
De Gebroken Tijdcodes en
de Heilige Lichtlijnen

                           Ashtar via Arthura

Hallo lieve aardbewoners,
Hier is Ashtar met uitleg over de verschillende 

cirkels van ZIJN.

De Tijdcodes  zijn  de  sleutels  die  de  doorgang  geven  naar  een  andere  tijd  of 
dimensie. Deze codes zijn de vibraties met een bepaalde symboliek. De Heilige 
Geometrie zijn de vormen die de codes creëren. In de vorm van deze symbolieken 
kun je tijdreizen. Codes van het verleden zijn anders qua opbouw dan de codes 
van de toekomst. Dit is een gegeven, een vaste wet!



De vibrerende Lichtlijnen bevatten deze Heilige opbouw van Geometrie. Voor elke 
trilling is er een ander patroon, een andere kleur. Dat maakt een resonantie hoog of 
laag. Het geluid wat hier bij vrij komt is steeds anders van toon. Dat is het piepen in 
je oor, het verhogen van de frequentie, het afstemmen op een andere resonantie. 

Dat werkt door in jouw DNA Lichtcodes.

DNA lichtcodes

De Tijdmeesters zijn altijd bezig met het creëren van deze Lichtcodes, zij creëren 
nieuwe  schakelingen.  Je  kunt  zeggen    Zij  creëren  de  toekomst,  de  Tijdlijnen. 
Samen met het leven in de kosmos, het universum, zijn Zij de uitvoerende krachten 
van de Bron van Al dat is. Daarom kunnen bepaalde gebeurtenissen niet op 1 punt 
samengesteld worden. Het is een samengaan van vele factoren en de invloeden 
van creatie van God de Bron. Door wetgevingen in de creaties van Tijdlijnen zijn er 
wel limieten. Deze limieten mogen niet overschreden worden. Dat is de Wet. De 
Wet van het leven. De wet van het universum.
Ieder  leeft  onder  deze Wet.  Alles.  Niemand kan hier  onderuit  komen.  De trage 
Codes proberen dit steeds, door trucjes en technologische hoogstandjes. Helaas is 
de Liefdesintelligentie, een geduldige, maar veel sterkere impuls.

De liefdesintelligentie van de Bron van Al dat Is gaat zoveel verder dan al onze 
intelligenties  samen.  Zelfs  verder  dan Wij  Sterrenwezens  van het  Licht  kunnen 
bevatten. Ondanks dat WIJ hier sterk mee verbonden zijn is Ons bewustzijn nog 
niet zo bewust dat het het Al, het Goddelijke Al totaal kan bevatten. Ja, Wij bevatten 
wel een groot deel ervan. De mens is op dit moment zo versplinterd dat het slechts 
een zeer klein deel kan bevatten. Het menselijk bewustzijn kan zich veel tot een 



veel  groter  ZIJN  ontwikkelen.  Eenmaal  deze  kennis  van  Liefdesintelligentie  te 
hebben  ontvangen  kunnen  jullie  zoveel  meer  creëren  op  aarde.  Zoveel  meer 
ontvangen  en  doorgeven.  Dit  zal  zo  bevredigend  voor  jullie  Ziel  zijn,  want  de 
afgescheidenheid doet pijn. In werkelijkheid is er geen afgescheidenheid. Dit zit in 
jullie beleving van nu.

Jullie zijn zelf de Disclosure van het Hart

De openbaring  is  de  openbaring  van  de  kennis  van  de  Liefde.  Pas  dan,  lieve 
mensen, pas dan kan er een massale disclosure plaats vinden. Niet eerder wil de 
God de Bron ingrijpen. Alles en iedereen mag hier in meegaan. God de Bron heeft 
geen voorkeur, Hij heeft jullie allen lief, want alles is Zijn creatie, elk onderdeel. Hij 
is de Vader en de Moeder van alles. De Scheppende Kracht.

Elke kunstenaar die creëert, legt een stuk van zijn ziel in het gecreëerde. Elk mens 
dat  vanuit  liefde is  gemaakt,  hoort  bij  de Bron.  Mensen jullie  beseffen het  nog 
steeds niet genoeg. Jullie zijn het Licht, jullie zijn om die reden op aarde gekomen 
om het licht aan te steken. De massa, het slapende, worden nu latent wakker. De 
sluimerstand is ingegaan. Wat wil dit zeggen? Dat zij niet langer in een diepe slaap 
gevangen zijn. Hun Hart is nog een minuscuul deeltje af van het wakker worden uit 
deze diepe slaap.

