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Ashtar: Geen illusie is het, geen fantasie, maar een werkelijke 

werkelijkheid van Liefde. 

De parallelle Wereld van het Licht. De ontdekking hiervan zal spoedig plaats 

vinden. Eerst vanuit een ander standpunt,  vanuit een wetenschappelijk oogpunt. 

De ontdekkingen gaan razendsnel nu. Niet veel komt hierover nog naar buiten, 



Deze 3d wereld staat voor een grote ommekeer, ook op dat vlak. Want alle 

vlakken kruisen elkaar. Dat zal op zich al een ontdekking zijn van grote omvang. 

 

De parallelle Lichtwereld bestaat vlak naast de wereld van de mens. Parallel! Zie 

het als een lijn naast een lijn. Verbonden aan elkaar door de energievibraties. De 

een kan niet zonder het ander. Dit is een soort wet. De wet van samengaan. Een 

breuk in deze twee dimensies zou een grote schade betekenen. Dat is al eerder 

gebeurd. Ja, ten tijden van Atlantis . Weer staat de mens op dit punt, weer zal er 

een enorme groei gemaakt kunnen worden. Eerder werd deze geblokkeerd. De 

groei werd een opdeling in twee. Zeer pijnlijk voor iedereen. En wanneer er over 

een nieuwe aarde gesproken wordt, voelen jullie weer die pijn: daarom duiken 

velen van jullie weg. Sommige van jullie willen niet herinnerd worden aan die 

tijden van pijn en afscheiding. Maar lieve mensen nu loopt het anders, de Wetten 

van het Universum vertonen een andere uitkomst. Wat er toen gebeurde zal zich 

nu, in tegenovergestelde beweging  gaan herstellen. Deze beweging is zo krachtig 

als twee aantrekkende polen van twee magneten. Net als twee magneten die 

eerst ver van elkaar verwijderd waren en nu steeds dichter bij elkaar gaan komen. 

Wanneer ze zich zeer dicht bij elkaar bevinden, kan er niets meer tussen komen. 

Zij moeten dan tegen elkaar aan geplaatst worden. De aantrekkingskracht van 

deze twee magnetische polen is zo enorm groot, voor de mens niet te bevatten. 

Geloof het maar, neem dit gegeven maar gewoon aan van Mij. En Ik, Ashtar 

spreek namens het Licht. 

Deze twee parallelle, magnetische werelden van tegenovergestelde materie, 

zullen samen gaan komen en elkaar gaan beïnvloeden. Jullie merken dit nu al, 

maar dat zal nog meer gaan toenemen. Dus niet alleen vanwege de aantrekking, 

nee, ook vanwege het tegenovergestelde in de energie. De een is vanuit de wat 

zwaardere materie opgebouwd, de ander vanuit een Licht vibrerende 

energetische deeltje. 

Het immateriële en het materiële zal gaan samenkomen, in elkaar oplossen. De 

kennis vanuit de immateriële realiteit sijpelt nu al jullie wereld binnen. Daarom 



waren er 12 jaren van ophoging van Lichtfotone nodig. Het 13
de

 jaar is het 

samengaan, samensmelten. De bevruchting vindt vooraf nog plaats. 

Zie vorige channeling over de Blauwe energie, dit is in principe de bevruchting en 

daarna komt de wedergeboorte van de planeet aarde, maar ook van de oppositie 

dimensie. In een mens kunnen de twee mannelijke en vrouwelijke delen, de 

kundalini, op een bepaald punt in de ontwikkeling samengaan. Het materiële, 

fysieke lichaam komt dan in aanraking met het Lichtlichaam en deze daalt 

langzaam in. De samenwerking zorgt uiteindelijk voor heelheid in die mens. De 

Lichtmens is geboren. Zo zal dit nu ook gaan met de aarde en zijn bewoners en de 

Lichtaarde zal geboren worden. 

