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Voordat de Aarde ooit vuur had ontdekt, bestond er een ras van vergevorderde 
wezens die bestonden binnen het koninkrijk van de Zeven Zusters, ook bekend 

als de Pleiaden. Deze wezens waren niet alleen technisch geavanceerd, maar ook 
spiritueel. Zij hadden geen regering, geen monetair systeem en telepathie was 

een normaal dagelijks verschijnsel. 
 
Deze beschaving hield altijd de wacht over zich ontwikkelende werelden. 

Uiteindelijk zagen zij in, dat de Aarde behoefte had aan constant toezicht en 
bescherming omdat de Aarde jong was en onlangs bewoond werd en dat 

betekende ook: kwetsbaar. Zij gingen door een reeks protocollen over wat 
gepast geweld was ten opzichte van vrije wil en wat universele wetten hen 
leerden, die hen door de Aartsengel Gabriël werden gegeven en die rechtstreeks 

vanuit de Bron kwamen. 
 

Om hen op een hoger plan te brengen, mochten zij zich alleen in bepaalde 
perioden van hun ontwikkeling met die beschavingen bemoeien en alleen als dit 
geen dreiging voor die beschavingen inhield. (Tussen twee haakjes: de huidige 

beschaving is eraan toe om opgewaardeerd te worden en toch is een directe 
opwaardering (het delen van technologie en meer intelligente zaken) even in de 

wacht gezet vanwege de huidige staat van moeilijkheden en gebeurtenissen.) 
 
Ondanks dat het Commando is verbonden met deze sector, kunnen wij niets 

doen zonder dat de Bron erbij betrokken is. 
De orders komen direct van Sananda en dan naar de rest van de bemanning. 

Als dat nodig is, krijgt ook de grondbemanning instructies. 
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Door de Pleiadische Raad van Licht werd er een beslissing genomen om een 

universeel commando van licht in het leven te roepen. Het hele Pleiadische 
Sterrensysteem stemde voor een bepaald persoon om de commandant van het 

schip te worden. Er was een wezen genaamd Sheran (dat Stralende betekent) 
dat veel kennis over verschillende beschavingen, spirituele evolutie en 
ontwikkeling en nog een aantal aspecten had, die hem voor deze baan geschikt 

maakten. 
 

Dat gold echter nog meer voor zijn pure hart. Hij had veel tijd besteed aan 
spirituele ontwikkeling van zijn eigen spirit. De Pleiadische Raad zag, dat hij een 
gouden auraveld had, wat betekende, dat hij een groot spiritueel leider was zoals 

Sananda – die al gauw zijn hoogste commandant zou zijn en waarvan hij al veel 
had geleerd. 

 
Sheran (de Stralende) werd geschapen vanuit de essentie van de Aartsengel 
Michael. Sheran groeide als kind op en werd onderwezen door de beste spirituele 

leraren, engelwezens en geascendeerde meesters en ja, er waren vele, vele 
geascendeerde meesters, die niet van de Aarde kwamen en die ouder waren dan 

het Melkwegstelsel zelf. 
 

Toen Sheran wat op Aarde een teenager wordt genoemd was, was hij zich er al 
zeer van bewust, hoe hij zijn volle hersencapaciteit kon gebruiken, over hoe hij 
met technologie moest werken en bepaalde vormen van energie moest vormen 

en vele andere dingen. Al snel in zijn tienerjaren werd hij geplaatst onder de 
spirituele begeleiding van Christus/Sananda. In die tijd leerde hij de mensen 

dingen over de ontwikkeling van de eigen spirit, het ontplooien van het eigen 
DNA, spirituele lessen, het verbinden met de Bron en met de legioenen engelen. 
 

Sheran besteedde vele tientallen jaren op wat op Aarde bekend staat als 
Universele Scholen en leerde van elke beschaving. Sheran’s naam werd gekozen 

omdat hij echt een Stralend iemand was. Al vanaf zijn geboorte zag de 
Pleiadische raad, dat hij een groot spiritueel leider zou zijn en dat hij op een dag 
zou worden betrokken bij de spirituele ontwikkeling van levensvormen. 

Sheran overwon ook vele moeilijkheden als onderdeel van zijn voorbereiding op 
het commandeurschap. 

 
Dit commando voegde zich samen met een federatie. Deze federatie stond 
bekend als de Galactische Federatie van Licht en was al een gevestigde 

verenigde beschermingsorganisatie voor universele vrede. 
 

De federatie bestond uit vele ontwikkelde vertegenwoordigers van vele werelden, 
inclusief Sirius, Andromeda, Arcturus en zelfs Orion. De Galactische Federatie 
had verscheidene subdivisies op elke planeet, in elk melkwegstelsel en elk 

universum binnen een ruimtelijk netwerk. De Galactische Federatie beantwoordt 
echter op de legioenen engelen, die direct contact hebben met de God/Bron. 

 
Het zijn de Serafijnen en de Aartsengelen, inclusief de Aartsengelen Michael en 
Gabriël. Zonder hun instemming gaat geen federatie of commando verder met 

wat voor plannen dan ook. 
  



Er worden richtlijnen gegeven door directe telepathische verbinding. 

Communicatie is in de hogere dimensies altijd ogenblikkelijk. De Galactische 
Federatie werd gevormd na een reusachtige galactische oorlog die resulteerde in 

het vernietigen van vele levens. 
 
