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Ert uppdrag är att Vara Kärlek! 

 
God kväll allihop! Vi är så förtjusta över denna Glädjens sammankomst! 
Ni har hört bekräftelser och upplyftande nya rapporter och ja, energierna av förändring fortsätter, 
energierna av Vägen till Uppstigning. Och ja, planeten Jorden är på den vägen, nästan på vad ni 
kan kalla mållinjen, för de som vill slutföra detta uppdrag under de närmaste veckorna, som ni 
vet! 
 
”Detta är en tid att fira och en tid för att släppa taget om sådant som kanske oroar, stressar eller 
skrämmer er. Vi är överlyckliga över Ljuset som väller fram över Planeten. Jag kan se det 
fantastiska! Och det är över hela Planeten. Det sprider sig, det är här och det sprider sin kraft 
alltmer. Så när ni har en dag som imorgon (28 nov) med fullmåne – och vi låter allt sådant hända 
gång efter gång, på speciella datum, speciella numerologiska datum – alla dessa energier flödar i 
sådana enorma kvantiteter och styrka att vi kan säga till er bokstavligen, att den som bara öppnar 
sina ögon idag eller imorgon, de kan göra det!! 
 
Vi kan också säga att många som har goda Hjärtan, de kommer att klara det och de har ingen 
aning om Uppstigningen, de behöver inte ens veta om den. Vad säger ni om det? Detta är mer än 
bara planeten Jorden som vi talar om här. Det är en universell händelse, för ni förstår, då planeten 
Jorden flyttar upp portalen till Högre Dimension, banar den bokstavligen vägen för andra att följa 
efter. 
 
Det finns många, många civilisationer som har varit i 3D i en viss mängd av vad ni kallar tid – 
kom ihåg, tid är väldigt användbart i 3D och ni kommer att höjas upp och ut ur tiden som en del 

av er Uppstigningsprocess, så vi föreslår för att ni skall hålla era stressnivåer nere och allt 

sådant, för ni vet att allt kollapsar och ni vet att ni inte kan göra allt på en timme som ni brukade 

göra och allt sådant. Låt oss inte ens gå dit! 

 
Låt oss tänka ’Jag har tid att älska, jag har tid att vara glädje och att fira och tid att göra allt som 
är nödvändigt på riktigt innan min Uppstigning.’ Och vad är det? Att bara leva den Kärlek ni är. 
Och vi är här med er, och om ni vill kan ni bara öppna era armar, öppna era Hjärtan och säga, ’ 
Kom in i Kärleken, bara Kärlek och Kärlekens energier!’ 
 
Ni förstår, det som händer när det här Ljuset blir mer och mer lysande och när ni tillåter mer och 
mer av det att tränga in i er och stråla ut mer av det, då är det vad ni kan kalla rätt plats att vara på 
– i Ljuset! Det som händer sprider sig och lyser upp varenda plats som har varit mörk och fundera 
på det. Tänk på ställen som har varit mörka i århundraden efter århundraden. Här är ett ställe 
som har varit riktigt mörkt – där finns ställen under jorden i vad ni kan kalla grottor, i ett ställe 
som heter Vatikanen 
 
Nu har de haft något slags ljus där, inte så väldigt mycket, för de vill verkligen inte att människor 
skall känna sig välkomna där, och de har placerat ut några ganska mörka energier där avsiktligt, 
för att hålla människor ute, så att de inte skulle se vad som finns där. Skatterna som finns där 
lyser starkt; de omständigheter genom vilka de kom dit är inte så lysande. Men detta Ljus är så 
kraftfullt att det penetrerar även platser som denna, och det är inte det enda stället i världen. Ni 
har ett ställe som kallas Område 51 (Area 51), ni känner alla till det. Detta Ljus är inte bara det ni 
ser när ni tittar ut genom fönstret, det är långt mycket mer än det och vi vill att ni alla känner det 



och får in det i era varelser för det är samma Ljus som kommer in i er! 
 
