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Var hälsade Kära Familj! Vi är fullständigt överväldigade över allt som sker. Och ni är i förgrunden av 
allt detta och hjälper till med era Kärleks- och Ljusenergier, för utan er, och utan er tillåtelse och 
öppnandet av era Hjärtan för att vi är Ett med er, skulle vi inte kunna åstadkomma allt som händer nu. 

Ni hörde vad Mästarna sa, inga kärnvapen kommer att aktiveras eller avskjutas på Jorden. Detta är 
ett direktiv som vi kommer att känna oss hedrade av att uppfylla. Och ja, vi har gjort det så många 
gånger, fler gånger än ni har hört talas om, och fler gånger än det är nödvändigt för er att veta. Vi talar 
om det därför att ni har höjt er till den nivå ni är nu, och vi har fått befogenhet att göra detta på 
uppdrag av er och alla levande varelser på Jorden och bortom den, eftersom ett kärnvapenkrig på 
Jorden skulle komma att nå även bortanför ert solsystem och få oanade – mörka – konsekvenser. 

Men det var tvunget att stoppa det här på planeten Jorden. Det är inte så att det inte har hänt tidigare på 
andra platser i solsystemet. Och det har funnits kärnvapenkatastrofer och förstörelse även här, men det 
kommer inte att hända igen, det har ni vårt ord på. Vi är förbundna med er, vi samarbetar med er 
därför att ni har sagt ”inga atomvapen”, det är en order till Ashtar Command! Naturligtvis måste 
det klargöras genom kanaler, så att säga, men jag kan försäkra er att detta direktiv mot alla slag av 
kärnvapenkrig eller användningen av kärnvapen, har kommit från de allra Högsta Källorna vilka ni är 
en del av, som ni vet. 

Ni är ett med Fader/Moder Gud och med Allt som Är, och ni är multidimensionella varelser. Ni har 
nu en känsla för de olika dimensionerna. Ni kan kalla det för att vara hög ena minuten och inte riktigt 
lika hög i nästa minut – toppar och dalar, allteftersom. Ni reser faktiskt, så att säga, för att existera. 

Det kommer en dag när ni, men bara om ni riktigt, riktigt gärna vill, inte kommer att leva i 3D 
överhuvudtaget. 3D håller på att försvinna från den planet ni så gärna vill vara en del av, och som ni 
blir mer och mer en del av. Men den kommer fortfarande att finnas någonstans därute för dem som 
ännu inte är redo att göra Uppstigningen. Och vad vi strävar efter att göra i vårt partnerskap med er, 
är att stärka skiftet uppåt eller höjningen, med så mycket energi att fler och fler av mänsklighetens 
riken på Jorden kommer att göra det ni kallar för det gigantiska språnget. 

Så vad är den där kraften? Naturligtvis vet ni alla det. Den är naturligtvis Kärlek. Kärlek påverkar 
allting. Hur kan den göra det, undrar ni kanske? Det är den mäktigaste energin i Universum och 
den finns överallt. Vissa människor försöker dölja den, lägga ett lock över den, så att säga – kväva 
den, och de tillåter sådant som är Kärlekens motsats, eftersom de inte vill ha Kärlek – de vill ha dess 
motsats. Men kärleken finns där och väntar på dem. Allt de behöver göra är att acceptera den och 
öppna sitt hjärta och fylla det med så mycket att allt annat bokstavligen omvandlas och försvinner. 

Det är en stor del av vårt gemensamma uppdrag och vi litar på att ni ska fortsätta att stråla Kärlek, för 
ju mer ni gör det desto mer påverkan ni även de hårdaste hjärtan och till och med de mest motsträviga 
och envisaste sinne, så att de åtminstone vet att de har alternativ. De vet att verkligheten är Kärlek och 
att det som de har levt är en illusion, och då har de bara att välja på om de vill leva i verkligheten 
eller fortsätta på sin falska väg. 

Kärleken sätts i stånd genom det faktum att ni hjälper oss så mycket med att göra det känt för dem, att 
visa dem Ljuset, vägen. Naturligtvis är det Sanningen, Sanningen om vad verkligheten egentligen är, 
och ni vet det. Vi tackar er från djupet av våra Hjärtan, och det finns inga ord för vad vi känner för er. 
Bara känn Kärleken och vet att det är vad ni är och vad ni verkligen är gjorda av. Allt annat är en 
illusion. 



