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Ashtar via Arthura

Ik ben Ashtar en Ik heb een mededeling.

Het Ashtar Command Nederland mag neergezet worden in een materiële 
vorm op aarde. De centrale punten van het Ashtar Command worden 
vanaf nu steeds duidelijker waar deze zich bevinden. Uiteindelijk zullen 
deze  punten  de  informatie  verstrekken  aan  hun  mede  Ashtar 
Commanders  en  aan  vele  andere  starseeds  en  sterrenmensen  en 
sterrenkinderen. Deze punten zullen uiteindelijk samen gaan werken en 
samen gaan komen.

Binnen hun gebied zullen zij  de functie  hebben om informatie uit  te 
dragen en de verbinding te leggen tussen de andere Ashtar Commanders. 
Daar  zijn  zeer  lang  geleden  in  de  andere  dimensies  van  het  Licht 
afspraken over gemaakt.

Deze  7  centrale  punten  worden  direct  door  mij  Ashtar  begeleidt.  Er 
zullen  7  hoofdpunten  zijn  en  daaromheen  andere  kleinere  cirkels. 
Arthura  is  één  van  die  7  punten  op  aarde  waarmee  Ik  een  directe 
verbinding heb.  Zij  zal  dan ook het  centrale punt  in  Nederland gaan 
dragen, dit alles gaat in opdracht vanuit God de Bron en de Hoge Raad 
heeft dit besloten en bevestigd. Het gebied wat zij mag gaan begeleiden 
zal vooral voor de Nederlandstalige mensen zijn, maar ook de gebieden 
rondom Nederland heen zal tot haar districtie behoren.



Ik ben Ashtar, heb haar voorgedragen voor deze functie. Zij is mijn 
rechterhand in het galactische stuk buiten de aarde, zo ook op de 
aarde.

De begeleiding en opdrachten worden gegeven en beschermd door het 
hoogste tribunaal van de Galactische Federatie van het Licht en 
de Liefde en door de Solar Meesters.

Het  Ashtar  Command  werkt  met  de  Azuriete-Diamant-Straal,  het 
Blauwe Licht van Moeder Maria en Maria Magdalena. Dit is een 
oude cirkel, maar zal vernieuwd op aarde neergezet worden. De 
7  Magdala's  zijn  met  het  Ashtar  Command  verbonden.  Meer 
hierover in de boodschappen van Maria Magdalena en de Ashtar 
energie.
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Ik ben Ashtar en  Ik heb gesproken. 
Ik teken deze verklaring met een Liefdesgroet

  Commander Ashtar,

©ART-hura
Na GaNea Hi-o-Lea
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