Om detta Ljus är Kärlek, om det är Glädje, om det är Fred på Jorden – begränsa det inte, begränsa 
det inte bara till ytan av Jorden och vad som nu reser sig ovan jord! Det flödar över 
betongbyggnaderna och det super höga skyskraporna. Det finns ingen plats dit Ljuset inte kan 
gå!!! Det finns platser som är i motstånd, visst, men det är de energierna, vilket vi berättade för 
er, de energierna har avsiktligt gjorts kända för allmänheten. Och på grund av att dessa energier 
blir begränsade och omvandlade av Ljuset, det här är Det Som Är Kärlek, bokstavligen som 
Kärlek sprider det sig runt om i världen. Och allt ni behöver göra är att le och Vara Kärlek! 
 
Vi har många gånger diskuterat de stora beståndsdelarna eller följderna av Kärlek, ni vet, 
Medkänsla, Förlåtelse, Tacksamhet, Glädje, Firande, delande, omsorg, alla sådana saker; det här 
Ljuset hjälper människor naturligt att glömma vad det än är som varit mörkt inom dem och att 
släppa taget om det, och låta det transformeras till ännu mer Ljus, det är alkemi förresten, det är 
det magiska. Så det är så att Världen lyses upp! 
 
En stor riktlinje för Uppstigningen är att alla mörka saker inte kan gå över, inte kan gå 
igenom, så det måste omvandlas till Ljus och det betyder att var och en av er, Älskade Ni, i 
Ashtars familj, kommer att omvandlas till lättare kroppar, ni kommer att lysas upp och vad som 
än har funnits där som ett mörkt rum i något av era energifält kommer att släppas, genom 
själva processens natur. Ibland släpper ni taget om det och ibland omvandlas det bara inom er. 
 
Tänk på detta – hur många av er har, sedan förra gången vi samlades på det här viset, märkt 
antingen inom er själva eller inom någon ni känner ganska bra – det behöver inte vara i er 
Jordefamilj men någon ni känner väl – hur många har märkt en liten eller större förändring i deras 
attityd gentemot något? Det finns en fantastisk film – några i den här gruppen har redan sett den, 

några av er har den kvar, men vi rekommenderar den till er alla – tala om attitydförändringar, 

tala om att ljuset skiner in, filmen heter Lincoln. Den är bra, så gå och se den! 

 
Många attityder var tvungna att förändras för att människor började titta på saker från ett annat 
perspektiv – vi pratar om ämnet slaveri. Och många människor under Lincolns tid och före den, 
insåg det och fick en uppenbarelse, en fantastisk känsla av nåd och de sa, ’Vänta lite, detta är fel, 
detta är inte en livsstil som vi vill ha!’ Och så förändrades de. De ändrade sin attityd. 
 
Nu är det så, att när det händer något sorts katastrof i naturen, som orkanen Sandy till exempel, 
samlas människor. Grannar som bor på samma gata och som aldrig ens lärt känna varandra – de 
har gått förbi varandra, de har vetat om varandra men de har aldrig gjort sig omaket att lära känna 
varandra – men plötsligt hjälper en bror en annan, en syster hjälper en syster och familjeband 
etableras – de kommer till Ljuset! Kärleken är tillåten och det som kunde ha varit ett mörkt 
ögonblick av lidande förvandlades till Ljus och Lätthet! 
 
Detta är den process som hela planeten genomgår vid denna tidpunkt, och vi vet att den är rätt 
tuff för många och för andra är det mer som ’Tja, jag har väntat på detta så länge och nu vet jag 

inte om det händer eller inte, jag är rätt skeptisk’ eller liknande. Och då säger vi detta till er: Gå 
inom er själva och hitta ett ställe i era Hjärtan där Ljuset lyser som starkast och titta på allt 
från det perspektivet och ni kommer att se att allt som verkligen finns är denna förunderliga 
händelse som kallas Uppstigningen. Det händer hela tiden och allt flödar så vackert! 
 
Så var inte bekymrade om tiden, vet bara att ni har all tid som ni kommer behöva för att slutföra 
det som ni verkligen kommer att behöva slutföra, för allt vad ni egentligen behöver göra är att 
Vara Kärlek i varje stund. Det är en möjlighet att vara den Kärlek som ni alltid har varit, oavsett 



hur ni har levt era liv eller var ni har varit eller vilka omständigheter som ni har befunnit er i. 
Detta är hemkomsten till Kärlek, det är inte svårare än så!! Det finns många, många vackra 
varelser som skriver böcker om ämnet och pratar om det och allt det är underbart i sig, men när ni 
kommer ner till dess enklaste betydelse, Uppstigningen rör sig uppåt och era kroppar har ändrats 
lite förstås – lättare – till en plats, ett rum, en Dimension, där det bara finns Kärlek. 
 
