
Earth Alliance & Patriot News för 28 januari 2022  

 Av Mark Baughman 

 Källor: Ted Mahr videor, Q-intervjuer, Gene Decodes live 
och videor, C-VINE.com, C-Vine News Network, Operation 
Disclosure, Jared Rand, Before Its News, Romana Didulo: 
The Real Leader of Canada, Zorra of Hollow Earth, Alex 
Collier, Dinar Chronicles, Q drops, Benjamin Fulford 
Website, DoD, Era of Light och Andra Live Conference 
Calls.

1/28/2022  Fredagens nyheter: Extremt heta nyheter; Utdrag,
Gene Decode 1/24/2022,  Drottning Romana Ridulo,  Nick 
Fleming 1/26/2022 DoD,  1/26/2022 Q & A med Q,  Artiklar:  

Ashtar: Lär dig  to Skilja mellansanning  ennd Lögn,  Ashian: Återkomsten av 
personlig sanning, Ett brådskande meddelande  fellerLightworker Collective, 

Telosiansen: Maskerad,  Sananda: Känn dina hinder,  Benjamin Fulfords 
fullständig rapport: Världsomspännande arresteringsorder för David 
Rockefeller Jr. som Khazariska maffians övertagande fortsätter.

Telosianerna: Maskeradutdrag:

 "Men trots allt du ser, hör, trots vad dina härskare berättar för 
dig som känner sig trängda i sina sista förvecklingar, som känner sig 
något vilse i förhållande till vad som händer, det vill säga fronten som 
skapats av mänskligheten framför dem, bubblar nu mer och mer.

Vad menar vi med det? Mänskligheten, som verkligen är trött på
all denna "maskerad" som dina härskare lägger fram för dig, reagerar 
helt enkelt starkt. Du bubblar mer och mer, det vill säga du reagerar 
allt starkare genom att lämna in klagomål för "brott mot 
mänskligheten.»



Det börjar spridas i ett land och sedan i ett annat etc. Naturligtvis ser 
ni ännu inte effekterna eftersom era regeringar, som försöker göra 
allt, motsätter sig era lagar, som måste tysta er. De tar inte hänsyn till 
dina krav på friheter, de bryr sig inte om du är i välbefinnande eller 
inte, de svarar inte på advokater som lämnar in klagomål etc ...

Trots detta, som inte kommer att pågå, vet att allt de för närvarande 
gör nödvändigtvis och snabbt kommer att vända sig mot dem och 
inlämnandet av klagomål för "brott mot mänskligheten" kommer att 
uppdagas och sätta dem inför deras vårdslösa handlingar.
Ögonblicket närmar sig när mänskligheten i en rörelse kommer att 
reagera på ett sådant sätt att alla härskare förstår att frihet och 
respekt måste upplevas av varje människa utan undantag".

New Yorks högsta domstolsutslag, Masks mandat är olagliga!!

Ashian: Återkomsten av personliga sanningsutdrag: Om man och hustru, 
när frekvenserna är så olika, separera! 



"När en part når en viss vibrationsnivå bortom sin partner 
kommer facket att upplösas, eftersom den andra personen inte längre
kan stanna inom sitt område eftersom energierna inte är i linje med 
varann. De måste lämna på ett eller annat sätt, oavsett om det är 
genom en medveten avskiljning ~ som i ditt fall ~ eller om en person 
har en affär, flytta ut ur staden, ändra beteende på aldrig tidigare 
skådat sätt ... det finns många möjligheter. "

"Många människor stannar på grund av pengar; De har helt 
enkelt inte tillräckligt för att stödja två hem.

A:  Mycket snart kommer det inte längre att vara fallet. 

Lättnaderna i den ekonomiska snaran runt halsen kommer att 
skapa större yttrandefrihet i alla världar, från relationer och 
familjer till arbete och rekreation. Du kan börja förbereda dig 
nu."



Ett brådskande meddelande från Lightworkers kollektiva utdrag:

"Så jag inbjuder er alla att gå med i de globala 

massmeditationerna för världsfred, kärlek och ljus som för 

närvarande sker var fjärde timme - klockan 12:30 UTC; 04:30 UTC; och 

08:30 UTC; samt kl. 12:30 UTC; 16:30 UTC; och 20:30 UTC. "

UPPDATERINGAR, FÖR NÄRVARANDE: "Hälsningar, käraste 
ljusarbetare. Som de flesta av er redan vet, är de negativa enheter 
som har styrt vår planet i eoner för närvarande står på sina sista ben. 
Deras plandemic gick inte så bra som de hade planerat, och nästan 
alla deras väderkrig (och andra exotiska) vapen har tagits ifrån dem. 
De griper efter sugrör, sugrör som låter som det tredje världskriget, 
inbördeskriget eller vad-annars-har-de. Och även om sådana försök 
kommer att omintetgöras snabbare än i deras allra vildaste fantasier, 
har de fortfarande lite arbetskraft / stridskraft kvar för att orsaka en 
viss mängd förödelse (och kaos) här och där. Ni har alla sett vad dessa 
människor har gjort i Ukraina på sistone, liksom ni har sett hur 
våldselementet införs av dessa i anti-vax-pass / anti-lockdown-
protester på platser som Bryssel etc.
Det är dags att stoppa dem i deras spår. "

Ashtar: Lär dig att skilja mellan sanning  och lögn

"Vi kan bara säga dig detta: Precis som många av er, tror ni inte 
på något av detta, tror inte att det kommer att finnas en ny värld, tror 
inte att förändringar kommer, vissa härskare tänker på samma sätt; 
De tror att vi bluffar. Vissa tror att de fortfarande har tid att göra 
något, att förändra hela bilden, att de inte har förlorat detta krig. 
Intressant, eftersom deras ledare INTE leder någonting längre, men 

de, som inkarnerade själar, tror fortfarande att de kan ändra något; 
och de har försökt mycket hårt för att göra det.



Vi har hela tiden sagt detta; lär dig att titta på allt med kärlekens 
ögon. Lär dig att titta på vad som händer på din planet med ögonen av
tro och visdom, att allt som händer är för rengöring av vad som har 
genererats, energiskt sett, på din planet i eoner av tid. "

Gene Decode med Nick  Veniamin

https://www.bitchute.com/video/FjghD7LaMy89/

Innan vi började med Cristen, avslutade Storbritannien alla 

masker, vaccin och andra Covid-19-restriktioner. Boris Johnson bar en 

grön slips, vilket betyder gå framår, Gene höll med. Gå  framåt i 

SANNING!!

Cristen var en stor sanningssägare!! Hon intervjuades och 

intervjuades av många människor. Cristen Weldon  (Wong) var  rik, kom

från  Wong-familjen  i Singapore. Den verkställande delen av denna 

dåliga familj var "Handen". Hennes far var en del av "Handen". Hennes 

far var VD för Singaporebörsen. Hennes far var en del av illuminati, plus

hela hennes familj, som styrde Kina redan före kommunistpartiet. 

(Kinesiska kommunistpartiet). Hon var MK Ultra'ed (tankekontrollerad) 

och hade en handledare i sina yngre dagar. Detta är inte ovanligt i en 

illuminati-familj.  Hon bröt sig loss från sina handledare. Hon var en 

avancerad inredningsarkitekt,  och var en playboy lekkamrat,  och var i 

Hollywood, var i  två filmer. De  var "Hard  to Die"och "The Doors". Skrev

https://www.bitchute.com/video/FjghD7LaMy89/


böcker,  som hette "Singapore Thoughts" och den stora hette "Intel 

Drops", den enda gången den var på topp tio New York bästsäljarlista, 

för en tid. Intel Drops avslöjade kabbalinformation på hög nivå. Intel 

drops var verkliga och på mycket hög nivå. Hon  bröt sig loss från sina 

rötter, och MK Ultra i yngre dagar. Gene kallade henne"Quadruple-

Agent", som verkligen gav kabbalen en dålig information, som stoppade

en del av deras operationer. Hon trodde på Gud och Jesus och arbetade

verkligen för Alliansen. När Cabal/illuminati fick reda på att hon 

verkligen var på den "goda sidan", var hon märkt för att få "Death Shot"

som Gene tror att hon fick,  på sjukhuset i Kalifornien. Hon bröt sig loss

från Sekten senare i livet. Jeffery Epstein fick INTE dödsskottet, för 

alliansen ändrade det precis innan. Han avtjänar livstidsstraff på den 

mörka sidan av moonfängelsets höghus, för närvarande. Alla deep 

staters, som INTE avrättades, tjänar inte fängelse på jorden, för vi kan 

inte chansa att de flyr. Gene sa att det finns en liten möjlighet, som 

hände med Cristen att alliansen har henne i rymden, men han tror 

verkligen att hon dödades.  Det är svårt i detta krig, vad som är 100 

procent sant. Yngre bild nedan av Cristen.

