
Ashtara: Planeten en 
hun verbindingen met de mens

midden is Sirius

Wanneer de planeten in jouw vissier komen hebben zij een betekenis, deze signalen worden vaak 
onderschat op aarde. De mens is een levend bewustzijn, zo ook alle planeten in het universum. Dit 
bewustzijn is een onderdeel van een zeer groot bewustzijn: HET AL WAT IS!

God de Bron is een enorm groot bewustzijn en niemand weet hoe groot. Iedereen heeft daar een 
eigen beeld van, het hangt van het bewustzijn af. In welke vibratie  het bewustzijn zich op dat 
moment begeeft. Alles is in ontwikkeling, elk bewustzijn. Groot of klein, laag of hoog in trilling. Er 
is  een beweging in  dit  bewustzijn waar wij  allen deel  aan nemen.  Elk klein onderdeeltje  heeft 
invloed op dit giga grote bewustzijn! Het wordt eerst gefilterd door een Krisstalbewustzijn in het 
universum,  Een  soort  ring  van  controle.  Een  soort  beveiligingsbewustzijn,  om  het  grote 
Godsbewustzijn niet aan te tasten. Lage trillingen komen er niet door heen, althans zij gaan niet 
door tot de kern maar blijven hangen in een bepaalde ring eromheen, waar alle lagere trillingen van 
informatie worden opgeslagen. 

Jullie mensen van de aarde weten inmiddels dat hoog en laag niet met elkaar resoneert, net zoals  
angsten  en  liefdes-vibraties  niet  samen  gaan.  Het  wordt  of  meegaan  in  de  liefdestrilling  of 
ondergedompeld worden in angst. Alles gaat in golven. Alles gaat in golven aan jou voorbij lief 
mens,  zolang  je  in  die  duale  wereld  leeft  en  jou  bewustzijn  in  het  duale  meegaat.  Er  is  een 
nooduitgang! Ik bedoel daarmee een uitgang uit het duale bewustzijn. Ondanks dat je in een 3d 
wereld geboren bent, kan jou bewustzijn zich echter verder ontwikkelen zonder nog veel last te 
hebben van het duale.

  De uitgang uit deze duale wereld is de ingang van de zon

DE POORT VAN DE ZON
Via de poort van de zon, kun je los komen van het duale bewustzijn, een soort verlichte staat van 



zijn. Deze poort bevindt zich in het hart van alles. Ook in de mens. Dit zijn de kernen die speciaal  
door het Goddelijke zijn gecreëerd om altijd in contact te blijven met de Goddelijke Bron. Deze 
Goddelijke Punt kan op allerlei  manieren worden geactiveerd.  Door codes, door inwijdingen en 
door het Licht van de Liefde. De Poort van de Zon is de toegang tot een eenheidsbewustzijn. De 
verbindingszielen die hiermee contact hebben zijn de Counsel of Nine. Zij kunnen één worden met 
God de Bron. Dit is het bewustzijn van Eén. Wat wordt hiermee bedoeld? Het bewustzijn van één is 
het bewustzijn van eenheid en in verbinding met God de Bron. Jouw dienstbaarheid is in dienst 
staan voor het grote geheel. Het grote geheel kan alleen worden waargenomen vanuit het Grote 
Bewustzijn  van  KOS.  Kantalogische  Osiopathische  Shoots.  Dit  is  een  kristallijne 
bewustzijnsmanifestatie  die  in  beweging  wordt  gebracht  door  geluid.  De  resonantie  van  de 
kristallen kan dan via een moleculaire substantie van Licht gaan communiceren. Licht-resonantie 
zijn  golven  van  Hoge  frequentie  en  verbindt  je  deze  met  de  Liefdestrilling,  de  deeltjes  van 
verbinding, dan ontstaat er een ware explosie van Licht. De Liefdestrilling en verbinding is nodig. 
Alleen Licht is dus niet voldoende. Vals licht wordt geboren uit Licht zonder liefdesverbindingen. 
Het kan zich dan niet verbinden met het totaal en het Grote Bewustzijn van KOS. Dus ook niet met 
God de Bron. 

WETENSCHAP ZONDER GODDELIJKE KERN
Wanneer er een wetenschap ontstaat over de natuur of de werking ervan en er is geen connectie met 
een Goddelijke Kern, dan zal er veel kennis verloren gaan. Een eenzijdige benadering van het leven 
of  van  dat  stuk  bewustzijn  komt  dan  naar  voren.  Wanneer  dit  via  de  liefdesfrequentie  wordt 
gerelateerd kan er een totaal aan kennis worden vrij gegeven. Deze kennis kan in lagen worden 
getoond aan de onderzoeker  of wetenschapper.  Deze persoon zal  steeds dieper  in deze materie 
worden meegenomen, de Goddelijke Kennis komt vrij. Dit kan iedere levensvorm bereiken in zijn 
levensprincipe. Dit komt omdat iedere levensvorm zijn Goddelijke Kern kan activeren. Kristallen 
zijn goede activators. Zeker degene met codes. Het openen en activeren van de Goddelijke Kern 
kan in het Hart plaats vinden. Maar alles heeft een kern en een hart, elke chakra! Elke bloem of elk 
deel van een atoom. Alles heeft een  micro macro cultuur. Zoals men kan inzoomen op een foto, of 
weer uitzoomen. Dit geeft verschillende resultaten. Diamant is de allerhoogste vorm van kristal-
licht. Deze vibratie gaat zeer snel. Bewandel deze kennis in stappen, wanneer deze Hogere Kennis 
niet volgens een bepaalde orde wordt opgedaan kunnen er delen van de kennis verkeert worden 
geïnterpreteerd. Dit kan schade opleveren bij de mens of persoon die deze is aangegaan. Simpele 
gereedschappen kunnen soms de grootste ommekeer geven, vergis je niet in je status, want het ego 
kan als verstorende energie worden neergezet. Wat jou toekomt komt op het juiste moment in de 
juiste vorm naar jou toe. Afgunst naar een andere manier van werken kan alles teniet doen. Een 
grote terugval kan dan op deze mens zijn pad komen. Het overzicht van het grote geheel gelden 
hier. Jij als micro mens op aarde in de fysieke vorm, kan het overzicht niet waarnemen en daarom is 
er een verbinding nodig vanuit de Liefdesdimensies,  een macro bewustzijn. Deze begeleiding is 
noodzakelijk.  Zij  geven aan  jou  door  hoe  te  handelen.  Deze  samenwerking  van  vertrouwen  is 
gebaseerd op een wederzijds respect. Arrogantie, egocentrisch handelen is uit den boze.