Det kommer att behövas lite justeringar. Det betyder inte att ni måste vara perfekta i era uttryck 
av Kärlek, för ni är fortfarande människor. Detta är där en förändring av attityderna är mest 
betydelsefullt, för människor känner igen inom sig själva och i varandra ibland ’Åh, jag känner 
inte alls så om någon speciell person eller händelse, så jag kommer att sluta se det, tänka på det 
och prata om det på det speciella sättet. Jag ser det goda i allt, jag ser värdet av allt, jag ser 
visdomen, jag ser perfektionen i flödet och jag ser energierna som kommer in och jag ser att 
förändringar sker och jag känner detta enorma Ljus inom mig själv och jag kommer att slappna av 
och jag kommer inte att oroa mig om någonting – jag kommer att slappna av!!!’ 
 
Detta är när det hjälper så mycket att gå in i era Hjärtan, för när ni kopplar ihop er med era 
Hjärtan och ni öppnar det för att ta emot Kärleken och alla de kraftfulla och möjliggörande 
energier som den är, den sätter er i en direkt kontakt med vilken ni kan kommunicera och vara 
förtrogna med helheten av era varelser. Och vi talar om den delen av er själva som är en Högre 
Dimension, ni kallar det ert Högre Jag eller vilket namn ni nu önskar ge det. Det är inte riktigt 
något ni kan se, för de flesta av er, inuti er aura, men ni kan känna det och den bästa platsen att 
känna denna kontakt är i era Hjärtan. 
 
Ni kan säga ’Jag vet’ och ert visdomsöga öppnas upp än mer och ni kan ha en väldigt god kontakt 
med den delen av er själva från ett tänkande perspektiv, men det är känslan – ni behöver inte ens 
ord! Rösten bara förstår det med färger, vackra färger som rör sig som vågor in och ut, energier 
av färger. Och hon vet att hon har hittat kontakten. Och det är inte bara den delen av er, för den 
kontakten blir en utvidgning av er in i Enheten (Oneness) och allt är bara Kärlek, för vad är det ni 
utvidgar er in i? Jo, Ni utvidgar er in i en Högre Dimension och bara kärlek kan finnas där. 
 
Om ni börjar få små meddelanden som säger ’Åh, titta på utsikten – vi är uppe på 30:e våningen, 
varför fortsätter ni inte bara framåt och hoppar ut och får en väldigt fin utsikt’ – sådan kontakt vill 
ni INTE ha. Men den sortens kontakter hålls ni borta ifrån eftersom de inte kan gå dit ni är när ni 
är upplysta, så att säga. Det är en slags astral sak. Världen som helhet, med allt detta Ljus som 
kommer in, detta Ljus fungerar som en filt eller en sköld. Ni vet redan att det finns vissa 
rymdvarelser som har stängts ute nu, de kan inte komma hit längre, de har förbjudits att komma 
till planeten Jorden, för de är av mörkret. 
 
Detta enorma Ljus och denna sköld tillåter inte någon eller någon energi eller någon att ta med 
sig mörk energi hit. De som fortfarande är här som har mörka energier, tja, ni hörde,* de kommer 
inte att tillåtas starta krig eller göra den sortens handlingar längre. Deras dagar är över, de kan 
komma in i Ljuset eller de kan lämna och vi erbjuder passande transport för dem om de åker iväg. 
Vinka adjö till dem! Ja, skölden kommer att öppnas för att de skall kunna åka ut, men sedan kan 
de inte komma tillbaka in igen. 
 
När det gäller planeten Jorden, riktar Moder Gaia Jorden mot ett Högre Dimensionellt liv, precis 
som ni riktar in er och utför för er själva. Och vi finns alla här för att hjälpa er – det är den 
primära uppgiften för Ashtar Command!! Det är att underlätta på alla möjliga sätt för denna 
Uppstigning och ja, vi har många avdelningar som gör många olika saker som en del av det. Det 
är verkligen en enorm arbetsbeskrivning och ni kanske kan kalla den mångsidig eller all-
omfattande. Jag, Ashtar, i detta företag är här helt enkelt för att hjälpa var och en av er som 



väljer att genomgå Vägen mot Uppstigning genom att tillhandahålla några insikter om 
enkelheten i det hela, glädjen av det hela!! 
 