 



Här är en uppskrivning av Cristen och sjukhusets svar:

"CirstenW är Cristen Wong. Weldon är hennes artistnamn. Hon kommer
från en mycket rik och mäktig illuminati satanistisk familj. Wong-
familjen är från Singapore som historiskt kontrollerats av MI6. Cristen 
Wong verkade fortfarande vara under kontroll via sin SRA-MK Ultra, 
tidigare sexslav (i Hollywood) under programmering.

Från Bloodlines of Illuminati av Fritz Springmeier, 1995: (bok länkad 
nedan) representeras "Familjen Li i Salem, ELLER & andra 
västkuststäder av Wong-familjen, som är en del av deras blodslinje. 
Familjen Li och Triaderna är starkt involverade i Hollywood, Toronto, 
Vancouver och Kanada, och organiserad brottslighet. Familjen Li i 
Hongkong är en del av den satanistiska hierarkin och arbetar hand i hand
med den brittiska och amerikanska eliten. De hjälper också till att driva 
Triader. Vissa inom Li har styrt Röda Kina och även Singapore. Båda 
dessa länder arbetar hand i hand med den satanistiska hierarkin."  – se 
länk nedan
Mina kommentarer: Fritz Springmeier som nämns ovan, är en MYCKET
flitig forskare och författare.  Ovanstående första stycke är skrivet av en 
KÄLLA... Oavsett ovanstående skulle inte alla Wong- eller Li-
familjemedlemmar vara inblandade i satanism.  Precis som alla 
illuminati eller de mest förmögna familjerna är alla inte satanister.
Observera att uttalandena ovan är allmänna och historiska snarare än 
riktade till vissa familjeenheter inom blodslinjen.

Viktigt: Cristen var mycket religiös och trodde på Gud.  Hon var 
patriot och Trump-anhängare.  Det är troligt att hon gick emot sina 
handledare och det kan ha varit därför hon dödades.  Se min 
tidigare artikel nedan.  Det finns anledning att tro att hon dödades i 
stället för att bara dö av Covid eller luftvägssjukdom".

Gene Decodes intervju fortsätter:

https://www.cia.gov/library/abbottabad-compound/FC/FC2F5371043C48FDD95AEDE7B8A49624_Springmeier.-.Bloodlines.of.the.Illuminati.R.pdf
https://www.cia.gov/library/abbottabad-compound/FC/FC2F5371043C48FDD95AEDE7B8A49624_Springmeier.-.Bloodlines.of.the.Illuminati.R.pdf


Europeiska unionen på deras scen,   visade Gene,  och talade sanning 

om mandaten och vaccinerna.

JonBenet Ramsey, familjen bodde i Boulder, Colorado-området, var en 

del av sekten och hade satanistiska ritualer, man tror att hon blev 

misshandlad och tagen av sekten. 

I den centrala motparten kommer de inte att använda PCR-testet. 

Behandla det som vanlig förkylning, Covid-19. Hela denna Covid-19-

berättelse är baserad på det "falska positiva" 80 till 90 % falskt positiva 

PCR-testet.   Över hela världen bryts denna berättelse isär. Alla 

varianter av Covid-19, mer eller mindre effektiva, oroa dig inte. 

För att ge dig ett exempel på Cristen kritiska intelligens som jag 

använde och baserade hela  artikeln (Artikel nedan som jag skrev från 

informationen) på den mottagna överföringen från Taiwans regering, 

(som Cristen fick), om striden mellan kommunistpartiet, Taiwan och 

amerikanska marinstyrkor i södra Kina. Jag hade andra källor, om att 

en "uppgörelse" mellan alliansstyrkorna och kommunistpartiet skulle 

ske i slutet av januari 2020, och det gjorde det. 

Nästa är en artikel jag skrev i februari 2, 2021 och 

huvudunderrättelsen kom från Cristen W. Låt oss hedra hennes stora 

offer!!  (Jag skriver ut Cristen W. informationen i artikeln.)

Det korrupta kinesiska 

kommunistpartiets fall och enheten för 

jordens folk ||! Markera Baughman



| För offentliggörande av operation av Mark Baughman,  

bidragande författare  2 februari 2021

Den 29 januari 2021 kapitulerade kommunistpartiet (Kinesiska 

kommunistpartiet) för överväldigande alliansstyrkor och motrörelser av

deras aggression. Jag rapporterade en uppgörelse i Sydkinesiska havet 

från en av mina källor med hög underrättelsetjänst den 2021-01-23. 

Inga detaljer gavs. Sedan den 2021-01-27 sa Simon Parkes att "det var 

en uppgörelse i Sydkinesiska havet, kommunistpartiet försökte ta över 

Taiwan, Simon släppte luftstrider mellan Amerika och Taiwan 

stridsflygplan mot CCP-plan, gissa vem som förlorade mycket tid, CCP". 

Detta är bara en bekräftelse på den 2021-01-27 och det sades att det 

skulle bli en "uppgörelse" i Sydkinesiska havet, detta hände. Låt mig 

förklara varför och vad normala människor hör mot den sanna 

historien.

För de normala MSM-nyheterna den 2021-01-27 började detta 

med australiensiska nyhetsmedier och mestadels ord som sköt fram 

och tillbaka mellan kommunistpartiet i Peking och Taiwan tjänstemän. 

Sedan blev det till det normala "sabelskramlande" om att ”du stöter på 

denna linje eller stör mitt territorium” kommer det inte att tolereras. 

Som ett släppt uttalande den 2021-01-29 "bör Taiwan och USA få ett 

meddelande: "Missbedöm inte eller underskatta inte och vi kommer att

försvara den territoriella integriteten och att allvarligt straffa de 

hänsynslösa handlingarna från Taiwans självständighetsstyrkor", skrev 

den kinesiska statliga nya tjänsten Global Times. I enigt kungarike skrev 

Times "kinesiska stridflygplan gjorde två nya intrång in i taiwanesiskt 

territorium i januari 23 och 24. Det första intrånget bestod av 11 

krigsflygplan medan 15 deltog i det andra. En amerikansk 

hangarfartygsstridsgrupp, bildad runt USS Theodore Roosevelt, finns 

också i området. The Times uppgav att under "ett intrångssamtal mellan



kinesiska piloter avlyssnades där den simulerade avfyrningen av 

antiskeppsrobotar mot hangarfartyget". Efter att det amerikanska 

utrikesdepartementet kommenterat det: "Vi uppmanar Peking att 

upphöra med sina militära, diplomatiska och ekonomiska påtryckningar

mot Taiwan." Peking släppte också ett uttalande för nyheten att "Peking

reserverar militärt alternativ för att återta Taiwan". Vi vet inte om 

kommunistpartiet släpper detta för bara allmänheten eller bara för att 

vilseleda det kinesiska folket eller hela världen för att rädda ansiktet, 

tills det stora tillkännagivandet att Kina kommer att bli en republik och 

att kontrollen av kommunistpartiet kommer att vara borta i slutet av 

februari 2021. Detta kommer att stödjas och ledas av deras kinesiska 

ordförande Xi Jinping som varit en hemlig medlem av Jordalliansen 

under flera år.

De flesta av de vakna patrioterna vet att det fanns kinesiska 

trupper i Kanada (75 000) och kinesiska trupper (225 000) i Mexiko med

kinesiska fartyg och ubåtar 16 mil utanför Floridas kust när jag 

rapporterade om detta för flera veckor sedan. Även några kinesiska 

trupper rapporterades på amerikansk mark transportera upp I-75 i vita 

skåpbilar med fönstret tonade mycket mörkt. De skulle till Oklahoma 

om kommunistpartiet köpte mark för att ha en plats i USA. Detta var 

planen för årtionden av ledarskapet för kommunistpartiet, som bara är 

marionetter av maffian i en europeiska Illuminati-familjerna, utom 

ordförande Xi. CCP-infiltrationen var på mycket tålmodig tidslinje, 

liksom illuminati som har kontrollerat planeten i skuggorna under  

århundraden, med banksystemet som primär kontrollant. Detta 

berodde på att den nya falska presidenten [B]iden var en betald 

marionettdocka som kommunistpartiet hade kinesiska trupper redo att 

ta den amerikanska militärens plats. Kommunistpartiet visste inte att 

president Trump åberopade upprorslagen och fortfarande var president

under undantagstillståndet för en statskupp vilken skedde i valet 



genom massivt valbedrägeri med assistens från många korrupta länder 

och kommunistpartiet som ledde anklagelsen.