Hogere Kennis gaat via de Sirius energie, de planeet en de poort naar de Hogere Magie en Kennis. 
Pluto, de energie van de omzetting en de confrontatie gaat met  golven door alles heen en de mens 
lijkt even teruggezet in een vorm van angst en verwarring. Elke keer weer mogen deze golven 
overwonnen worden en dit zijn de uitdaging en de lessen van het Hogere. Het hart, de zetel van de 
waarheid, zal steeds verder open gaan en het duistere stuk in en aan jou gaan belichten. Zodat de de 
duistere golf zich weer kan gaan schoonwassen.

AFGEWISSELDE GOLVEN VAN DUALITEIT
Deze golven van afwisseling komen en gaan. Dit om het Hart voor te bereiden op de zeer Hoge 
Tonen van de Goddelijke Liefde. Dit kan niet ineens gedaan worden, want dan is een stilstand van 
het fysieke hart mogelijk. Ook in de psyche kan er niet in een keer het Licht gaan stralen. Dat zou  



een te grote dosis bevatten en dit is slechts mogelijk voor degene die al verlicht zijn in een andere 
tijd of laag. Daar komt bij dat het fysieke mee mag gaan. In deze tijd van de aarde zal er een 
tussenvorm komen  van  een  wezen  dat  zowel  verlicht  als  mens  kan  zijn.  Een  wezen  van  het 
Liefdeslicht in een fysieke hoedanigheid. De tussenvorm van een  Hogere en een  lagere zijn.

De sterrenkinderen en sterrenzaden hebben deze combi in hun blauwdruk opgeslagen. Op bepaalde 
momenten zullen deze codes activeert worden. Zij weten dan hun positie in te nemen, dit gaat op 
een zeer natuurlijke wijze. Hun omgeving wordt mee getransformeerd. In een aantal jaren worden 
zij op hun plaats gezet  n.a.v. wat hun taak op aarde inhoudt. Zij worden direct door de Hogere 
Resonanties begeleidt. Hun kosmische familie waakt over hen. De lessen die zij mogen ondergaan 
zijn afhankelijk van de hoedanigheid van hun taak. 

Venus: De energie van de planeet Venus is verbinding maken met  de liefdestrilling.  Deze gaat 
samen open met de poort van het Hartchakra. Alle planeten en chakra's worden hiermee verbonden. 
Met het  Hartchakra.  Activeren van de chakra's  is  een goede zaak,  maar  de verbinding met  het 
hartchakra en de poort van Venus is noodzakelijk om de juiste kennis van het Goddelijke Pad te  
bewandelen. Het ego wordt in golven op de proef gesteld, de lagere codes doen hier gretig aan mee. 
Elk mens heeft een angstcode in zich die de deur opent en sluit! Welke angstcode mag bij jou 
gekraakt worden? Als dit inzicht is behaald gaan de grote poorten van Eenheid open. De dualiteit is 
opgeheven. Dualiteit wordt ook in lagen aangepakt. Steeds weer een laag voor laag die wegsmelten 
en de weg vrijmaken.

Maan: De energie  van de maan heeft  een andere reden. Deze maanenergie  zorgt ervoor dat de 
resonantie in de mens gaat golven zoals bij eb en vloed. Zij zorgt voor de golvende beweging in het 
bewustzijn. Het overspoelen van informatie, die gebracht worden door de poorten in het hart en de 
verbinding  met  elke  planeet,  zullen  af  en  aan  gaan.  Dus  de  informatie  komt  en  gaat.  Nu  het 
hartchakra van de aarde is geopend zal deze in de mens nog meer informatie gaan opleveren. Vanuit 
de verschillende poorten in het hart, deze golven van bevruchte kennis zullen het hart en de mens 
gaan beroeren. En totaal andere inzichten teweeg brengen. 

Zon: Zonne-energie is er een met een Hoge kennis en er zal eerst via de poort van de planeet Sirius  
geopend worden. Zonne activatie wordt gerealiseerd wanneer alles in één lijn staat. Wanneer er een 
hart zo geopend wordt, dat er geen twijfel meer mogelijk is dat deze persoon met zijn kracht, alleen 
nog maar  voor  het  grote  geheel  zich  in  wil  zetten.  De kracht  van de zon is  de  kracht  van  de 
kundalinislangen die een worden met elkaar en het Heilige Huwelijk voltooid kan worden. Dit is 
een  kosmische  activatie  met  een  Hoger  Wezen  van  Liefdeslicht.  Die  de  eenheid  van  de  zon 
weerspiegelt in het hart van de mens en in het hart van het Goddelijke Bewustzijn.

Er zijn nog vele planeten die benoemd kunnen worden en hun energie is erg belangrijk.
Voor nu is dit voldoende, er zal later meer volgen
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