De andere parallelle wereld van Lichtfotonen was eerst geblokkeerd, het contact 

tussen deze twee composieten waren duaal. De tijd is rijp voor het samengaan 

van deze twee composieten. Na het samengaan is er een bepaalde tijd nodig om 

dit in elkaar te laten verweven en tot rijping te brengen. Dan is er slecht nog het 

ontwaken dat van start gegaan is, nu mag het werkelijk leven in deze nieuwe 

vorm  plaats gaan vinden. 

Ik Ahstar stap nu even over naar waar de vorige channeling is gebleven…wanneer 

het Moederlicht neerdaalt. 

Het Moederlicht: De 13 die genoemd worden in vele geschriften, staan voor het 

Gouden Christusbewustzijn wat dan neerdaalt over de aarde en de mensen. Door 

middel van dit Gouden Licht kan de hele aarde door het Blauwe Licht opgenomen 

worden, als bevruchting van de Goddelijke Wil. De Negen brengen het Blauwe 

Licht naar de aarde. Na deze periode van ommekeer, zal de aarde anders gaan 

functioneren. De Lichtkennis is dan optimaal en de harten zullen stralend zijn. 

Maar de opbouw hoe te leven in deze nieuwe aarde, zal dan pas van start gaan. 

De mens zal dan pas werkelijk ontwaken, werkelijk klaarwakker worden. 

Dit klaarwakker worden is ook een proces, het is het integreren van jullie 

Lichtlichaam in het fysieke. 



Ieder zal nu wakker worden en de informatie tot zich krijgen vanuit het Licht of 

via de Lichtzaden op aarde. Nieuwe leraren staan op en zullen jullie informeren. 

De meeste van hen weten dit al een tijdje en hebben zich voorbereid. Zij zijn 

voorbereid en ingewijd door het Licht.  

De ontwikkelingen gaan door 

Zoals er nu ontwikkelingen zijn, zijn er dan ook nog steeds: de ontwikkelingen van 

de evolutie. Maar deze zijn anders. De ophoging van het Licht op aarde, wat nu in 

jullie tijdsbestek plaats vindt, zal dan niet meer nodig zijn. Nee, dan zal de tijd 

anders verlopen, rustiger. De hectiek die er nu is, zal verdwijnen. Vanuit een rust 

zal alles in de mens open gaan. Er zal meer duidelijkheid zijn voor jullie allen en in 

relaties zal er een samengaan zijn, deze zullen vanzelf te voorschijn komen vanuit 

Liefde en begrip. Want de harten staan open. Deze zullen nog verder opengaan. 

Er is slechts nog verschil in fases. De fase waarin jouw hart open is. De een zal 

verder zijn dan de ander. Maar omdat alles nu vanuit een bepaalde maten van 

liefde gedaan wordt, worden de zaken anders aangepakt. Ja in de gehele wereld. 

Het samengaan van deze dimensies, is niet voor iedereen al duidelijk, maar dat is 

de taak van de boodschappers en leraren om dit naar buiten te brengen. De mens 

zal gaan zoeken naar nieuwe antwoorden en kijk, de boodschappers van het Licht 

staan al klaar. Deze boodschappers en leraren geven hun kennis door. Het zal 

vloeiend gaan. Vanuit een nieuwe energie. En wanneer deze nieuwe lessen 

worden doorgegeven, zullen degene die dit ontvangen dit ook weer op hun beurt 

door gaan geven. De ontvangst van de nieuwe informatie zal met liefde 

opgenomen worden, zonder veel strijd. Want de mens snapt het nu. Na de 

omzetting en het samengaan van de twee dimensies, komt er een nieuwe kennis 

in de mens. Hun brein is geopend vanuit het hart. Ze zullen de Lichtkennis 

opnemen en tot zich nemen. Honger zullen zij hebben naar deze informatie van 

de Liefde. De boodschappers en de leraren die eerst niet gehoord werden in de 

oude wereld, worden nu met liefde binnen gehaald. En duidelijk gehoord!  

Wat Ik al zei er zijn twee parallelle werelden die samen gaan komen en 

die nu al bijna zover zijn. 



