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Я Аштар Шеран, сьогодні я прийшов, щоб бути з вами в цей момент.  У ці
особливі моменти, які настали вам зараз, коли все життя прокидається
навколо вас.  Все життя все більше охопило більш високу вібраційну
частоту, оскільки життя і енергія продовжують наповнювати планету з
Космічного Джерела, і справді, сонце 5-го виміру тепер враховує все
більшу і більшу.  Донедавна ми і наші джерела оцінюємо енергію від надто
швидкого приходу на планету, щоб вона не заважала основній нервовій
системі, тому що ви не були готові до цього, але зараз все більше і більше
їй може траплятися.  проявляється, і тому все валиться навколо
тривимірної ілюзії.  Картковий будиночок руйнується все швидше і швидше,
і тих, хто був у тінях.  Ті, хто приховує правду від населення цієї планети,
виключають цю інформацію.  Навіть якщо ви не хочете, ви не можете
стримати це, тому що, оскільки ця інформація представлена через Інтернет
та багато інших джерел, правда буде представлена.  Що відбувається в
міру того, як правда виходить назовні, ті, хто намагається стримати її,
падають і зазнають невдачі.  Ті з нас на наших кораблях, хто стежив за усім
Планом.  Допомагаючи їм тут і там, де ми, де нам дозволяють, все частіше
дозволяють все більше і більше допомоги там, де вона потрібна або
запитується.  Ми, звичайно, не можемо зробити це самотужки.  Ви наші
чоботи на землі.  Ви ті, хто використовує цю енергію.  Представляти
реально доступні альтернативні способи вам, і як ви багато разів чули, це
неможливо зупинити.  Неважливо, що огляд зробив темні сили, кліку,
ілюмінати, глибокий стан чи хоч би як ви їх називали.  Усередині ілюзії
здається, що вони контролюють ситуацію, але більше не контролюють її,
тому що ілюзія тривимірної матриці — це лише ілюзія.
    Реальність проявляється все більше і більше, і сили Світлих на багато
кроків попереду сил темних, на багато кроків попереду, щоб вони могли
бачити, що прийде, ще до того, як приведуть цей план в дію, і поки що
темні реалізують повний хаос на планеті вони  більше не можуть.  Якщо
вони можуть мати місце хаос, але не вони наказують, то це ви, ви, всі ви,
Альянс, Білі Капелюхи, всі ми, що працюють з силами максимально тут, на
планеті.
    Ми всі досягли цього, доводячи до кінця хаос, а хаос добігає кінця, однак
спочатку буде більше хаосу, більш очевидний хаос, я скажу тим, хто має
очі, щоб бачити, і вуха, щоб чути, що це не хаос, це  хаос.  просто спадає
завіса, ілюзія спадає все більше і більше місця, і тепер ви все на своєму,
точно так, як ви досліджувалися багато тисяч і тисяч років тому, коли
трапилося бути тут.  Зараз ви знаходитесь саме там, де вам потрібно бути,
і все більше і більше зараз відчують поклик.  Відчуйте заклик, який
звернувся до вас, щоб просувати вашу місію, якою б вона не була,
незалежно від якої ви виступили, що може призвести до вкладу у свою
діяльність.  Тепер саме час зробити це.  Покажи його у своєму серці.
 Прислухайтеся до поклику свого Вищого Я, який тепер не просто шепоче,
а починає все більше кричати на вас.  Слухайте цей шепіт і слухайте ці
крики, бо все залежить від вас, як це продовжуватиметься далі.
    Знай, що маєш силу.  У кожного з вас є сила всередині вас, щоб підірвати
цю систему навстіж, стати системним руйнівником, предмети, які ви
прийшли сюди, так що це зробити, просто зробити це.
    Я АСТАР, і я дуже ціную ці моменти, які я можу бути тут, поділитися з
вами, і дати вам передплатника тут і там, поки ви читаєте між рядків, які я
та багато хто з нас, коли ми переносимо вам ці повідомлення, ви можете
 розшифрувати та розрізнити повідомлення, які ви можете розшифрувати
та розрізнити.  Весь мій мир і любов нехай буде з тобою.  Ідіть вперед і
будьте готові до тих, хто прийшов, щоб знайти нову тему для системи, тому
що ця система повинна повністю впасти, перш ніж з неї почати.
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