Att vi möts såhär är ett sätt för er att känna den kontakten och bära det med er i era fortsatta 
stunder. Det är därför vi samlas och ni blir förtrogna med oss och vi gör de Övningar som vi gör, 
för ni är redo för dem. För tiden är nu i Jordetid, för att Ljuset är så starkt och Ljuset understöder 
bokstavligen det vi gör möjliggör ännu mer för er, var och en av er på era individuella vägar mot 
Uppstigningen. Jo, det är en enorm Väg mot Enhet, men det finns också en som är gjord för var 
och en av er på den Vägen! 
 
Så varje persons del av Vägen, den som är er personliga, ser lite annorlunda ut än de andras, för 
att ni har alla lite olika historier, händelser och liv som ni levat. Ni förstår, er Väg är en oavbruten 
tidslinje – ja, ni kan kalla det tidslinje – vi bara kallar det er Väg, ert liv. Vi ser allt som Ett, men 
bara för att ni har tid kan ni se det förgångna, nutid och framtid. Så ni riktar in er själva mot vad 
ni kallar er framtid i denna stund och i varje ögonblick av ert nu som kommer! 
 
Om ni bara kommer ihåg ordet med sex bokstäver, som heter ’Kärlek’, och låter det visa er vägen 
i varje steg som ni tar längs er väg – Grattis för vi ser att ni redan är där och när vi säger där, 
kommer jag, Ashtar, genom etern för att diskutera detta med er här, men vi är ändå där, för den 
delen av er finns där! Så, detta är inte för att förvirra er – det är helt enkelt för att utvidga ert eget 
perspektiv på er själva, och det är upp till er om ni vill måla en bild av er själva eller om ni vill 
blunda och bara spara det på något vis i er hjärna, ert visdomscenter, era Hjärtan eller hur ni nu 
vill göra det, vet att ordet som beskriver er heter ’Kärlek’!! 
 
Och när ni fokuserar på Kärlek är ni på er Väg och ni är på väg Hem till den Högsta 
Dimensionella Nivån som ni kan välja för er själva. Men vi ser er alla och vi står här vid portarna 
och välkomnar er och gissa vem som är där med oss? Tja, vid det laget kommer ni alla vara Ett i 

alla fall. En enorm kärleksfull samling av Ljus och ni kommer att förenas med den del av er som 

kallas ert Högre Jag och ni kommer inte att behöva skiljas åt igen, om inte ni kommer att välja 

3D frivilligt igen. Det valet finns alltid, men här kommer de goda nyheterna – ni kan till och med 

komma in i en 3D-kropp igen om ni vill, men den delen av er som har kommit Hem kommer att 

vara förenad inombords och ni kommer inte att glömma bort den. Varför skulle ni vilja göra det 

igen? Eoner av tid med den där slöjan? 

 
Börja fira nu, för ni kommer inte att behöva göra det något mer! Ni är fria, ni är på Vägen, ni är i 
Ljuset, Kärleken och vad ni än gör efter att ni kommit igenom den där portalen, efter att ni 
uppnått er Uppstigning, kommer det att vara Högdimensionellt, höga vibrationer, total känsla av 
kontakt och av att känna den Kärlek som Ni Är, som Vi är, som Ett! Och det, Älskade Ni, är den 
bästa nyheten som vi någonsin kunde leverera till er, så var i Glädje, vi kommer att fira, men först 
måste vi göra en liten förhandsvisning, om ni vill! 
 
Så, ja, Sekhmet är här och hon är redo att välkomna er alla till sitt skepp, så om ni bara slappnar 
av och gör er riktigt bekväma och andas in Ljusen av Kärlek, ännu mer in i era varelser, låt oss 
välkomna Sekhmet. Och Jag, Ashtar, flyttar åt sidan med Kärlek uttryckt till alla, oändligt, för 
alltid och starkare än ljuset från den starkaste lysande stjärnan för er alla, Älskade Ni! Och så är 
det! Salut! 
 
*) Tara & Rama 
http://ashtarontheroad.com/tara_rama_A_A_news_reports.html 
 
Svensk översättning: Charlotta Olsson – www.st-germain.se 
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