Hun harten worden steeds warmer en warmer, zoals het hart van Moeder Aarde. 
De aarde is nu aan jullie toevertrouwd, wees er zuinig op. Het is het leerproces, ook 
al ben je vanuit de Sterren of de Engelen gestuurd. Al ben je als een groot licht in 
een menselijk lichaam belandt. Toch zul je dit op aarde neer mogen gaan zetten, 
met alle voor en tegenspoed. Dat was de afspraak, dat waren de codes die zijn 
ingevoerd.  Jullie  allen  zullen  zich  dit  weer  gaan  herinneren.  Niets  en  niemand 
ontkomt daaraan. Vele onder jullie die het grote licht naar buiten toe mogen gaan 
dragen,  kunnen op een bepaald moment,  door de sluier van illusie,  vertroebeld 
worden. Hun blik is vertroebeld doordat zij niet meer helder kijken. Behoed je mens, 
want dat is niet het juiste pad. Het pad is die van de heldere liefde, onbetwistbaar.
Niemand is beter, niemand is meer. Ik, Ashtar wil gezien worden als een Broeder, 
een  Lichtbroeder.  Ik  ben  slechts  aanwezig  bij  jullie  om  het  Licht  te  helpen 
ontsteken. Dat is mijn taak. Maar als de mens dit niet kan ontvangen, dan zal het 
anders gaan. Dan zal het langer duren. Er is een (tijds)limiet, dat is zeker. Alles wat 
niet met Licht kan resoneren of communiceren, communiceert met wat anders en 
uiteindelijk vertrekt dit stuk. Kijk naar je hart en voel. Wees eerlijk naar jezelf en kijk, 
eventueel met blozende wangen, naar jouw huidig hart. Wat zegt het? Ik ben open 
of niet? Ik ben eerlijk of niet? Leer hier van en wend je hoofd niet af, wanneer er 
niet de verwachte informatie wordt gegeven.



Het hart liegt nooit!

Alleen wanneer de mens niet luistert naar zijn hart, zullen er dingen gebeuren die 
niet leuk zijn. Dat ligt niet aan Ons en dit ligt niet aan de Bron. Nee, aan jezelf!
Jij stippelt je eigen pad uit. Vanuit arrogantie, vanuit doofheid of vanuit blindheid? 
Vanuit betweterigheid, of vanuit onwetendheid? Dus luister elke dag een moment, 
liever  nog wat  langer,  naar  je  hart.  Het  kan een confrontatie  zijn.  Daar  zijn  de 
meeste van jullie mensen bang voor. (glimlacht) Nu dat is niet nodig. Bang zijn voor 
je  eigen  waarheid,  is  niet  nodig.  Alles  wat  in  jou  zit  kun  je  keren.  Dat  is  de 
controversie ervan: The joke is on you! (de grap is aan jou).
Er wordt een grapje uitgehaald door de tegenpartij. Deze misleidingen vinden nog 
steeds plaats. Zie het als een grap, lach erom en keer je ver van deze misleidingen 
af.

Lach en zeg tegen hen:”Ha, dat had je gedacht, mij in de maling te nemen, echt 
niet! Want ik heb jou door”. Elke keer willen de lagere codes dit spel spelen. 
DAT IS HUN SPEL. Zij creëren met bepaalde codes hun “tijd”. Deze codes worden 
bepaald door de “gebroken geometrie”. Zij zijn er om jou te laten struikelen over je 
eigen  voeten.  Het  pad  van  de  “gebroken  codes”.:  Trap  er  niet  in,  het  zijn 
valstrikken!

Uiteindelijk zul je deze codes kunnen zien en ontwijken. Daarom gaan de harten 
sluimeren  en  op  een  bepaald  moment,  zoals  een  zonnestraal  een  bloem  laat 
opengaan, zo zullen de harten opengaan. Wanneer het licht hen diep raakt en laat 
smelten… het ijs wordt water, het water de tranen, de tranen verdampen en worden 
droog, het zicht wordt helder.
Dan is er alleen nog maar Licht en dit Liefdeslicht staat direct in contact met het 
licht uit het hart.