Nu, den senaste stora nyheten runt den 27 januari 2021. Vad som 

hände från rapporter är att kommunistpartiet infiltrerade luftrummet i 

en separat demokratisk "Republik av Kina (verkligen fritt Taiwan)" som 

inrättades 1949 och är en demokrati, och som Amerika alltid stödde 

och var inte kommunistisk. Vet att kommunistpartiet eller 

"Folkrepubliken Kina" är ett kommunistiskt land. Amerikanska och 

taiwanesiska flygvapnets svar på den nya aggressionen och vad som 

verkar ha varit en luft-till-luft-strid följde. Resultatet blev att 

kommunistpartiets stridsflygplan i direkt strid och förlorade, stort. 

Detta är vad rapporterna tillbaka citerar: "Sydkinesiska havet var nu 

under kontroll av den amerikanska militären. Taiwan och Hongkong var 

fria." Underrättelsetjänsten för resten av Kina är tyst just nu. Ett annat 

citat från Judy's Restored Republic är "Denna framgångsrika 

topphemliga operation skulle snart tillkännages. Det samordnades 

mellan flera nationalstater, inklusive USA, Indien, Ryssland, Taiwan och 

Kinas ordförande Xi. Det avslutade framgångsrikt 70 år av brutal 

dominans av kommunistpartiet, som hade systemisk kontroll över 

nästan 1,5 miljarder människor i varje aspekt av livet."

Det rapporterades att Taiwans specialstyrkor och amerikanska 

specialstyrkor har landat på det kinesiska fastlandet. President Xi 

Jinping var en hemlig del av den världsomfattande alliansen för att 

befria världen från dessa illuminati eller Deep State avskum från jorden 

som; Dyrkar Lucifer eller, utför barnoffer, dricker adrenochrome som 

produceras från barn, människotrafik * kungar och är involverade i 

pedofil. President Xi har funnits med i planerna i åratal, från insikten att

alla länder i världen skulle bli en republik, det är till och med bättre än 

en demokrati som till och med ger den vanliga medborgaren mer 

personliga rättigheter. En annan utgåva av information från Scott 



McKay om att "det kinesiska folket ska befrias från det kinesiska 

kommunistpartiet, med hjälp av Ryssland och Taiwan och i samarbete 

med Kinas ordförande Xi, amerikanska styrkor landade på fastlandskina 

för att befria det kinesiska folket. Trump, Putin och Kinas ordförande Xi 

koordinerade detta sedan länge, planerade operationen för att upplösa 

det kinesiska kommunistpartiet."

Från en video av Cristen W. som fick ett e-postmeddelande 

direkt från en person i en sambandsposition i Taiwan R.O.C. 

(Republiken Kina, (Taiwan)) med direkt kunskap om mycket nära 

framtida händelser av avlägsnandet av det korrupta 

kommunistpartiet i Kina. Här är de viktigaste punkterna och citatet 

från e-postmeddelandet: 

"Som du utan tvekan är medveten om har ordförande Xi 

avlägsnat viktiga kommunistpartiets lojalister inom det kinesiska 

militära strukturella kommandot. Varför tror du att det här gjordes? 

Det gjordes för att installera kinesiska PLA-styrkor med militärt 

ledarskap lojalt mot ordförande Xi och Alliansen, och för att 

underlätta den kommande ockupationen av det kinesiska fastlandet 

med amerikanska och R.O.C. yrkesstyrkor. Under den kommande 

månaden kommer ordförande Xi att upplösa Folkrepubliken Kina, 

avgå från kommunistpartiets ledning och använda kinesiska styrkor 

för att hålla ordningen och den kinesiska ekonomin från att kollapsa 

medan de amerikanska och R.O.C styrkorna installerar en provisorisk 

regering ledd av Taiwan R.O.C. Allt detta kommer att ske fredligt och 

var inte så olikt vad som hände i det tidigare U.S.S.R. när det 

kollapsade."

Ett annat utdrag ur samma e-postmeddelande som citeras: 

"Upphävandet av begränsningarna i Taiwan Relations Act var mer 

substantiellt än det verkade, i själva verket var det faktiskt 



upplösningen av Taiwan Relations Act. Förenta staternas regering 

erkänner inte längre "Folkrepubliken Kina" som fastlandets legitima 

regering. Detta görs tillsammans med ordförande Xi och president 

Trump, och även om detta inte kan komma fram till allmänheten just 

nu kommer allt att avslöjas inom kort. Före upplösningen av Taiwan 

Relations Act, USA, Indo-Pacific kommandot under ledning av president 

Trump och Taiwan R.O.C. Militären har förberett en ockupationsstyrka 

för fastlandet när kommunistpartiet kollapsar under den kommande 

månaden. Varför tror du att relationslagen upplöstes? Om det hade 

förblivit, skulle det ha varit ett rättsligt hinder för att hjälpa till med 

ockupationen av det kinesiska fastlandet med R.O.C. styrkorna."

Nu kommer vi att diskutera de möjliga humanitära frågor som vi 

kan ha det kommande året i Kina. Kina har köpt mest majs någonsin 

från amerikanska och andra länder. Varför? Möjlig allvarlig 

livsmedelsbrist. På grund av Three Gorges Dam har de stressats att 

nästan kollapsa. Det som hände med de massiva regnen i somras, de 

var tvungna att översvämma sitt land ner i floden av ris och grödor, 

detta är den centrala delen av Kina. Detta för att förhindra att dammen 

kollapsade från svåra regn. Yangtzefloden är mycket lång nedströms 

och kan påverka 400 miljoner liv. För skördeskadorna hade de fem 

supertyfoner och hagelstormar i norr, med många som allvarligt 

skadade deras grödor även i det norra och östra området. Kineserna 

har vidtagit åtgärder för att hindra att Three Gorges-dammen går 

sönder. Men den har skadats allvarligt. Det här är den största dammen i

världen. På vänster sida har dammen en 2 meter bred spricka, åtta 

meter lång. Dessutom är den högra sidan av dammen nästan helt borta.

De bestämde sig för att använda extremt stora sandsäckar, stora som 

en bil men dessa kunde vara stora projektiler om dammen brast helt. 

Det kan fixas med snabbtorkande cement eller snabbtorkande epoxi, 

men de valde det billiga sättet, en katastrof som väntar på att hända. 



Det fanns extrem lera som fyllde det elektriska turbinområdet, så det 

kan inte användas för att generera el. Dammen var inte förankrad i 

berggrunden när den byggdes, så med detta hårda tryck rörde sig 

botten av dammen nedströms sex fot och toppen av dammen flyttade 

sig uppströms. Den centrala motparten kommer inte att erkänna detta 

eftersom det är den centrala motpartens stolthet.

Alliansen vet att kommunistpartiet gör underjordiska experiment 

på mänsklighet nära eller vid Three Gorges Dam eller i en del av dess 

struktur och det  måste hanteras av den nya Regeringen i Kina som 

först förklarades i New York City, i juni 2020. Jordalliansen kommer att 

sätta stopp för mänskliga experiment, adrenochrome produktion var 

som helst i världen, och vi vet att Wuhan, Kina var en viktig 

försörjningslinje för denna mycket olagliga, mycket additiva, 

föryngringsdrog som den korrupta eliten och Illuminati använder. Jag 

vet att Förenta staternas styrkor har sagt till kommunistpartiet att om 

deras kinesiska trupper i Mexiko och Kanada skulle komma in på 

amerikansk mark i stor omfattning, skulle Three Gorges Dam förstöras. 

Detta är så mycket större än allmänheten har någon aning om, men 

denna kunskap kommer att släppas till alla människor i världen när 

maffian illuminati, och den når in i varje land är innesluten. Vilket 

betyder "inte skadligt för allmänheten längre eller något land". Vi 

förväntar oss detta i mars eller april 2021. Vi vet att ordförande Xi 

Jinping framgångsrikt har börjat rensa ut de korrupta 

kommunistpartiets medlemmarna från sina led, och det kommer att ske

en mycket fredlig övergång till en republikregering. Den skurkaktiga 

militära sidan av kommunistpartiet har kapitulerat.

Alla människor i världen måste veta att den mäktiga, 

välfinansierade och mycket tålmodiga Illuminati-gruppen skapades i 

början av 1700-talet, men egentligen går deras kontroll tillbaka till 

Romartiden, som dyrkade Moloch eller makten över hela planeten. De 



har infiltrerat alla delar av affärer, religion och regering. De är som 

ogräs som växer tillbaka även om man drar ut några av dem. Den 

mäktiga alliansen går tillbaka till 1903 med Nicola Tesla och Howard 

Hughes. Även lite senare visste president Trumps farbror fysiker John G.

