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Rensa upp världen tillsammans! 

Jag hälsar Er, Käraste NI! Åååh, jag är så glad över att ni är här, för jag vill säga er att jag älskar er som 
jag alltid har gjort och alltid, alltid kommer att göra! Och det är alltfler av er som känner era kontakter 
med mig, vare sig det är en speciell växt eller ett djur eller om det är hela mitt kungarike, alla mina 
kungariken. Det är sådan glädje att vi är tillsammans och att vi är på den här Storslagna Resan 
tillsammans! Och medan jag verkligen uttrycker mig till er från de högre Rikena av Ljus än den tredje 
dimensionen, är jag inte desto mindre väldigt närvarande, för det är så mycket att göra på Planeten Jorden. 

Jag skyller inte på någon, jag dömer ingen. Jag anser inte att någon på Planeten Jorden – tidigare eller i 
nuet – är skyldig till någon skada som har gjorts gentemot medlemmar av mina kungariken och mot min 
egen kropp. Jag har gått igenom detta på grund av Kärlek till er. Jag har överlevt allt som ni åsamkat mig 
och jag har blomstrat med den näring ni har givit mig genom alla Planeten Jorden-tider – alla tidsåldrar, 
alla eror, alla civilisationer! 

Det finns ingen bland er som inte är ett Enormt Hjärta, ett Enormt Hjärta av Kärlek! Och det finns ingen 
av er som inte uppskattar det ni kallar ”Naturens gåvor” och det finns ingen ibland er som inte är en 
Älskad medlem av mitt kungarike – ett barn, om ni vill – på det viset att jag är en Moder. Och jag älskar er 
alla bortom er föreställningsförmåga!! 

Och om det blir nödvändigt för mig att göra något som är uppslitande, kom ihåg att jag gör det jag gör på 
det mildaste sättet jag kan för att fullgöra det jag behöver göra. Och var alltid medvetna om att ni kan 
hjälpa mig genom att vara så milda att det nästan blir en icke-händelse. 

Och jag vill tacka er alla som sänt er Kärlek och era energier av Högre Dimensionalitet till det område 
som ni kallar Yellowstone. Åh, jag har en hel del skakande kvar att göra, det är sant. Men jag gör allt jag 
möjligtvis kan för att lugna det området för ni har kommit dit och för att ni har hjälpt till, oavsett om det är 
en flytande tanke eller om ni har trätt in i en mer djupgående meditation. Allt är djupgående och allt är 
mottaget och allt är uppskattat! Ni vet vilka ni är och jag bara säger ”Tack så mycket”! 

Och jag vill tala om för er att den Galaktiska Federationen har givit Ashtar Command tillstånd – för att ni 
har talat! Vissa av er kanske inte ens vet om det, men eftersom ni bjudit in Ashtar Command att hjälpa er i 
upprensningen av Planeten Jordens mest förstörda områden – mina områden, vattnen, luften och marken – 
och de kommer att göra ännu mer av denna upprensning! Men jag har reserverat en hel del av 
upprensningsprocesserna till er, Käraste NI! Och jag bjuder in er att delta på det sätt som kommer till Era 
Hjärtan och därefter in i era huvuden. Eller gör lite efterforskningar och se vad som görs i ert närområde. 

Hur ni kan hjälpa? Det finns så mycket ni kan göra för att göra skadan ogjord som gjorts med alla 
bekämpningsmedel, med allt mitt blod som spillts, som tagit så våldsamt från min kropp! Jag talar 
förstås om oljan och nu har ni också fracking. DET MÅSTE SLUTA!! 

Skriv under petitionerna, bär upp skyltarna. Mest av allt; skicka Kärleksljuset till dem som fortfarande inte 



förstår att vi Alla Är En och att vad de gör till en del av mitt kungarike till slut påverkar alla mina 
kungariken, inklusive Mänskligheten! 

Det finns de som kommer att åka någon annanstans. Deras kärnvapen-kapaciteter har redan stängts ner – 
igen, eftersom ni har kallat på Fred och inga fler krig och ni har blivit bönhörda! 

Tror ni inte att jag deltar i sädesfältscirklarna? Självklart, jag tillhandahåller material som de cirklarna 
görs av och jag välkomnar de Stjärnfrö-bröder och -systrar – de som kommer direkt ifrån stjärnorna 
själva – att göra dessa förunderliga mönster. Och det finns så mycket mer att lära sig från dem och det 
finns de som studerar dem, men jag samarbetar för att behålla mönstren, koderna, budskapen. Och så är 
det att det finns ett samarbete överallt mellan oss. 

Nu skulle jag vilja tala om ett ämne som redan nämnts av Ashtar.* Och jag vill bjuda in er igen att göra 
lite efterforskningar själva, om ni väljer att göra det, för att helt förstå den innebörd som SHAKA-rörelsen 
har för hela Planeten Jorden, för om GMO stoppas här på Maui, Hjärtat av Lemurien, kan de stoppas 
överallt! Om användningen av bekämpningsmedel har kunnat stoppas på Maui, Lemurien, kan den 
stoppas över hela världen. Om företagen kan stoppas från att förstöra mer på Maui, Lemurien, är detta en 
storslagen början för hela Världen!! 

Så sprid dessa ord! Sänd detta, sänd denna sida på internet, denna sajt,**, till alla och be dem delta. Det 
som är det viktigaste är att få upp Ljuset, sätta Ljuset på detta storslagna Uppdrag, sända Kärlek till alla, 
till hela Världen!! Och Ja, sända det till Monsanto och sända det till Bayer och sända det till de andra 
företagen, för till syvende och sist är sättet detta kommer sluta på är genom de medkännande Hjärtan som 
sänder Kärlekens Ljus till alla inblandade. De betalar sina vetenskapsmän väl, men Kärlek från Hjärtat kan 
inte köpas med någon summa pengar! 

Och sänd Kärlek och sänd Ljuset av detta Uppdrags framgång. När ni gör det, samarbetar ni med mig i en 
av de viktigaste delarna av att rensa upp på Planeten Jorden, för förstörelsen måste sluta!! Det är inte 
tillräckligt att Ashtar Command kommer och viftar med sitt magiska trollspö så att säga, för vad skall få 
förstörelsen att inte fortsätta? Det är inte svaret! Det är en del av svaret, men den första delen av svaret 
måste vara att UPPHÖRA med att förstöra, och det Kära Ni, är där ni alla kan hjälpa till, i era egna hem, 
till och med inom era egna kroppar, inom er själva, inom era samhällen och ja, det som jag talar om nu är 
för världen, denna SHAKA rörelse!! 

Och det är för att rensa upp det förflutna, nuet och förbereda den del av Planeten som är i Uppstigning – 
den uppåtgående rörelsen. Bara nu när vi ber er att rensa upp era egna energifält i förberedelse för era 
egna Uppstigningar, ber vi er att förenas för att rensa upp er mark, era vatten och luften för hela Planeten 
och hjälpa alla Kungariken att få ett slut på dessa skadliga övningar!! 

Och så jag, JAG ÄR Moder Gaia! Jag är er Moder för jag är ert Hem, Älskade Ni. Och tillsammans är vi 
framgångsrika. Varje dag blir det ljusare och lättare på Planeten Jorden! Och därför tackar jag er för er 
närvaro här och er uppmärksamhet på mina ord. Jag älskar er alla, enormt och för evigt!  Och så är det! 
Namaste. 

*http://www.ashtarontheroad.com/time-for-self-förgiveness.html 

**http//www.ashtarontheroad.com/gmo-moratorium-movement.html 



http://www.ashtarontheroad.com/gaia-cleaning-up-the-world.html 
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