Dit is de disclosure en zij, de donkere codes weten dit! Zij weten van deze waarheid 
af en spelen hiermee: het kat en muis spel. Dit is de cirkel van de donkere codes, 
de gebroken codes. Hoelang wil je hier nog in meespelen? Wordt het niet tijd om 
eruit  te stappen. Het achter je te laten? Zo simpel is het. Zie het en neem een 
besluit. Want in dit spel van de gebroken codes, ben jij de kat of ben jij de muis. Dat 
houdt het spel in stand. De dader of het slachtoffer. Er is geen schuldvraag! Van dit 
oneindige spel van de negatieve spiraal.

Het slachtoffer zijn is net zo slecht voor het hart, als de dader zijn.
Als de criminele daders gevangen gezet worden en veroordeeld zijn, zijn zij niet de 
enige die dit spel in stand houden. Het is een over en weer energie, die niet stopt. 
Behalve als jij dit beseft en eruit stapt, zonder gemaar. Zonder te wijzen naar wie 
dan ook. Als je uit deze gebroken codes wilt stappen, begin dan NU met naar je 



hart te kijken, te luisteren en te openen. En vooral MET je hart te kijken.
Pak op je sleutel en open de poort naar de Liefde.

Het  inzicht  is  nog  sluimerend,  maar  binnenkort  komen  er  gaten  in  de  grijze 
mistsluiers van de Illusie. Gaten in de misleidingen. Wat de gebroken codes willen 
proberen, is de misleiding neer te zetten. Zodat jullie weer niet door de gaten heen 
kunnen kijken. Dit zijn de openingen naar jullie ware Hart en Ziel.
Steeds zullen ze proberen om jou in die zware cirkel te houden, door steeds een 
donkere grap uit te halen en de gaten te versluieren.

Een voorbeeld:  er  zijn  schilderijen  die  je  steeds  weer  anders  kunt  bekijken  en 
steeds weer zie je iets wat je eerder niet zag. Nu zo werken zij ook. Zo werken Wij 
van het Licht ook. Zodra Wij de kans krijgen zullen we jou het pad tonen om door 
deze gaten heen te kijken. Dus let op en kijk nog eens en nog eens naar jouw 
obstakels in je hart. Zijn ze er wel of zijn ze er niet? Of is het een illusie?

Kijk er doorheen, schuif dit illusie gordijn opzij. Breek er doorheen. Maak poorten.
De Cirkel van het Licht, van de Heilige Geometrie, is die van vreugde, liefde en 
blijdschap. In deze Lichtcirkel is geen kat en muis aanwezig, slechts eenheid.
Het gezegde: “We zijn allen gelijk”, betekend niet dat elk mens hetzelfde is als de 
ander. Elk mens is uniek en dus verschillend. Je mag opvallen met jouw talent en 
leven vanuit je passie. Dat is wie jij bent.

Bescheidenheid is op zijn plaats wanneer er teveel onrust en ongeduld optreed in 
je  energie,  neem  dan  een  stap  terug,  want  dan  komen  de  kat  en  de  muis 
tevoorschijn. Het ego neemt het dan over, daar mag je voor waken. Zo werken Wij 
niet vanuit het Licht. Wij werken vanuit de rust en de stilte, zo horen Wij steeds ons 
hart spreken, de taal van het hart mag je gaan leren horen en spreken.
Jezelf boven de ander stellen, maakt de ander ondergeschikt.

Elkaar dienen werkt anders

Zo nu en dan treed jij naar voren en zo nu en dan treed de ander naar voren en 
dan weer naar achteren, als in een dans. Afwisselend en ruimte scheppend voor 

elkaar. Je gunt de ander datgene wat je jezelf toewenst. Zo maak je plaats voor een 
ander en soms neem je plaats in. Wanneer je naar voren treed, is er nog steeds 

ruimte voor de ander om jou aan te vullen. Vreugde is de basis hiervan.
Dit is de dans van de VREUGDE!

Dit is de dans van het HART!

Nog mooier wordt het, als We allen samen in het universum deze dans mogen 
maken met elkaar. Multidimensionaal Bewustzijn. Het samengaan, het samen 



resoneren staat niet zo ver meer van jullie af. Dat is zeker.
Dit was het weer voor vandaag.

Namasté
Een liefdesgroet van Ashtar

16 augustus 2012

Mag gedeeld worden in zijn geheel en onder vermelding van de bron: Arthura 
Hector  http://ashtarcommand.wix.com/ashtarspage