Trump att verklig avancerad teknik inte kunde släppas för elitfamiljerna 

i Illuminati skulle undertrycka den. De skulle döda och muta för att få 

behålla kontrollen över penningsystemet genom olja, elbolag och dolda

monopol. Detta är samma som när Rothschild har kontrollerat det 

västerländska banksystemet i över tre århundraden. På senare tid har 

militärer, hemliga ledare, rika o korrumperade själar gått med i kampen

för att återta all kontroll över denna korrupta världsmaffia. Dessa kallas 

Alliansen för att slå tillbaka och vinna världen till folket. Du kan se, 

ledarna för Kina, Amerika, Ryssland och Indien som planerade i 

hemlighet nedtagningen, som verkligen började 2016, precis innan 

president Trump invigdes, specialstyrkornas räd mot alla de tretton 

bästa familjerna i Venedig, Italien den 24 december 2016, alla lyckades 

ta ner ormens huvud, men mycket arbete behövde fortfarande göras. 

Det rapporteras så högt som åtta miljoner människor, som måste 

arresteras för att vara en del av denna världsomspännande, varje lands 

maffia. Det som händer över hela världen även i alla länder är att bra 

ledare upptäcker att dåliga ledare är inblandade i människohandel och 

pedofil, och agerar på det. År 2017 arresterade Saudiarabiens regering 

298 korrupta tjänstemän och till och med tjugotre saudiska prinsar med

en varelse; Alwaleed bin Talal, som var en av världens rikaste män. Han 

var en av många som var inblandade i människohandel och pedofil. 

Detta köper inte ens frihet mot Guds grundläggande lagar och brott 

mot mänskligheten. Detta var den första stora grupparresteringen för 

brott mot mänskligheten. Jag har hört att han avrättades under 

militärdomstol. D-staten hämnades med de 61 personer som sköts, 

skyllde på en skytt, i Las Vegas. Alla vet att det inte kunde hända och 



från mina källor fanns det sex eller sju FBI prickskytteskyttar. Dessa 

människor kommer också att få rättvisa. Detta är den bild jag kommer 

att måla upp här, att det finns många bra människor i alla regeringar 

och ledarskap som INTE är korrupta. Detta kommer att ge människor 

från hela världen deras verkliga frihet. För kineserna är det ordförande 

Xi Jinping.

Från djupet av Judy Byingtons Återställd republik den 31 januari, 

från och med nu är "Freedom Day" som deklarerades av president 

Trump den 4 juli 2020, en dag att omfamna och glädjas åt vår frihet. 

Mänskligheten befriades från despoter, småpåvar, borgmästare, 

sociopater, tyranner och förrädare, plus från alla som tjänade Lucifers 

"dödskult" – som har främjat döden för 95 procent av jordens 

befolkning.

På det kinesiska fastlandet tror de att Taiwan är en del av Kina, 

och det har det aldrig varit, USA och Taiwan-styrkorna skyddade sin 

egen suveränitet hela denna tid sedan 1949, inklusive att dansa en fin 

linje diplomatiskt för att hålla armlängdsvänner i kommunistpartiet 

kontrollerade av Pekings regering. En del av det kommunistiska 

kinesiska ledarskapet var korrupt och visste i åratal att Kina höll på att 

lämna kommunismen och använde sina pengar för att köpa hem 

öländer som skulle sälja sitt medborgarskap om tillräckligt med dina 

pengar flödade in i landet. Detta var en exitstrategi för alla korrupta D-

State marionetter av illuminati i flera år. Den här gången kommer de 

alla att spåras upp och arresteras för brott mot mänskligheten. 

I Amerika låg kommunistpartiet och D-staten som mutade och 

korrumperade politiker inte långt efter. Kommunismen infiltrerades i 

Amerika i årtionden med medel från kommunistpartiet och 

honungsburkar för affärsmän och politiker på alla nivåer inom regering 



och industri. Kommunistpartiet har infiltrerat Amerika långsamt i 

trettiofem år.

Kom ihåg att detta krig inte är som någon har sett. Det handlar om

att kontrollera all information som går ut till massorna också. Ja, över 

90 % av media, TV-nyheter, radio, internet och tidningar är där inne och

kontrollerar korrupta händer. Alla med makt och pengar i århundraden.

Detta var ett informationskrig (internet och TV-medier) och infiltration. 

Precis som de flesta länder över hela världen är D-staten eller illuminati 

som ett ogräs, de kan växa var som helst, med liten motivation. Precis 

som i Amerika, många i Kina föll för mutor och utpressning, men 

ledarskapet började också med kommunismen 1949, illuminati skapade

ett sätt att leva för att kontrollera massorna under en statsstyrd politisk 

doktrin. Naturligtvis, när Kina steg i höjden i ekonomin; när de införde 

frihandel, tillät utländskt ägande, tillät privat ägande av bostäder och 

företag. Kineserna måste veta att detta är "regeringens politik eller 

doktrinen som kommer ur vägen" för framsteg i en frihandelsvärld. 

Politikerna och ledarna kan INTE ta åt sig äran för det hårt arbetande 

normala folket i Kina. Se bara ett citat från en kvinna om hennes 

kubanska lands långsamma omvandling från de strikta socialisterna i 

alla statsägda företag till fritt företagande, "Politik betyder ingenting för

mig". "Politik är bara ett sätt för vissa människor att göra sig rika medan

jag arbetar hårt." Detta skiljer sig verkligen inte från många amerikaner 

eller många demokratier runt om i världen, de flesta regeringars 

förordningar, doktriner och politik kommer bara i vägen för att deras 

medborgare ska lyckas! Och för politikerna att bli rika på sina 

medborgares bekostnad.

Under de kommande månaderna kommer det att bli en stor 

hyllning för det kinesiska folket som vet att de kommer att bli en 

republik och de mordiska regeringsbrottslingarna kommer att rensas 

likt alla länder i världen för den "största övergången i mänsklighetens 



historia". Denna övergång innebär inga fler krig, fattigdom eller hunger 

över hela världen. All rikedom kommer att delas till alla människor och 

ny teknik kommer att dyka upp för att ta mänskligheten till en nivå av 

otroliga höjder. Vet att den grundläggande familjeenheten, 

medlemmarna inte vill skapa krig eller döda en familjemedlem i något 

land, detta ligger INTE i vår natur. Krigen och döden skapades av dessa 

onda människor i regeringar. "Vi folket" i varje land kan styra oss själva, 

leda oss själva och framför allt tänka själva.

Denna vackra blå planet Jorden kommer att bli föroreningsfri och 

beundrad av alla i galaxen. Ja, vi kommer alla att ha en chans att resa till

andra planeter och till andra stjärnsystem. Detta har hållits hemligt i 

många årtionden. För, alla människor på planeten kommer inte att 

tänka på sig själva längre, vi kommer att tänka på andra, att tjäna och ta

hand om varandra, för vi påverkar alla varandra oavsett var vi bor på 

planeten. Det här ska vi lära oss. Vi kommer alla att sväva i 

enighetsmedvetande, i vetskapen om att vi inte är ensamma i 

universum. Att dela och ge kommer att vara framtidens mantra, för alla 

kommer att gynnas, och vi kommer att bjuda in alla fredliga varelser 

över hela universum och vi kommer att besöka deras planeter med stor 

förväntan.

DoD Nick Fleming, C K  , [1/26/2022 6:48 AM]🌈🌈

[Vidarebefordrad från Nick Fleming]

Domstolarna har sagt att de två rättegångarna inte har några fördelar 

och nu är de redo att tillkännage sitt val av president.  Det låter som 

om de nån gång under de kommande två dagarna kanske gör det. Vi 

söker ett tillkännagivande från parlamentet för att tala om för oss 



tidpunkten för deras nästa sammanträde.  Det borde vara inom de 

närmaste 2 dagarna. 

Medborgarna vill ha Al Kamezi och de protesterar mot Maliki och vill 

att han ska ställas inför rätta. 

Irangeneralen kom tillbaka och de ville ha Maliki i regeringen och 

SADR sa NEJ.  Så det är fortfarande ett problem, men inte ett problem 

som borde skada oss på RV. 

Bankerna trodde att det skulle gå idag, men den irakiska källan sa så 

snart Salah tillkännages som president (nästa 2 dagar) att de borde 

kunna gå.

Q på Q & A-samtal 2022-01-26

Mänskligheten har nått en punkt, där de kan skapa sin egen framtid!! 

(Vi vill alla ha fred, kärlek, harmoni, medkänsla och överflöd för alla 

människor på planeten!!, som ett stort exempel!! 

Covid-19-berättelsen sviktar isär, se mer av det, om 2 månader är det 

borta.

Den ekonomiska situationen kommer snart att förändras!!

Tankar är verkliga och dina avsikter är verkliga

Vi rör oss genom den 4: e dimensionen nu!! Till 5:e  dimensionen

Inte länge till kommer vi att se hur det förändras i verkligheten och 

uppfattningarna till det bättre.



