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Commander Ashtar talar till den nya jorden i SANNING  

Ni som har möjlighet att urskilja min energi kommer nu att kunna förstå min kommunikation 
för jag kommer att kommunicera via denna kanal av en anledning. För er som väntat på en 
bekräftelse av den nya jorden, DETTA är en bekräftelse på att den nya jorden är SANN. De 
som har försökt att hålla SANNINGEN gömd i enkelhet faller nu i glömska för sanningen kan 
inte döljas för en ras som nu vaknar i SANNING. 
 
Mycket av det jag kommunicerar vid denna tid kan vara en utmaning, för det finns de som 
fortfarande frossar i komplexiteten hos den gamla jorden. De kommer att hitta sanningen eller 
välja att stanna kvar i de spår som de själva skapar, det spelar ingen roll för den nya jorden 
föds nu i SANNING. Detta ögonblick har alltid varit planerat för den mänskliga rasen, det har 
ifrågasatts vid alla punkter i sin utbredning och många har fallit tillbaks till den gamla jorden 
och dras till de tunga, tätare energierna. Det som nu utspelas kommer att ge den mänskliga 
rasen sin vision tillbaka, sin makt och sin plats i universum. För dem som försökte hålla 
SANNINGEN gömd i enkelhet och försökte förvränga den mänskliga rasen för sina egna 
syften, har detta nu avslutats. Det som nu utspelas på planeten är restprodukter av den gamla 
jordens energier.  
 
Det som håller på att omformas och åter antändas är den mänskliga rasen. För den mänskliga 
rasen har hållits dold från resten av universum och det är inte SANNING. De vidsträckta 
lögnerna, behovet av att hålla befolkningen i de förvrängningar som har skapats för er alla 
förnekas nu av styrkan i de nya energierna som nu utvecklar sig på och inom denna planet. 
För detta har varit en planet som har varit isolerad, för hela er existens inom den lägre 3D 
jordens energier har konstruerats för att få de som blivit avskurna från sin makt att tro att de 
inte har någon makt, det är inte SANNING. Möjligheten för dem som har inkarnerat i den 
mänskliga rasen för att hjälpa mänskligheten stödjer nu SANNINGEN så att den snabbt 
utvecklar sig genom och inom denna planet.  
 
Det enda sättet att hjälpa en ras så fast i de lägre 3D energierna var att inkarnera i denna ras, 
genom att hjälpen kommer inifrån kan stödet lättare godtas. Steget är stort för mänskligheten 
att helt enkelt öppna era ögon och acceptera det som har hållits dolt för er. Detta kommer nu 
att utvecklas snabbt inom den mänskliga rasen tack vare dem som delar universum med den 
mänskliga rasen och som har inkarnerat här. För det har alltid varit tänkt så här, att alltid få 
hjälp inifrån, och jag ber att de som nu har inkarnerat och tillåtit sig SJÄLVA att stå i stark 
samklang med mänskligheten som språkrör att höra mina ord. Den del som är allierad 
galaktiskt kräver nu erkännande och det är detta erkännande som gör det möjligt för 
galaktiska minnen att flöda genom det mänskliga språkröret och att förstå allt som ni har 
upplevt som människa på den här planeten. 
 
Stora förändringar kommer att äga rum på och inom denna planet, alla arbetar för att hjälpa 
och höja medvetandenivån hos den mänskliga rasen och ge er möjlighet att acceptera ert 
ursprung och acceptera de förvrängningar som ni har ställts inför. För en del av denna process 
har inletts, harmoniseringsprocessen arbetar nu på att släppa de lägre, tätare energierna så att 
den inre visionen hos dem som kom för att hjälpa denna unga ras nu är ren och fokuserad. 
Utmaningen är att alltid vara de djupa lärare för att ge stöd till den ras som de skapades för att 
hjälpa. Detta försäkras nu och hastigheten hos de nya energierna kommer nu att öka kraftigt.  
 
Jag är här för att kommunicera med alla vid denna tid, men jag accepterar att många är i ett 
vibrerande tillstånd som inte tillåter en sådan expansion inom dem just nu. Detta är av föga 
intresse för utvecklandet av det nya och det som kommer att avslöjas mellan och inom 
planeten kommer att hjälpa alla på den här planeten. Jag ber att ni tar lite tid att smälta mina 



ord för det mänskliga språkröret kan börja ta avstånd från mina ord. Detta görs för att bevara 
det mänskliga språkröret för det har blivit van vid de tätare energierna och det kräver arbete 
för att få det i balans med de högre energierna som nu flödar genom och inom er planet.  
 
