
De Frequenties van de Lichtdimensies

Ashtar via Arthura

Lieve mensen, hier ben Ik Ashtar met een nieuwe 
boodschap

De bedoeling is dat we in ons zelf de kracht gaan ervaren!
De intensiteit om de aarde om te vormen tot een 5d energie of hoger.

De frequentie om je heen verhoog je alleen als je zelf deze kracht bezit.
Vanuit je eigen kern, straal je dit door naar beneden, naar boven en naar alle 4 de 

(wind) richtingen,
dit in combinatie met de liefdesenergie van het hartchakra. Geen enkele donkere 

kracht kan dit tegenhouden,
tenzij je niet de hogere frequentie bezit om dit alles om te vormen.

Tot die tijd: geen spelletjes!
Maar naar binnen gericht zijn, in jezelf zoeken naar wie je bent.

Eerst jezelf sterk maken…voordat je je naar buiten richt.



Anders treedt het ego naar buiten.

Ik, Ashtar, ben een Lichtwezen die handelt vanuit de Hogere Orders.
De conflicten in de dualiteit van de 3e dimensie zijn nodig

om uiteindelijk de herkenning te ervaren en weten hoe te handelen in vrede.
Uitingen van sterke emoties en verwarring,

komen overeen als bekende vormen.
Doch zij zijn slechts een afspiegeling van de 3d frequentie.

Door dit te ervaren bouw je kennis op. Door dit te ervaren weet je wie je bent.
Tenminste, alleen dan wanneer je gefocust bent op je eigen energie.

Door deze sterk te maken en in evenwicht te brengen
kun je doeltreffend gaan handelen.

Weet dat liefde en het echte liefdeslicht niet wordt uitgevoerd in oorlog,
maar in harmonie en in balans is met alles.

Chaos is de lagere frequentie. Licht is de hogere trilling:
merk het verschil op!

Wanneer er twijfel is, chaos en verwarring:
Weet dat dit de “wapens” zijn van de lagere levensvormen.

Deze zijn bereidt tot aanval als je ervoor open staat.
Bedoelt wordt: wanneer je hiervoor ontvankelijk bent..

Wanneer ben je hiervoor ontvankelijk??
Doordat de schemer is ingetreden en

het Licht wordt gefilterd tot een lagere frequentie.
De vorm wordt zwaar en er daardoor mist ontstaat….

het vloeibare wordt vaster.
De golven van het licht gaan zwaarder trillen

en daardoor is fantasie niet uit te sluiten.
Lagere trillingen doen de realiteit vervagen,

doen de fantasie dromen en de werkelijkheid verstoren.
Laat je niet verleiden door de donkere krachten, wees Licht.

Dwaal je af door die negatieve energieën?

KEER DAN NAAR BINNEN
En laat….

een Fontein van Licht op je pad komen,
Sterren van Licht fonkelen in je ogen…..

het Licht drinken als vloeibaar water
Door je lichaam erin te drenken

En voel dan, de Explosie van Lichtsterren



vanuit je Hart en je hele Zijn omarmen
 We moeten allen sterk worden. Stabiliteit is een vereiste.

Geen onstabiel gedrag, omdat deze mens gemakkelijk te misleiden is.
Geen tussenweg meer: maar keuzes maken….
het herkennen van hoge en lage frequenties!

Jezelf eerst helen, dan het vormen van een eenheid met elkaar,
die de aarde zeer krachtig zal maken.

Het oplichten van de aarde,
is het oplichten van de hele mensheid,

is het oplichten van het hele universum…
Wees sterk, wees op je hoede

Liefde en leed zullen niet meer samen hoeven te gaan…
Overvloed zal op je pad komen.

Verstoring van het Licht en de Hoge Frequenties:
De “lagere energieën” willen hun honger stillen en
zetten van alles in gang om jouw mooie kwetsbare energie te verstoren.
Blijf in je eigen kracht, zeker nu in deze tijd.

De laatste loodjes zullen hard bestreden worden. Niet door oorlog……..
wel door het Licht en door de Liefdesenergie.

Heb geen twijfel, heb geen oordeel!
Er is geen vrede zonder een sterk geloof.

Check!! Je trillingsfrequentie! Stem je af op de liefdestrilling
en voel…waar zit je??
Op welke frequentie??

Als eerste je golflengte afstellen op kracht,
elke keer weer checken, nakijken, controleren.

Waar zit je?
Focus!

En herstel…..indien nodig

Vrede zij met u, Adonai
 In liefde medegedeeld door Ashtar, voor de mensheid

Dank je Ashtar
20 september 2012
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