Kloner, är fortfarande många i denna värld, särskilt i Kina och i vissa 

delar av Sydamerika, frekvenserna rör sig upp, de kan inte stanna hos 

oss, kloner lever bara i 1 till 4 år ändå. Alla klonfabriker är inte 

stängda, men många är det. De har ingen själ, men man kan uppta 

kroppen, ond eller god. Det kan finnas en miljard på planeten. 

 HennesMajestät I AM Drottning Romana💫   

@romanadidulo💫  statschef & Överbefälhavare, chef för Gov't, 

Drottning av Kungariket Kanada

Därefter kommer ni att se - massiva avgångar från politiker, 

byråkrater, hälsokrater etc.  

Många kommer att ansöka om förtidspensionering.

Förtidspensionering eller avgång kan inte hjälpa dem som har begått 

folkmord och brott mot mänskligheten... #true #fact, [2022-01-25 

12:09]

Internationella domstolens dom är inget att skratta åt.  

Att förneka dess existens gör inte dess sanningshalt ogiltig.

De brottsbekämpande myndigheterna i Konungariket Kanada har 

fram till en viss tid på sig att ta initiativet och verkställa de 

internationella arresteringsorderna. 

Notera särskilt... Det är en internationell arresteringsorder. 

De internationella allierade specialstyrkorna har en kopia av den 

internationella domstolens arresteringsorder och kommer att 

verkställa den internationellt med eller utan hjälp av inhemska 

brottsbekämpande organ.

 [2022-01-24 13:01]



Intressant fråga...

F: Drottning Romana, vad används faktagranskare för?

Svar: Att förvirra och lura allmänheten. 😊

Låt det sjunka in...  Kära intergalaktiska alliansfederationen av världar 

av ljusarbetande bröder och systrar,

Snälla, ta bort blockeringen från hjärnan hos alla mänskliga arter och 

ljus som är djur på denna planet jord.

Ladda ner sann kunskap (direkt till deras hjärnor och hjärtan och 

aktivera deras förståelseförmåga) om den verkliga faran med biovapen

mRNA är en programmerbar nanoteknisk injektion som har dödat 

många människor runt om i världen.  Och så är det... ☝ 👽✍ ⚖️👑

Era allierade specialstyrkor från Intergalaktiska federationen av 

världar av ljusvarelser har anlänt för att transportera bort (överblivna)

brottslingar och de korrumperade   👽✍ ⚖️ 😊☝ 🛸🙏👑

Har du hört det? #Truckers lämnar inte Ottawa förrän #real Queen 

sitter i den stora stolen.

 [2022-01-25 10:51]

Ja, korrekt. Varje flight  har en lista över passagerares manifest ✈️

(passagerares namn)

Kom ihåg... Var alla folks namn som åkte till Epstein Island med på 

flygmanifestet?

2022-01-25 10:55]

När man bär ett spårningschip (nanoteknik) som förändrar Flight 😂

Manifest hjälper det inte.



Om de hade makten att skicka våra trupper till krig - skulle de redan 

ha gjort det.

Låt det sjunka in...

 [2022-01-26 14:00]

 Nobody kan överskugga den #real drottningen...😊✍ 

Hur plötsligt blev snacket om Ukraina tyst?

Lägg märke till hur USA följde samma linje som Konungariket Kanada.  

Helt plötsligt, inga trupper utplacering till Ukraina från USA 😉  Här, 💫

[1/26/2022 23:58]

Mellan NU och startdatum för vinter-OS...

Folket med internationella arresteringsorder kan överlämna sig till I AM

Queen Romana @romanadidulo, fredligt på 737 Princess Avenue, 

Victoria BC.

Kanadas #EBS kan sändas från Victoria BC (QR City).  Kanadas nya 

huvudstad.



Ashtar: Lär dig to Skilja mellan sanning  ennd lögn
Publicerad den 2022-01-27

Kära bröder och systrar på planeten Jorden! Jag är Ashtar Sheran!
Än en gång är det med stor glädje jag kommer för att vara med er i dag.
Vi har visat upp oss och dykt upp hela tiden i era skyar. Förstår inte 
denna skärm som den är i er värld, det är bara ett sätt för oss att visa all
vår kärlek, allt vi önskar er alla.

https://eraoflight.com/2022/01/27/ashtar-learn-to-distinguish-between-truth-and-lie/


Snart kommer vår existens och närvaro att bekräftas på din planet. 
Förvänta dig inga dejter. Tro inte på dejter. Det kommer att ske i det 
ögonblick som Fader/Moder Gud tror kommer att vara det bästa för 
mänskligheten. Alla härskare på denna planet är medvetna om vad som
händer runt dem, oavsett hur mycket det verkar som om livet fortsätter
precis som det alltid har gjort. Alla är medvetna.

Vi kan bara säga er detta: Precis som många av er inte tror för något 
av detta, tro inte att det kommer att finnas en ny värld, tro inte att 
förändringar kommer, vissa härskare tänker på samma sätt; De tror 
att vi bluffar. Vissa tror att de fortfarande har tid att göra något, att 
förändra hela bilden, att de inte har förlorat detta krig. Intressant, 
eftersom deras ledare inte driver någonting längre, men de, som har 
inkarnerade själar, tror fortfarande att de kan ändra något; och de har
ansträngt sig mycket hårt för att göra det.

Vi har hela tiden sagt detta; lär dig att titta på allt med kärlekens 
ögon. Lär dig att titta på vad som händer på din planet med ögonen av
tro, visdom, att allt som händer är för rengöring av vad som har 
genererats, energiskt sett, på din planet i eoner av tid.

Vi har ofta varit på din mark, även om du inte ser oss. Vi har tagit fysisk 
och direkt kontakt med många av dina representanter. Dessa 
representanter kan inte vara kända, allt görs så säkert som möjligt, så 
att ingenting kan nå dem. Vi har också våra krigstekniker, eftersom vi 
fortfarande är i krig, inte längre ett krigsliknande krig som det var för ett
tag sedan, låt oss säga att nu är kriget mentalt, kriget driver dig att 
känna mer och mer rädsla.

Nyheterna, blir värre och värre, ger dig alltid anledningen och känslan 
av att ingenting blir bättre, tvärtom blir allt bara värre. När det i själva 
verket är att 90 procent av det som sägs är en lögn. Ingenting är som 
det rapporteras. Vi förnekar inte sjukdomen, vi förnekar hur den 
fungerar. Det är inget sådant. Och man fortsätter att mata på hela den 



här processen, varje gång du hör och ansluter till den energi som har 
förts vidare.

Glöm aldrig att du matar det du fokuserar på. Om en fras sägs och du 
upprepar den i ditt sinne, fokuserar du på den frasen och matar energin
i den. Tyvärr inser du inte att du matar varje minut exakt med vad de 
vill att du ska mata. Du kan ändra på det här. På vilket sätt? Bara genom
att inte upprepa, inte tänka, inte föra vidare. Varför föra vidare något 
som du vet är en lögn? Men du vet inte vad som är sant och vad som är 
en lögn.

Vi hade trott att även om du har undervisats och vägletts så länge, 
skulle detta ha varit lätt i dina sinnen vid det här laget. Vad är sanning 
och vad är en lögn? Sanningen är den som ditt hjärta ropar av glädje; i 
lögnen gör det tvärtom. Men du kan inte förvirra hjärta och sinne. 
Eftersom du aldrig frågar hjärtat, frågar du sinnet, och sinnet kommer 
alltid att säga att det är sant, eftersom de är mycket smarta och vet hur 
man sätter saker på ett sådant sätt att det är mycket svårt att inte tro. 
Om ni nu ser in i era hjärtan, sätt er i dem och fråga: "Hjärtat, är detta 
sant eller falskt?" Inuti går det inte att ta miste på det; Du kommer att 
veta svaret.

Så jag skulle vilja säga att detta är en övning som ni bör lära er snarast, 
för snart kommer ni att börja höra intressanta saker. Och hur vet man 
om dessa saker är sanning eller en lögn? Hur vet du det? Kan du lyssna 
på den andres åsikt? Om den andre säger till dig: "Det är sant!" Du 
kommer att tro på det. Om majoriteten säger att det är en lögn, 
kommer du att tro på det också. Tänk om majoriteten som tror att det 
är en lögn inte var redo att höra det som sanning, och du bara missar 
det?

Så lär er med brådska att lyssna på era hjärtan. Fråga om det är sant 
eller en lögn. Gör denna övning, så att du i morgon inte kommer att 
vända dig till den andra för svaret, oavsett om det är sant eller en lögn, 



som du kommer att höra. Hur kan du veta det? Du har blivit lurad så 
länge, så hur vet du om det du får höra är sant eller en lögn? Om det vi 
säger är att vi säger det eller inte? Hur vet man om det är vi eller inte? 
Allt är möjligt.