När vi ser på er, Mina Kära, så ser vi den Kärlek som strålar så ljust. Vi är så glada att ni är här med 
oss i detta uppdrag. Det finns många, många tusen – miljoner – som aldrig ens har hört talas om 
Ashtar Command, som inte vet att våra skepp finns överallt runt er planet, men som känner Kärlek. 
Tänk på dessa barn, de kallas de oskyldiga ibland. Varför? Därför att de känner bara till Kärlek, och 
om något händer i deras liv som inte är kärleksfullt, är det inte den verklighet de känner till i djupet av 
sitt Hjärta. 

Visst, vi vet alla att när ett barn växer så händer fler och fler saker som inte är kärleksfulla, och 
ibland förlorar de sin väg. Men dagens barn är mer införstådda med Kärleken. Deras gener är 
annorlunda och det gör dem bättre på, ska vi säga, att inte förlora sin riktning. De finns också med er 
och strålar sitt Ljus, och vi hedrar dem. Ganska ofta är de de kloka – de gamla själarna som har 
kommit tillbaka – eller så har de levt sina liv på andra platser. 

Det är särskilt svårt om de är nya – om det är första gången de är på Jorden. Om de är gamla själar 
som har levt på andra platser som dimensionellt sett är högre än tredje, där Kärlek är allt de känner 
till, och sedan frivilligt kommer till Jorden för att vara med om den Stora Uppstigningen, och de är 
kärleksfulla och de vet vilka de är, men de föds in i omständigheter som är allt annat än kärleksfulla. 
Tänk er hur utmanande det är! 

Så älska dessa varelser, speciellt under denna Kärleksmånad. Låt dem få veta att de verkligen känner 
till Sanningen – de är verkliga, deras Kärlek är verklig och hedra dem för deras mod att komma hit och 
stråla sitt Ljus därför att, som ni har hört, denna speciella Kärleksmånad är en månad med möjligheter 
att möta de utmaningar som kvarstår – det ni inte har rensat ut. Gör det med Kärlek – välkomna det 
som kommer upp och skicka det vidare – för vi håller bokstavligt sett på att marschera in i den 
Gyllene Tidsåldern tillsammans. Det kan liknas vid att flyga eller åtminstone vid att sväva. 

För att kunna göra det måste ni vara fria från allt som skulle kunna tynga ner er, allt som kan hålla er 
tillbaka i den täta, klibbiga 3D. Så mantrat för februari månad skulle kunna vara: ”Kom igen! Jag är 
redo! Och jag har Ashtar Command och de Uppstigna Mästarna och Änglarna och Guiderna, och 
naturligtvis Mentorerna, med mig. Jag kan uppnå det, jag kan göra det, det är min tur att verkligen 
glänsa och att stråla mitt Ljus så starkt att jag bokstavligen förvandlar vilka skuggor som än finns 
på framför mig, och jag flyger fram på min väg till den Gyllene Tidsåldern”. 

När ni gör detta förändras er livsstil, och ni för faktiskt in den Gyllene Tidsåldern i er själva, in i er 
livsstil, och gissa vad – ni sänder ut det och påverkar alla omkring er, såväl som hela planeten och 
bortom den. Låt oss arbeta tillsamman, eller ska jag säga, låt oss flyga tillsammans och låt oss göra 
den Gyllene Tidsåldern till en verklighet, inte bara för er, utan för alla på planeten Jorden. 

Dessa meddelanden som ni har väntat på, detta överflöd som ni har väntat på – ni kan fortsätta att 
vänta om ni vill, men vi menar att det kommer att bli mycket roligare att se er njuta av det överflöd ni 
ger er själva. Och förutom det har ni en massa underbara saker att göra, så när vi säger överflöd talar 
vi inte bara om dollar eller yen, eller vilken valuta ni än har. Nej, vi talar om er hälsa, vi talar om 
glädje, och det är vad den här månaden handlar om. Det är upp till er, Mina Kära, att stanna upp och 
andas in Kärleken och sända ert Ljus utåt och även till ert inre för att upptäcka, avslöja och 
omvandla vad helst det är som ni måste omvandla. 

Under tiden arbetar vi med de Vita Riddarna och milismedlemmar över hela världen, och Mästarna är 
här för att dela med sig av sin visdom. St. Germain är oerhört upptagen – han har avverkat fler mil på 
planeten än någon annan människa, särskilt under de senaste tre eller fyra decennierna, och han har 
besökt dem som behöver bli påminda om Vilka De Verkligen Är och vad de är här för att göra, vilket 
är att tjäna hela Mänskligheten och hela planeten och dess riken. 

