Boodschap van Ashtar voor jullie allen
Beste Mari-Elise en Hugo,
Een boodschap voor jullie van Ashtar. Ik reed in mijn auto (die spoedig “antiek” zal heten, zegt
hij) dus ik kon de boodschap niet opnemen. Susan Leland en ik waren in de auto toen Ashtar
doorkwam met informatie voor jullie allen en de hele groep die voor het Vredespaleis demonstreert. Hij zei dat het voor jullie in deze tijd erg passend was op een “plaats van vrede” te zijn,
omdat het eerste punt van aandacht van het Ashtar commando VREDE op deze planeet is en dat
jullie allen deel uitmaken van het commando (hoewel sommigen zouden kunnen kiezen dat nog
niet te zijn). Hij is van plan rechtstreeks met jullie te communiceren door middel van één van jullie, dus één van jullie (die dat wil) zal voor onze commandant van commandanten het doorgeefkanaal zijn. Hij is behoorlijk luidruchtig en krachtig (klopt op tafel als er één beschikbaar is), dus je
zult bij voorkeur weg van het publieke oog en op een stille plaats zijn. Hij heeft zeker een “bevelende” aanwezigheid.
Hij ziet ook nog dat ieder van jullie een verschillende specialiteit heeft, zodat één van jullie veel
medische informatie zal ontvangen terwijl anderen zullen krijgen wat hun specialisatie is.
Wat verheug ik me voor jullie, voor mij, en voor ons allen. Wat een fantastische ervaring om deel
van te zijn!
Veel Liefde,
Edie

7 maart 2004, hier spreekt Shakara
Dit is Shakara, dochter van Ashtar en Helena van het sterrenschip Capricorn (Steenbok)
Gegroet, commandanten die de grondbasis vormen.
Dit is het laatste uur om als het ware alle onvoltooide aangelegenheden met betrekking tot jullie
missies af te ronden en op te ruimen.
Dit uur zenden we jullie een open uitbeelding van onze liefde voor jullie. We weten dat de reis
voor jullie niet gemakkelijk was. Wij wensen dat jullie jezelf zult hullen in dezelfde liefde en
vreugde waarin wij voortdurend en op elk moment verkeren.
Ik kom jullie vertellen dat, op dit grootse moment, er in ieder van jullie een groot reservoir van
liefhebbende vreugde ligt. Een groot reservoir, dat ver uitstijgt boven de capaciteit die je tot dusver in jezelf gerealiseerd hebt, bestaat binnen je wezenheid. Ja, binnen je wezenheid ligt nu juist
de essentie; binnen de aanraking van de woorden die je spreekt en binnen de aanraking van je
handen die zich uitstrekken ligt de essentie van de genezende kracht, die zal transmuteren zodra
er kontakt is. Ja, ik herhaal: een genezende kracht in je woorden en handen.
De sleutel hiertoe is dat je het moet loslaten en verspreiden.Wat ik tegen jullie zeg is waar, maar
jullie moeten zelf weten (de kennis bezitten) dat het zo is, en handelen op basis van dat uitgangspunt. Dit is de persoonlijke arbeid waarover gesproken werd in een voorafgaande doorgave, een
arbeid waar we jullie mee willen bijstaan.
Ja, het is al begonnen, en dit is het uur dat het het hardst nodig is. Ja, de logistiek en de technische details van je missie zijn en blijven belangrijk, ja, en geef ze de aandacht die ze nodig hebben, maar: de oproep van het uur is waarover ik op dit moment met jullie spreek, en we vragen
van jullie dat je dit tot de hoogste prioriteit maakt bij de verdere vervulling van je missie.
Liefde is wat je planeet in dit uur het meest nodig heeft; oh zo veel liefde... en dit zal de sleutel
zijn tot de overgang die jullie verlangen... en het richten van jullie blikken op deze sleutel zal de
aanvang van de nieuwe uitgangspunten teweeg brengen.
Shakara uit.

Beste Mari-Elise en Hugo,
Zojuist heb ik jullie een email gestuurd met antwoord op jullie doorgeving en die lijkt te zijn verdwenen. Ik hoop dat deze doorkomt.
Dank voor toezending van de transmissie. Jullie beiden doen fantastisch werk. Eén of twee transmissies per dag is onvoorstelbaar.
Wij hadden vandaag een sessie met Ashtar. Voordat we begonnen riep Susan de
Veiligheidstroepen te hulp om de drie tijdlijnen en vier dimensies van de bandrecorder te reinigen. Toen we de band afspeelden kwam Susan met haar introductie door maar we hoorden een
klik toen Ashtar begon. Toen speelden we hem op een ander apparaat af en konden Susan’s stem
horen, maar zwak en gestoord. Ik zal iemand zoeken die de band kan schoonmaken en hoorbaar
kan krijgen.
Ashtar zei dat jullie Haagse groep de spil is voor de energieën die over de planeet en ver daarbuiten uitgaan. Jullie transmissies zijn onschatbaar omdat ze niet alleen informatie voor vandaag
bevatten maar ook blauwdrukken voor de evolutie van de planeet en ieder levend wezen dat hier
is. WOW !! Jullie doen belangrijk werk.
Hij zei dat we moesten REINIGEN, REINIGEN, REINIGEN !!!
De eerste prioriteit is ons Zelf, en daarna onze verbindingen.
Een contingent ?dieren’ zal van de planeet verwijderd en elders ondergebracht worden. Toen
begon hij te zeggen of te zingen, een “Ballade voor de Uitgestorven Mug”. We moesten daar erg
om lachen.
Hij beschreef het eten van een ei als het “kannibaliseren van een abortus”. Ik weet niet zeker of
dat serieus bedoeld was. Misschien merk ik het zodra ik weer een ei kook.
De band is 45 minuten lang met heel veel meer informatie, dus ik hoop dat we hem kunnen redden.
Liefde en Zegeningen,
Edie