Du har redan skapat alla sätt att imitera oss. Så hur vet du om det blir vi
som kommer att säga något eller inte? Har du någonsin tänkt på det? 
Då föreslår jag att du lär dig den här övningen, att lyssna med ditt 
hjärta. Hur man gör detta? Det finns många sätt, leta efter den som 
passar dig bäst, den som är lättast för dig. Titta inte på den andra. Be 
ditt Högre Jag att visa dig det bästa sättet att nå ditt hjärta.

Men gör detta med stor brådska, så att du i morgon inte blir lurad av 
vad du hör och från vem du hör det. Lär dig detta och var redo, för när 
som helst måste du använda detta. Och jag kan bara säga dig, 
ögonblicket är mycket, mycket nära.

Ashian: Återkomsten av personlig sanning
Publicerad den 2022-01-26

Ashian: Tja! Den förlorade kanalen återvänder!
Jennifer: Bra! Så du kommer inte att göra en stor sak av mitt tre 
månaders försvinnande!
Ashian: Det skulle vara oförskämt att inte! Allvarligt, vi förstår varför du
har varit borta, men låt oss ge en skiss över ditt liv under de senaste tre 
månaderna så att andra kommer att förstå och för att det är relevant 
för vad vi ska diskutera idag.

https://eraoflight.com/2022/01/26/ashian-the-return-of-personal-truth/


J: Ja, jag håller med (förbaskat!). Tillbaka i oktober, som jag nämnde 
tidigare, gick jag igenom en enorm andlig expansion och, som hände 
förra gången jag gick igenom en tidigare expansion (för tjugo år sedan), 
förändrades mitt liv dramatiskt.
För att sätta det i sitt sammanhang var det som en nära döden-
upplevelse, men utan att döden var närvarande. Under en vecka 
flyttade jag in i utrymmen av kärlek, frid, nåd och gudomlig lycka som 
jag inte visste existerade. Jag såg också mitt liv som det är för 
närvarande och insåg att det inte stämde överens med vem jag är, eller 
med min framtida potential. Det svåraste var att jag såg att karma med 
min man var slut.  Det var dags att avsluta vårt äktenskap.

Jag kan bara säga att denna process har överlyssnats med enorm 
elegans, men ändå har den varit oerhört smärtsam.  Även om jag är 
redo att lämna äktenskapet, gör det fortfarande ont. Jag tror också att 
det är klokt att erkänna och känna den smärtan, så att den inte ligger 
obearbetad, redo att bryta ut i framtiden när jag minst förväntar mig 
det.

Så de senaste tre månaderna har spenderats på att integrera nya 
energier, koder och nedladdningar, samt försöka hålla denna skilsmässa
i största kärlek, medkänsla och fred, för att göra processen så graciös 
som möjligt för oss alla.

S: Tack för att du delar Jennifer, jag vet att det här är obekvämt och jag 
uppskattar att du delar din sanning öppet.
J: Jag förstår att det finns mycket i min livserfarenhet under de senaste 
månaderna som överensstämmer med vart mänskligheten är på väg 
just nu.
S: Ja, det är sant, och det är där vi ska börja i dag. Det som sker i en är 
symboliskt för vad som händer för de många, mikron återspeglar 
makrot och vice versa: som inom, så utan.



När mänsklighetens vibrationer ökar kommer karma som fick många 
par, och faktiskt familjer, att samlas att överskridas. Detta är "ändans 
tider", när det gamla kommer att falla sönder; inte bara strukturer och 
system, utan också relationer och mönster.

Det förutsågs alltid att dessa ändans tider skulle se "världens 
undergång", inte i sin helhet, utan slutet på illusionen att du har 
kontrollerats till att tro, slutet på lögnerna, den svarta magin och 
tankekontrollen som har hjälp den illusionen på plats. Det är också 
slutet på tiden för alla själar som försöker gå vidare på den andliga 
vägen, och för alla själar som är engagerade i att hjälpa Gaia att stiga 
upp, så det är helt logiskt att slutet på alla uppstigande själars karma 
skulle programmeras för denna tid också.

Följaktligen sker systemförändringar både globalt och personligen. Vi 
delar detta inte för att skapa rädsla, utan för att sprida förståelsen för 
att även de största förändringarna som kommer att ske runt dig är en 
del av perfektionen av detta ögonblick i din tid / rum.

J: Så, kommer alla äktenskap att ta slut? Jag vet att det är en dum fråga,
men...
A: Inte så dumt, min kära. De relationer som inte är byggda på en kärlek
som kan höjas för att uttrycka högre dimensioner ~ finare nyanser av 
kärlek, medkänsla, förlåtelse, kreativitet, empati och glädje ~ kommer 
att lösas upp.  Deras karma kommer att rensas.

När en part når en viss vibrationsnivå bortom sin partner kommer 
facket att upplösas, eftersom den andra personen inte längre kan 
stanna inom sitt område eftersom energierna inte är i linje. De måste 
lämna på ett eller annat sätt, oavsett om det är genom en medveten 
avstickning ~ som i ditt fall ~ eller en person har en affär, flyttar ut ur 
staden, ändrar beteende på aldrig tidigare skådade sätt ... det finns 
många möjligheter.



Om du har hållit fast vid ett förhållande på grund av "vad folk kommer 
att tänka", är det ett tecken på att du inte är i ett förhållande som är i 
linje med din vibration.  Du är fast i rädsla, och rädsla är en av de 
lägsta av alla vibrationer.

J: Så, är det hopplöst? Finns det inget som kan göras?
A: Naturligtvis inte! Det finns alltid fri vilja.  Du kan välja att arbeta 
tillsammans för att föra din relation till det högsta uttrycket du kan 
skapa tillsammans, och detta är heligt arbete.
Den olyckliga sanningen är att bakom etiketterna "äktenskap", "make" 
och "fru" finns miljontals människor som är känslomässigt utmattade 
och bedövade. Det här är relationerna jag syftar på här.

J: Åh, ja det resonerar med mig. Men det är en skrämmande utsikt.  

Många människor stannar på grund av pengar, de har helt enkelt inte 
tillräckligt för att stödja två hem.
S: Mycket snart kommer det inte längre att vara fallet. Lättnaderna i 
den ekonomiska snaran runt halsen kommer att skapa större 
yttrandefrihet i alla världar, från relationer och familjer till arbete och 
rekreation. Du kan börja förbereda dig nu.
J: Hur?
S: Genom att bli medveten om sanningen om din personliga situation, 
genom att med ärlighet titta på var du begränsar dig själv, ditt liv, ditt 
uttryck eftersom du känner att du inte har något annat val öppet för 
dig.
Det är det första steget: att erkänna vad som är din sanning, vad är din 
dolda sanning.

J: Dold?
A: Ja. Det finns många, många miljoner människor som har blundat för 
sin egen olycka för att undvika den smärtan. På ett så skonsamt sätt 
som möjligt vill vi dela med dig att du inte kan springa ifrån smärta. Din 
smärta måste kännas någon gång, eftersom det är din tillväxt: din 



smärta visar dig var du har varit motvillig att stå i din suveränitet, din 
makt, din styrka.
I det ögonblick du upptäcker din sanning, din smärta, kalla på oss. Vi 
kommer alltid att finnas där för att hjälpa dig. Vårt uppdrag är att lyfta 
mänskligheten, att höja vibrationerna... inte för att sänka den, men det 
är inte möjligt att kringgå smärtan av hämmad tillväxt, av tyst sanning.

Den snabbaste vägen till tillväxt är att äga din smärta, att erkänna den 
och stå med den, så att den kan uttrycka sig genom dig på ett sätt som 
uttrycker det för dig utan att skada andra.

J: Jag är glad att se att du bestämde dig för att börja försiktigt när jag 
kommer tillbaka i gungan av det!
A: Skämt åsido, kära du, tiden är nu. Det är inte möjligt att längre 
fördröja det som behöver ses, kännas, läkas och uttryckas. Vi står vid er 
allas sida, i varje ögonblick. Vi är lika engagerade i din expansion och 
uppstigning som du är.
J: Tack, Ashian, det är skönt att vara tillbaka.
S: Det är vårt nöje och underbart att vara i tjänst med dig igen.
____________________________________________________________________________

Ett brådskande meddelande Lightworker Collective
Publicerad den 2022-01-26

Hälsningar, käraste ljusarbetare. Som de flesta av er redan vet, är de 
negativa enheter som har styrt vår planet i eoner står för närvarande 
på sina sista ben. Deras plandemic gick inte så bra som de hade 
planerat, och nästan alla deras väderkrig (och andra exotiska) vapen 
har tagits ifrån dem. De griper efter sugrör, sugrör som låter som 
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tredje världskriget, inbördeskriget eller vad-annat de-har. Och även 
om sådana försök kommer att omintetgöras snabbare än deras allra 
vildaste fantasier, har de fortfarande lite arbetskraft / stridskraft kvar 
för att orsaka en viss mängd förödelse (och kaos) här och där. Ni har 
alla sett vad dessa människor har gjort i Ukraina på sistone, liksom ni 
har sett våldselementet införas av dessa i anti-vax-pass / anti-
lockdown-protester på platser som Bryssel etc.
Det är dags att stoppa dem i deras spår.