Först mötte han motstånd, naturligtvis, från de flesta. Det finns de som han besökte – och fortfarande 



gör – för att helt enkelt fira framgångarna, men han är mycket upptagen precis som de andra Mästarna. 
Och naturligtvis har alla Guider och Skyddsänglar och så vidare, en hel del att göra också. Så ni 
förstår, det finns en stor grupp, ett stort Sällskap med alla oss som arbetar tillsammans – nästan alla i 
Ashtar Command – och det finns de av oss som inte är i mänskliga kroppar och andra som är. Vi 
kallar dem markpersonal. 

Det är ett partnerskap och ni, Mina Kära, är en mycket viktig grupp i detta partnerskap. Och jag talar 
till alla Ljusarbetare och till dem vars Hjärta är fullt av Kärlek och som strålar ut den Kärleken utanför 
sig själva. Med andra ord, de strålar ut den inom sitt eget energifält först och sänder sedan ut den, 
eftersom det är det som förstärker hela denna förändring, hela denna omvandling, hela upplyftningen. 
Det kan inte och skulle inte kunna hända om inte ni samarbetade med oss. Och för detta tackar vi er, 
och det finns verkligen inte ord som tillräckligt kan förmedla hur viktigt det är att vi har bildat detta 
partnerskap. 

Många av er tillhör markpersonalen – Ashtars befälhavare i mänsklig uniform. Många av er är 
ambassadörer, som har kommit från platser långt bortanför galaxen – återigen i mänskliga uniformer – 
upplysta varelser eller kanske just uppvaknade. Några av er kanske inte känner igen er själva, så bra är 
er förklädnad och vi talar inte om make up, vi talar helt enkelt om kropparna ni lever i. 

Det hela är förunderligt och underbart och glädjande! Och ja, även om det som vi är engagerade i 
aldrig har gjorts tidigare – och som ni vet var det tveksamt att vi någonsin skulle komma så här långt, 
än mindre att utfallet skulle kunna garanteras, och med det menar jag ett lyckat utfall – men det 
händer, det är verkligt och det är tack vare att ni har varit med och gjort det möjligt. Underskatta 
aldrig, aldrig betydelsen av att ni är här på planeten Jorden i denna stund för att delta i denna 
gigantiska förvandling. 

Även efter att ni har gjort er fullständiga Uppstigning kommer ni att veta att ni var delaktiga i detta 
och att ni är hedrade över hela galaxen och i Världar bortanför den, därför att ni var här och därför att 
ni deltog, och för att ni gav av er själva och er Kärleksenergi – så mycket att, som jag har sagt, vår 
framgång är garanterad. Det är vad ni kallar en avklarad affär! 

Vi antog ett åtagande, vi undertecknade energetiskt kontraktet, och här är vi. Vi har inte så långt att gå 
på vår väg tillsammans in i den Gyllene Tidsåldern. Och där kommer era möjligheter, ert liv att bli så 
fullt och ni kommer att ha så många val och ni kommer inte att hållas tillbaka. Där kommer inte att 
finnas några hinder på er väg. Ni kommer att ha fullt överflöd och ni kommer att bli utrustade och 
förberedda för vart än ni väljer att gå och vad än ni väljer att göra. 

Om ni inte har funderat på allt det här, är detta en lämplig månad att göra det på. Öppna bara upp er 
själva för den Kärlek ni är och ta kontakt med helheten, med er egen förträfflighet och börja anknyta 
och kommunicera med er själva för att hitta vad det är, eller för att identifiera vad det är, eller det 
kanske finns flera passioner som ni vill utforska, eftersom det är dags för er att gå in i den fasen av 
era uppdrag. Tiden går så fort att en dag går över i nästa så snabbt att ni inte vet vart den föregående 
dagen tog vägen. 

Allt händer så snabbt. Tidens kollaps är en nödvändig del i processen med att höja sig till en Högre 
Dimension. Så gläd er varje ögonblick, lev och var den Kärlek ni är och vet att ni verkligen är 
obegränsade, suveräna och fria och mest av allt är ni vackra, strålande Kärleksvarelser. Vet också 
att ni är älskade och det är den enda känslan – Kärlek och allt som kommer från Kärlek – det är det 
enda sättet ni uppfattas på, och det är det enda som ni är kända för i de Högre Dimensionerna. Om 
ni inte visste det innan, så vet ni det nu. Vi ser er som en perfektion av Kärlek och älskvärdhet och allt 
som Kärlek frambringar. 

När ni tittar i spegeln, se då er själva i det Ljuset, Kärlekens Ljus. Hälsa ert Gudomliga Jag och tacka 



er själva så som vi tackar er på ett oändligt och obegränsat sätt för att ni är här med oss i detta 
storslagna partnerskap och Kärlek. Och så är det. Salut! 
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