In de ene speelt zich alles af in de energie, en in de andere in de materie. Wat zich 

in de energie afspeelt verandert de materiële realiteit. Het is een wisselwerking. 

In het verre verleden waren deze werelden ook verbonden, toen was er een tijd 

dat deze werelden niet meer konden connecten met elkaar. Geen connectie is 

een halve waarheid beleven. Eigenlijk waren jullie een tijd lang niet totaal 

verbonden op aarde en dus gehandicapt in de energie. Er was geen totale 

doorstroming en bewuste connectie met de Bron en de Lichtwereld. Sommige van 

jullie hadden contact, maar werden vaak gemeden. De wetenschap was ook half, 

halve waarheden werden verteld. Dit geldt voor alles. Alle oude en nieuwe 

Lichtkennis worden nu weer geconnect. Langzaam maar zeker is het zover. De 

lijnen raken elkaar nu aan de randen en binnenkort gaan zij over elkaar heen en 

dan IN elkaar. Ze worden dan één. Wonderen zijn geen “ver van je bed show” 

meer, integendeel, nu al kun je afstemmen op deze Lichtenergie en kennismaken 

met het Multidimenionale Bewustzijn. Hoe meer je nu al connect, hoe fijner de 

overgang zal plaats vinden. Nu al geeft de natuur de connectie aan. Kijk maar wat 

verder, dan zie je de andere wereld. Het is nu al aanwezig in de randen van de 

lijnen, degene die de connectie al hebben kunnen dit uitleggen en aangeven hoe 

dit te doen. Stel aan hen de vragen. 

Het zal voor ieder mens een bijzondere ervaring worden, het openen van dit 

andere deel bevindt zich in het hart. Open je deze dimensie in je hart, dan komt 

die kennis naar je toe. De kennis van het Licht kan in alles verborgen liggen, in alle 

materie. Alles kan bezield worden door het Licht. Als de mens de Lichtenergie 

uitstraalt kan deze zijn omgeving áánzetten.  De omgeving van deze Lichtpersoon 

zal dan ook bezield worden door het Licht. Je voelt dit direct. Het is een 

uitstralende liefdes energie! Zet jezelf maar open in die ruimten waar je dit kan 

opnemen, bij die persoon die met Licht gevuld is. Soms doen jullie dit al 

onbewust. Het voelt fijn en je kikkert er van op. Zo zal het zijn op de nieuwe 

aarde, die nu al aanwezig is voor de mensen die hiermee verbonden zijn, zij zijn 

verbonden met Ons. De Lichtwereld heeft vele lagen en dimensies. Verschillende 

soorten Sterrenfamilies leven hier in de andere Lichtdimensie. Deze willen hun 

connectie met jou weer herstellen. Zodat ze jou kunnen begeleiden in Liefde. De 

Lichtlessen zijn heel anders dan jullie mensen denken.  



 

Wij houden van jullie zoals jullie zijn. 

Geloof het maar, Wij vanuit de Lichtwereld kijken naar jullie Licht. In tegenstelling 

tot wat jullie op aarde voorgeschoteld krijgen via de media. Een perfect lichaam is 

wat de media jullie voorspiegelen? Wat jullie voor gespiegeld krijgen is een 

onwerkelijk beeld wat onnatuurlijk is. God heeft vele verschillende vormen 

gecreëerd, omdat dat verschil, een uniek zijn inhoudt. Standaard vormen die 

blijkbaar aantrekkelijk zijn in jullie wereld kennen Wij hier niet. De uniciteit van 

elke energie of Lichtwezen is veel belangrijker. Een mens is veel meer dan een 

lichaam alleen! 

Dat en nog veel meer gaan jullie leren.  

Licht voelt Licht, dat zorgt voor een fijn en mooi gevoel. Vandaaruit werkt het 

door naar alles in je leven. 

De nieuwe aarde geeft je een nieuw gevoel. 

Namasté Ashtar 

Vanuit respect delen in zijn geheel en onder vermelding van de bron: Arthura 

Hector www.astharspage.com 

 

 

 

 

 

 