Så jag inbjuder er alla att gå med i de globala massmeditationerna för 
världsfred, kärlek och ljus som för närvarande sker var fjärde timme - 
klockan 12:30 UTC; 04:30 UTC; och 08:30 UTC; samt kl. 12:30 UTC; 
16:30 UTC; och 20:30 UTC. Du kan också hitta de nödvändiga 
tidszonerna för några av de största städerna runt om i världen på  

https://bit.ly/3ACiygH

Om du är ny på massmeditation, oroa dig inte. Allt du ens behöver göra
här inne är att först välja en (eller flera) av de givna 
meditationstidningarna som anges ovan - även om ingen timing som 
ges ovan fungerar för dig alls, bara delta i den timing som passar dig 
bäst. När du är klar, hitta helt enkelt en bekväm och avkopplande plats 
att sitta / sova / stå. Som en helt valfri sak kan du skapa en 
"meditationsstämning" med rökelse, blommor och / eller genom att 
spela lite mjuk instrumental eller tibetansk helande musik på dina 
hörlurar (eller högtalare). Fantastiska urval av sådan musik är fritt 
tillgängliga på YouTube och någon annanstans.

När du är klar, slappna bara av dig själv (stäng ögonen om du vill) och 
ÄMNA (verbalt eller mentalt) att denna meditation är för att föra ljuset 
av FRED, KÄRLEK, medkänsla och förlåtelse på hela planeten, med 
särskilt fokus på Ryssland och Ukraina vid denna tidpunkt. Föreställ dig 
sedan bara / visualisera global fred på de sätt som fungerar bäst för dig.
Du kan antingen föreställa dig Kärlek och fred som kommer ner på 



Planeten Jorden som ett lysande vitt / gyllene / rosa / flerfärgat / Färg-
av-ditt-val ljus, eller så kan du helt enkelt föreställa dig människor som 
samlas och kramar ut det. Du kan föreställa dig soldater som släpper 
vapen och förenar händer och hjärtan istället, och du kan föreställa dig 
naturen glatt återställa fredens energier genom skönhet, blommor, 
moln och vad-annars-har-dig. Föreställ dig murar och barriärer mellan 
människor som bryts och glädjeämnen som delas. Allt upp till dig om 
hur du vill visualisera / föreställ dig detta!

Ännu viktigare, KÄNN som om allt detta hände just nu, precis framför 
dig. KÄNN DIG i den GLÄDJE du känner när du ser dessa bilder och 
bilder och incidenser utspela sig framför dig. Och sedan, helt enkelt VET
att det du har velat för, är GJORT. För du är verkligen så mäktig!!!

*EN SISTA MEN SUPERVIKTIG sak: Var noga med att bjuda in alla högre 
dimensionella varelser och energier (Gud, Högre Jag, Uppstigna 
Mästare, Änglar, Ärkeänglar, Galactics etc.) för att stödja dig på alla sätt
de kan under denna meditation och förstärka dina energier och avsikter
OÄNDLIGT för det största bästa av ALLA på de mest otroliga sätten 
bortom dina allra vildaste fantasier! Det är GRATIS och (oerhört!) 
KRAFTFULL hjälp, så gå och gör det mesta av det! Observera att du 
specifikt måste be om detta eftersom de högre dimensionella INTE 
kommer att ingripa i dessa frågor utan ditt uttryckliga FRIA VILJA-
tillstånd enligt GUDOMLIG LAG. Så notera den delen.

SLUTLIGEN, DELA detta meddelande fritt i alla dina sociala 
medieprofiler, andliga samhällen (både online och offline) och vad-
annars-har-dig! Ta gärna upp ämnet i dina samtal med likasinnade / 
fördomsfria vänner, familjemedlemmar, grannar etc. och sprid ordet 
som vild eld! (vem säger att vi inte kan bekämpa eld med eld?)



I OÄNDLIG Kärlek, Ljus och Tacksamhet,

Telosianerna: Maskerad
Publicerad den 2022-01-25

Du bubblar mer och mer...

Vi hälsar er, kära barn på jorden. Vi kommer att berätta något som 
kanske kommer att överraska dig eftersom din uppfattning om vad som 
händer på jorden inte är gjord för att uppmuntra dig.
Men trots vad du ser, hör, trots vad dina härskare säger dig som 
känner sig trängda i sina sista förvecklingar, som känner sig något 
vilse i förhållande till vad som händer, det vill säga den front som 
skapats av mänskligheten framför dem, bubblar du mer och mer.

Vad menar vi med det? Mänskligheten, som verkligen är trött på all 
denna "maskerad" som dina härskare lägger fram för dig, reagerar 
helt enkelt starkt. Du bubblar mer och mer, det vill säga att du 
reagerar allt starkare genom att lämna in klagomål för "brott mot 
mänskligheten.»

Det börjar spridas i ett land sedan i ett annat etc. Naturligtvis ser ni 
ännu inte effekterna eftersom era regeringar, som försöker allt för 
allt, motsätter sig er lagar som måste tysta er. De tar inte hänsyn till 
dina krav på friheter, de bryr sig inte om du är i välbefinnande eller 
inte, de svarar inte på advokater som lämnar in klagomål etc ...
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Trots detta, som inte kommer att pågå, vet att allt de för närvarande 
gör nödvändigtvis och snabbt kommer att vända sig emot dem och 
inlämnandet av klagomål för "brott mot mänskligheten" kommer att 
uppdagas och sätta dem inför deras vårdslösa handlingar.
Ögonblicket närmar sig när mänskligheten i en rörelse kommer att 
reagera på ett sådant sätt att alla härskare förstår att frihet och 
respekt måste upplevas av varje människa utan undantag.

Naturligtvis kommer era härskare fortfarande att le mot era krav på 
frihet; de känner sig fortfarande starka, men mycket snart kommer ett 
blyskikt att falla på dem och krossa dem. De kommer då inte att kunna 
hantera de folk som bubblar och som kommer att tillämpa deras 
livsviktiga behov av frihet och respekt för sina länder.

Vi ville tala med er om detta, kära bröder och systrar på jorden, för vi 
vet att ni behöver tröst. Du måste veta och förstå att vi hjälper dig 
genom att erbjuda dig Energier av rent ljus som ibland skakar dig lite 
men är verkligen nödvändiga för att du ska kunna föra ut denna 
gudomliga kärlekskraft från dig överlägsen dina härskares lilla jordiska 
kraft.

Inse att alla dina härskare, vilka de än är, var de än är, befinner sig i ett 
tillstånd av svaghet djupt inom sig själva. Denna önskan om makt som 
driver dem att försöka försvaga dig med rädsla är helt enkelt en 
betydande brist på förtroende för dem. De känner sig bara starka 
genom att "behandla" människorna omkring dem illa och särskilt 
människorna omkring dem. De känner sig så svaga inom dem, och detta
är omedvetet, att de försöker varje illvillig kraft för att förslava dig.

När "blyskiktet" faller på dem kommer det att bli en stor besvikelse för 
dem och det kan leda till självmord eller mycket allvarliga sjukdomar.

Kära barn på jorden, ha förtroende för er själva, låt inte rädslan 
invadera era varelser. Vissa ord som används av dina härskare kan få 



dig att frukta för din framtid. Låt dig inte bli avskräckt, tack. Vi är här 
för att stödja dig och älska dig med den vackraste kärleken.

Sananda: Känn till dina hinder
Publicerad den 2022-01-25

Kära söner och döttrar till planeten Jorden! Jag är Sananda!

Än en gång är det med stor glädje jag är här. Det är med stor glädje jag 
ger all min kärlek, all min energi till varje invånare på denna planet. 
Förändringarna är starka. Om ni undrar när allt kommer att ske, svarar 
jag, så händer det redan. Omlastningen av energier, balansen mellan 
energier sker.

All omvandling av denna planet är det fysiska sättet att generera den 
energi som behövs för att bekämpa det som behöver bekämpas. Då 
kanske många av er tänker, "Vad menar du, Gaia som gör så många 
barn lider, så många förlorar sina hem, så många förlorar allt; Är detta 
ett positivt sätt att omvandla den negativa energin?" Jag ska svara er, 
att ni måste sluta utge er alltid som eviga lidande.