Ljuset går nu genom och inom planeten jorden och som ett resultat kommer det att lysa starkt 
hos den mänskliga rasen. Världshändelser kommer att avslöja SANNINGEN och ta den till 
nya nivåer då det som varit hemligt blir vida accepterat av den mänskliga rasen. Detta 
kommer att utvecklas inom varje uppvaknande människa i sinom tid och alla händelser 
hanteras på en galaktisk nivå så att de accepteras i SANNING. Det tjänar ingen och minst av 
allt denna unga ras att kastas in i totalt kaos och oförmögenhet att fungera. De som har renats 
och genomgått en harmoniseringsprocess kommer att kunna hålla den energiska signaturen 
som krävs för att stödja allt som nu utspelar sig genom och inom planeten jorden och den 
mänskliga rasen.  
 
Sammanslagningen av intergalaktiska raser med den uppgraderade nya mänskligheten 
kommer att äga rum i sinom tid, detta kommer att vara en process och inte en händelse. 
Scenariot av en händelse som skapats inom de gamla, tätare energierna för att provocera fram 
den nödvändiga reaktionen från de mänskliga språkrören som nu har inkarnerat. När ni förs 
framåt genom processen av den nya jordens energier som väcker ytterligare minnen på 
själsnivå kommer det att hjälpa er att justera och anpassa er till det som nu kommer att 
utvecklas i sanning i den vakna människans livserfarenhet. 
 
Jag vill uppmärksamma er på de själsgrupper som ni är i allians med, ytterligare information 
skickas kraftfullt ut genom dessa SJÄLSgrupper, så mycket av denna information skulle inte 
kunna behandlas av det mänskliga medvetna vakna sinnet. För att lindra eventuella obehag 
eller ångest sker arbetet under vad som kallas "drömtid". Detta är den plats som ni kommer att 
arbeta på för att sammanföra denna energi som ni är i sanning med de mänskliga språkrör 
som ni har inkarnerat med. Förmågan att hjälpa varandra i denna "drömtid" är ofantlig och 
många av er kan nu känna igen er SJÄLSFAMILJ direkt. Detta kommer att gå i vågor i ert 
vakna mänskliga medvetande då ni bearbetar den nya jordens energier.  
 
Jag ber att ni kan se bortom den mänskliga formen som ni har på den här planeten och minnas 
SANNINGEN, anledningen till att ni inkarnerade på denna planet och i den mänskliga rasen. 
Möjligheten att förenas med alla raser/riken kommer nu att öka när den kraftfulla energin hos 
den mänskliga rasen i allmänhet börjar stiga. Detta är också en del av processen att 
harmoniseras, allt görs på galaktisk nivå för att säkerställa en smidig utbyggnad av den nya 
jorden och förståelse och acceptans för den mänskliga rasen som ras. 
 
Världens ledare är medvetna om den ökade vibrationen hos den mänskliga rasen och 
förberedelser på plats för att sprida mer information bland den mänskliga rasen för att hjälpa 
till med förankringen av den mänskliga rasen som en del av den galaktiska familjen som finns 
inom detta universum. Jag ber att ni alltid ser under 3D-slöjan som skapats för att hjälpa den 
del av mänskligheten som inte accepterat detta just nu, se behovet av att hjälpa dem att förstå 
en värld som nu förändras snabbt i vibration, hjälpa dem att förstå en ras som nu förändras 
snabbt i vibration. Styrkan i den mänskliga rasen kommer att visas i SANNING för dem som 
tar mänsklig form kommer nu avslöja HELA SIG I SANNING. 
 
Det är nu dags att sluta gömma sig och att kliva ut i ljuset och inse att de som är här för att 
hjälpa den mänskliga rasen helt stöds av den nya jordens energier och deras galaktiska bröder 
och systrar. Snabba uppgraderingar sänds ut över hela planeten och kommer att intas av de 
mänskliga språkrören som LJUSA koder som behövs för att få igång nästa nivå av 
utvecklande genom och inom planeten jorden. Dessa sänds ut och kommer att accepteras 
SJÄLSGRUPP för SJÄLSGRUPP beroende på de energier som behövs av varje 
SJÄLSGRUPP. Jag ber att ni håller fast vid den nya jordens energier och låter röken och 
speglarna som använts för att förvirra och hindra er att minska. Detta görs genom att ansluta i 



SANNING till planeten och till dem som finns omkring er i kraftfull form. KÄNNA och 
VARA. 
 
Jag är kommendör Ashtar och jag kommer kommunicera mer när det är dags. Var i fred vid 
denna tid, den mänskliga rasen börjar nu sin uppstigning i SANNING och detta kommer att 
utvecklas i SANNING. Händelsehorisonten har nu uppnåtts och överträffas av den mänskliga 
rasen och det finns ingen återvändo till den gamla jorden. Den nya jorden föds nu och jag ber 
att ni ska förstå rollen som ni har inkarnerade in i sanning. Harmoniseringen av den 
mänskliga rasen med alla raser börjar NU. 
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