Er werd overeengekomen, dat er een grote galactische raad nodig was om vrede 

en balans te kunnen handhaven. Dit werd allereerst bediscussieerd binnen het 
Serafijnen engelenlegioen. De Galactische Federatie bestaat uit vele 

vertegenwoordigers van vele sterrennaties. De goedkeuring voor de formatie van 
het Ashtar Commando werd gegeven door de Aartsengel Michael nadat er binnen 
het legioen van Serafijnen overeenstemming was bereikt. 

 
Dit commando kreeg de naam Ashtar wat betekent: “Een Ster” en het kreeg de 

taak om overzicht te houden over de planetaire affaires van de Aarde. 
Het Ashtar Commando was daar alleen maar om te observeren en veilig te 
stellen dat de vrije keuze bleef gehandhaafd. Zij waren niet gemachtigd om 

tussenbeide te komen behalve als dit absoluut noodzakelijk was. 
 

Hoewel Ashtar er was om voor de Aarde te zorgen en ook voor alle planeten in 
de Melkweg, patrouilleerden zij af en toe ook in andere melkwegstelsels. 

Het was de Galactische Federatie, die het overzicht had in de meeste andere 
universa en melkwegstelsels, met verschillende commando’s met betrekking tot 
die universa en melkwegstelsels. Bij zeer zeldzame gebeurtenissen is de 

Galactische Federatie als hulp betrokken als er bijvoorbeeld een planeet 
geëvacueerd moet worden doordat er onmiddellijk gevaar dreigt door 

bijvoorbeeld een inslag van een asteroïde of bij gevaar van buitenaf. 
 
Dit zal alleen gedaan worden volgens opdracht van de Bron en ALLEEN als er een 

dreiging aanwezig is voor alle leven op een planeet. 
 

In de vroege tijd van het Ashtar Commando werd dit geleid door Sananda en 
werd het bevel gevoerd door Sheran en waren schermutselingen met andere 
beschavingen minimaal, maar al snel zagen Sananda en Sheran de voordelen 

van samenwerking met andere beschavingen en uiteindelijk begon het Ashtar 
Commando met verschillende rassen samen te werken. Sheran begon 

verschillende mensen te verbinden met verschillende taken op het schip. 
Uiteindelijk uitgebreid werd het Ashtar Commando bijna net zo groot als de 
Galactische Federatie. 

 
Momenteel is het Ashtar Commando de op een na grootste galactische 

organisatie voor universele vrede achter de Galactische Federatie. 
 
Partnerschap met het Ashtar Commando vereist maar één ding en dat is een 

100 % aura voor het dienen van iedereen en niet van het zelf. De reden waarom 
Sheran en Sananda van de aura uitgaan is, omdat zij door de aura alle dingen 

weten en dat geldt ook als de aura is gemanipuleerd om hen te misleiden zoals 
sommigen in het verleden hebben gedaan. 
  



Toch kunnen zij alle bedrog ook opsporen door middel van telepathie, 

helderziendheid en al het andere onder de zon. Zelfs door het horen van je stem, 
weten zij of je niet bent wat je zegt. Zij kunnen ook de hoeveelheid liefde meten 

die wordt uitgestraald door iemands geest. De liefdesenergie moet hoog in orde 
zijn om mee te kunnen doen met het Ashtar Commando. Ras is geen onderwerp 
hoewel een bepaalde hoeveelheid spirituele ontwikkeling en verlangen om 

anderen te dienen aanwezig moet zijn. 
 

Het Ashtar Commando begon contact te leggen met verschillende beschavingen 
van de Aarde en ging daarmee door tijdens de vele tijdperken van de aardse 
geschiedenis en toch kwam er een tijd waarop het nodig was om in contact te 

komen op een meer buitenaardse manier waardoor Sheran telepathisch contact 
maakte met iemand op Aarde. Dit begon in de vijftiger jaren. 

 
Een tijdlang heb ik (?) materiaal gechanneld van Sheran en heb herinneringen en 
downloads ontvangen die niet zijn gepubliceerd, maar onlangs werden bepaalde 

dingen in beweging gezet, die aangaven, dat het tijd werd om dit materiaal te 
gaan publiceren. 

 
Velen hebben de naam van het Ashtar Commando en van de Galactische 

Federatie van Licht gebruikt voor hun eigen zelfzuchtige doeleinden en toch komt 
er een nieuwe dageraad aan en zullen oude dingen nieuw gaan worden, 
waarheden zullen aan het oppervlak komen en bedrog zal er niet meer zijn. 

 
Er zullen geen dagen meer zijn waarop deze namen worden misbruikt voor roem 

en fortuin. 
 
Het is heel belangrijk dat de mensheid de ware boodschappen worden gegeven. 

Boodschappen, die niet vanuit eigenbelang komen, zoals boeken en interviews, 
maar vanuit een waarlijk verlangen naar verheffing van de planeet. Een laatste 

ding wat ik nog wil delen is, dat wij nooit, nooit hebben gedaan en nooit zullen 
doen, het geven is van een datum van onze aankomst. Waarom? 
Waarom zouden wij een datum noemen als wij jullie van slavernij willen 

bevrijden en daardoor jullie overheersers wijzer maken dan zij zijn? 
Het is goed om dit te onthouden! 

 
Ook zouden wij nooit de vernietiging van de Aarde of van een hele soort 
aanmoedigen omdat dit onmogelijk is en in direct geweld staat met de universele 

wetten. 
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