Som har sagts här och upprepats otaliga gånger är alla där de behöver 
vara. Innan du dömer Fader/Moder Gud, dömer Gaia eller dömer 
någon, ställer jag dig en fråga: Känner var och en av er var och en av de 
själar som finns där? Känner var och en av er till själens historia, vad 
hon har planterat och nu skördar? Nej, du vet inte. Du tror bara att allt 
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som händer är för ondskan, att allt som händer är att generera lidande, 
som ett straff. Men det är inte så, jag kan säga er att varje stort lidande 
motsvarar en stor lärdom. Ingenting är förgäves; ingenting är ett straff.

Så om de själar som är där på den platsen, där naturen har blivit stram 
och våldsam, inte är fattiga själar som går igenom allt detta, får de 
skörden av vad de planterade. Men eftersom du inte ser något, dömer 
du bara, "Naturen är skoningslös och ond." Så jag kan säga till dig, lär 
dig att leva med det, för processen kommer inte att börja, processen 
har redan börjat. Och balansen mellan de energier som planeten 
behöver sker redan.

Många kan säga att du orsakade allt detta. Planetens 
klimatförändringar är ett resultat av allt du har orsakat. Jag vill säga att 
detta inte är helt osant. En stor del av det du upplever, all denna 
obalans, ja, det var ni som orsakade den, men en annan del är det inte. 
Förstå detta: Du har skapat enorma och kraftfulla rutnät under lång tid, 
för eoner på den här planeten kommer det inte att vara ett enkelt regn 
som kommer att förstöra dessa galler. Det krävs en kraft, en motenergi 
av samma storlek eller större, för att förstöra vart och ett av dessa nät. 
Och jag kan säga er, de egregors som förstörs är mycket små. Förstå det
som du vill.

Vi har aldrig sagt här att processen skulle vara lätt att genomföra, 
tvärtom, på senare tid har vi upprepat om och om igen att svåra tider 
kommer att komma. och du föredrar att inte tro, du föredrar att inte 
förstå, du föredrar att inte acceptera. Jag säger bara att var och en av er
kommer att skörda vad som står i proportion till vad ni behöver lära er, 
1,5, inget mindre. De hinder som visas på dina resor är inte straff, de är 
uppmärksamhetspunkter, punkter för reflektion, så att du inte 
upprepar misstagen från ett förflutet, nyligen eller inte.

Se inte hindren och problemen som oöverstigliga stenar; se var och en
av dem som lektioner, som visar dig: Titta här är en lektion du inte 



kan upprepa!  Och i det ögonblick du stannar och lyssnar på ditt hjärta, 
fråga dig själv: Vilken läxa ska jag lära mig? Vad gjorde jag för att 
generera detta hinder? Vad gjorde jag för att generera den här enorma 
stenen som jag inte kan få ur vägen? Och om du frågar med ditt hjärta, 
kommer du att höra svaret. Och då kommer du att kunna fatta det 
nödvändiga beslutet i så fall: att helt enkelt sitta och stirra på den 
oöverstigliga stenen och dö där, eller att anställa någon som kan 
komma och få den ur vägen, metaforiskt sett.

Var inte rädd för hindren, var inte rädd för läxorna, de kommer inte 
längre att vara varaktiga. Du kommer inte att ha en ny inkarnation på 
denna planet för att lösa upp läxorna, de kommer snabbt, de visar sig 
fullt ut, och du måste bara se dem i ansiktet, möta problemen, möta 
hindren och fråga med ditt hjärta vad du ska göra för att komma ur 
dem. Det var allt. Du behöver inte vänta länge, om du inte vill sitta vid 
sidan av vägen och vänta på ett mirakel. Det kan till och med komma, 
men det kommer att ta dig att plantera för miraklet som kommer.

Så tiden är inte att vänta på vad som komma skall, tiden är att leva 
nuet, att leva ögonblicket, att leva vad som än kommer din väg och att 
du inser att det finns en punkt att övervinna. Bra, då är det dags att 
sitta ner och fråga ditt hjärta hur man kan övervinna det hindret. När 
jag säger lyssna på ditt hjärta, kan du lyssna på ditt Högre Jag, du kan 
lyssna på oss, du kan lyssna på vem du vill. Sitt bara i ditt hjärta och ställ
frågan. Och jag försäkrar er, det kanske inte kommer som ett 
omedelbart svar, men det kommer, kristallklart. Eftersom det inte finns 
mer tid för oss att spela gissningsspel med dig, visa dig symboler, visa 
dig former, så att du förstår svaret.

Vi måste också vara mycket snabba i de svar vi ger er, så att ni kan ta 
detta hinder och övervinna det, så att nya hinder kommer, och på så 
sätt kan ni lära er fler och fler lärdomar och utvecklas. Det finns ingen 
tid för spel, ingen tid för gissningar, ingen tid för dig att spendera tid 



och tid och tid på att försöka ta reda på var problemet är. Och jag 
försäkrar er, vi kommer att vara snabba, vi kommer att vara extremt 
snabba med att svara er vad det hindret är.

Vad du ska göra med det, det är ditt val, det är din sanning, det är ditt 
medvetande, det är din utveckling som kommer att säga, "Jag fattar, jag
ska fatta ett beslut." Bra, förvänta dig inte att vi ska fatta beslutet åt dig,
beslutet kommer alltid att vara ditt, för valen är alltid dina. Men säkert 
vet du exakt vad problemet är, så att du kan behandla det ordentligt, så
att du kan behandla det med brådska och effektivt lösa det. Och sedan 
kommer vi återigen att tala om huruvida ni kommer att lyssna på oss 
eller inte.

Detta ämne börjar redan bli tråkigt och ganska repetitivt, och många av 
er står inte ut med att höra det längre. Vi har inte mycket problem med 
det, vi kommer att vara så irriterande som nödvändigt, så att du förstår,
så att du faktiskt kommer till oss. Den som tröttnar på det och inte vill 
höra det längre, lyssna bara inte. Till dem av er som besvärar oss 
genom att upprepa detta om och om igen kanske det finns en allvarlig 
punkt i er uppmärksamhet att ni inte är villig att ge den betydelse den 
förtjänar. Vi bryr oss inte om att behaga dig, vi måste visa dig vägen.

Och detta har varit en väg som du inte är villig att ta, eftersom du har 
försökt så många gånger och inte kommit någonstans. Så jag säger dig: 
Så länge du inte stärker dig själv, tycker du inte att du förtjänar det, du 
tror inte att du är redo att höra vårt svar, du kommer inte att höra 
någonting, du kommer inte att uppfatta någonting. Jag garanterar er 
detta, de som aldrig har gett upp, kanske inte hör oss tala, men deras 
hjärtan talar. Och det finns ingen av er som inte lyssnar på sitt eget 
hjärta, för det är en del av er, det är inte utanför.

Uthållighet och tillit ger dig det du vill ha. Problemet är att du är så trött
på så många saker som sägs och inte ses, att du inte tror på någonting 
längre. Det är synd, för de som tror på det de inte ser, går framåt, 



växer, utvecklas. Och du som tvivlar, som inte tror att du är redo, och 
som inte anstränger dig för att vara redo, kommer att skörda det du sår.
Förvänta dig inte att varje dag kommer saker att bli lättare, tvärtom, 
varje dag kommer de att bli svårare, för nu är det dags för dig att 
tillämpa allt du har lärt dig. Det är dags att leva som du har blivit lärd. 
Den som agerar på dessa två sätt kommer att passera genom allt som 
står upp, även om världen runt honom faller ner, kommer han att 
passera genom den stående. Om du inte kan leva det du har lärt dig, så 
blir det verkligen ganska svårt för dig att gå.

Jorden förvandlas, och denna omvandling är nödvändig för att 
eliminera de egon som du har skapat. Så trenden kommer aldrig att 
vara för förbättring. Nu kommer inte de av er som följer den rätta 
vägen som vi går igenom något av detta, eftersom ni någon gång på er 
resa kommer att förtjäna att åka till den femte dimensionen. Och de 
som fortfarande är här, som fortfarande undrar om de ska tro eller inte,
kommer att leva det som måste levas; Ingen är fri från någonting.

Och jag skulle verkligen vilja att var och en av er, bara har i ert 
medvetande, att allt, allt ni går igenom eller kommer att gå igenom är 
resultatet av er själsvandring. Det går inte att komma undan. Lär dig 
bara hur du löser problemen och fortsätter att gå. Att sitta och gråta 
kommer verkligen inte att få dig någonstans. 

__________________________________________________________
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