och vi är fullt kapabla att stödja er så som ni stödjer oss. Det är vad ni 
skulle kunna kalla ett symbiotiskt förhållande på ett sätt, men det är positivt sådant och ett fördelaktigt 
sådant. Det är det sätt vi gör så att allt bär frukt. 

Okej, ni hörde NESARA nämnas,** NESARA kommer att vara den fantastiska utjämnaren på 
många sätt och den kommer att möjliggöra för alla att kasta av sig oken som lagts på dem av dem 
som lämnar in, eller som åtminstone inte kommer att klara sig upp från de lägre nivåerna av 3D. Det 
finns några som helt enkelt vill vara kvar i 3D ett tag till, även om de inte riktigt har varit 
initiativtagare till de olika rädslobaserade programmen, men de har använts, vilket har förslavat 
Planeten Jorden. 

Vi tillbringar den här möjligheten till att vara med er på ett sätt som är mer, vad ska vi kalla det, 
nymodigheter än vad ni kanske har hört från den här källan förut – jag älskar att använda samma språk 



som nyhetskommentatorerna, nyhetsuppläsarna, ”källan”! Tro mig, om ni vill, när jag talar om för er 
att jag bara svara på de frågor som finns här i vår cirkel, här på bryggan av Det Nya Jerusalem, dit jag 
har välkomnat er alla och där ni vill ha lite mer av vad som pågår bakom kulisserna. 

Så hur uttrycker vi nu våra råd och vår visdom till er, vilken ni redan känner till, men vilken alltid är 
värd att upprepas, och det är helt enkelt – Var Kärleken! Var den stora Kärlek som ni kom hit för att 
vara! Kom ihåg att tillåta Kärlek genomsyra era observationer, vad ni än observerar, reflekterar 
över eller fokuserar på. Kom ihåg att vara den Medkännande Observatören och förlåt – vilket är att 
vara utan dömande av dem som har betett sig illa – och tacka dem alla! 

Hur stoppar ni någon illasinnad i hans eller hennes spår, och ger dem en paus, eller orsakar en paus för 
dem i vad de än sysslar med? Ni tackar dem för att de ”visar” vägen. Vad tycker ni om den gåtan? Ni 
erbjuder dem tacksägelser och Tacksamhet, inte: ”Åh, tack för att du slår mig – slå mig lite till.” Vi 
talar inte om det, vi talar om Tacksamhet på Hög nivå – ”Tack för att du spelar din roll så perfekt att 
jag har vaknat upp och att jag nu vet att det finns högre nivåer för oss alla och jag bjuder in dig att 
komma med mig. Om du inte vill det säger jag Tack och adjö, för jag rör mig vidare och uppåt!” 

Ja, det var råd ifrån oss alla här som inte är i mänskliga kroppar, men som inte desto mindre är 
förenade med er all och är väldigt mycket Ett med Er i detta enorma Uppdrag! Ni vet, denna 
Uppstigning har aldrig slutförts förut, att stiga upp från en 3D-täthet med mänskliga kroppar. De 
goda nyheterna är – och jag älskar fortfarande att sända nyheter – att ni inte är så täta längre, ni är 
på väg!! Det är er hängivelse och ert åtagande och mest av allt er Kärlek, som gör allt detta möjligt. 

Så älskade familj, Jag, Ashtar, vill tacka er – för denna Storslagna samlade Sällskap – i kroppar och 
bortom i Ljuskroppar, alla de kärleksfulla, alla de Storslagna Varelser från Universum, alla de som 
kommer ifrån era hemställen. Vi avundas er och vi välsignar er då ni fortsätter ert fantastiska Uppdrag 
med att lysa upp hela Planeten Jorden och Universum bortanför med er Kärlek. Och så är det och 
kommer det att bli. Salut! 

*Ashtar inledde med sin utvalda tema-sång, Come the New Jerusalem 

** Tara och Ramas A&A-rapport (audio) 

http://www.ashtarontheroad.com/ashtarteleconferences.html http://www.ashtarontheroad,com/tar_ram
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