
De Droomchakra van de aarde 
en de mens gaat open!

Ashtar via Arthura

Welkom lieve mensen van de aarde, hier is Ashtar die spreekt en 
Ik wil jullie graag gaan uitleggen wat het betekend als de 

droomchakra van de aarde geactiveerd wordt

Op 21 augustus 2013 gaat de achtste maanpoort open en zal de droomchakra van de aarde 
worden geactiveerd. Deze maand augustus staat in het teken van de droomchakra en de 
mens zal  hierdoor  ook geraakt  worden.  De droomchakra  is  lang niet  actief  geweest  en 
daarom zal dit een nieuwe realiteit openen. De realiteit van de waarheid. Jullie weten dat er  
elke volle maan een poort open gaat en dat deze samen gaat met een chakra van de aarde. 
De herdenking van Maria's Hemelvaart (15 augustus) is de opwaartse energie die hiermee te 
maken  heeft.  Het  zichtbaar  contact  maken  met  de  andere  dimensies  en  de  aansluiting 
daarop.

De droomchakra zal niet alleen het dromen activeren, maar juist de realiteiten die altijd voor 
jullie verborgen zijn gebleven openen. De realiteiten van de andere dimensies. Langzaam 
gaan  jullie  innerlijke  ogen  open.  Want  de  mens  die  al  langer  dromen  kon,  zag  dit  al 



aankomen. Zij zagen een wereld van verandering en een totaal andere mens opstaan. Zij 
wisten niet beter dan dat dit ging gebeuren. Want veranderen gaat de jullie wereld. 

Wat houdt dat in? Zijn jullie werkelijk voorbereid?
 Wanneer dat gebeurd zal de mens haar oude vormen en lijnen mogen los gaan laten.
De droomchakra zorgt voor een andere blik, een blik in een andere realiteit. Wanneer de 
mens niet kan accepteren dat een verandering noodzakelijk is om mee te gaan met de groei  
van het bewustzijn van de aarde, dan komen deze mensen met zichzelf in de knoop. Want de 
oude  manieren  kunnen  niet  meer  toelaten  worden.  De  aarde  Haar  bewustzijn  gaat 
veranderen en haar toon verandert mee. Deze trilling hoort niet meer bij de oude manieren 
van leven, maar bij een totaal andere vorm. Deze nieuwe vorm staat dus langzaam op, om 
alles op aarde mee te nemen. Dit gaat vanuit liefde en vanuit vrijheid! 

FLEXIBILITEIT VAN DE MENS
De natuur van de aarde verandert  mee,  zij  is  flexibel,  maar is  de mens dat  ook? Want  
wanneer de mens zich nu niet flexibel opstelt zal er een moeizaam pad bewandelt worden! 
Kijk, een kleine omzetting mag plaats vinden, maar grote struikelblokken hoeven niet meer 
plaats te vinden. Die zijn al genomen in de afgelopen maanden van dit jaar. Laat de touwtjes 
los en geef je over aan de nieuwe aarde resonantie. Volg het hart en de stem van de liefde. 

De droomchakra is het centrum van de communicatie met de andere dimensies, hierbinnen 
komen  de  verhalen  tot  stand  die  via  beeld  en  geluid  op  een  energetisch   scherm 
geprojecteerd worden. Voor het creëren van het nieuwe pad van het NU.

Het derde oog ontvangt direct de beelden en zendt deze door naar het energetisch scherm 
via  de  droomchakra.  Zo  ontstaan  er  bewegende  beelden  die  informatie  tonen. 
Helderziendheid  ontstaat  zo,  dat  is  een  onderdeel  ervan.  Helderziendheid  kan  op  deze 
manier de droomchakra voeden met beelden. Het ontvangstkanaal is de pijnappelklier met 
zijn  energetische  antennes.  Hier  komen  de  gedachten  binnen  en  worden  zo  verder 
doorgestuurd  naar  het  beeldscherm  in  de  droomchakra.  Dit  beeldscherm  is 
multidimensionaal.  Deze bestaat niet uit  een twee dimensionaal plat vlak, maar met een 
soort holografische diepte.  De mens kan hier met zijn bewustzijn naar toe gaan en zich 
hiermee  gaan  verbinden.  Er  ontstaat  dan  een  multidimensionaal  contact  met  de  andere 
werelden of een multidimensionaal contact met zichzelf. De vele zelven in de mens zijn 
geconnect  met  de  andere  dimensies  en  vele  tijdlijnen.  Verleden-tijdslijnen,  toekomstige 
tijdlijnen en parallelle tijdlijnen.

Samensmeltingen 
Samensmelting ontstaat door middel van een oplichtende pijnappelklier die zodanig samen 
gaat met een ander Lichtbewustzijn die met een zelfde Lichtfrequentie resoneert, als een 
magneet  wordt  zij  aangetrokken  tot  elkaar.  Wanneer  deze  Lichten  gaan  samensmelten 
ontstaat  er  één  groot  Licht  van  bewustzijn.  Een  ontploffing  van  Licht  en  Liefde.  De 
droomchakra's komen dan ook samen en worden één in beeld en geluid. De belevingen zijn 
als in één bewustzijn. Er bestaat geen intiemer contact dan dit. Dit is een heel mooi contact  
en  de meeste mensen op aarde kunnen zich dit niet voorstellen. Groepsbewustzijn werkt 
ook zo, maar dan komen meerdere soorten bewustzijn bij  elkaar om één te worden. De 
“Council of Nine” smelten ook regelmatig samen met elkaar om te kunnen communiceren 
over het universum in afstemming tot God de Bron, zij zijn liever samen dan individueel. 
Wanneer zij samen smelten en één worden met elkaar om vervolgens met die Ene samen te 



gaan, ontstaat er een contact dat de mens ver te boven gaat. Er ontstaat dan een giga groot 
Lichtcontact  waarin men communiceert  in eenheid.  Het Godsbewustzijn.  Zij  hebben het 
begrip van het Al wat Is. Zij leven de Wet van Eén na. Negen plus Eén is Tien en dit is ook 
weer Eén! Totale eenheid. Vele Heilige Raden communiceren zo om tot een eenheid van 
oplossing te komen. Op de Lichtschepen is dit samengaan in Lichtbewustzijn ook een van 
de normaalste zaken.

Verdeeldheid op aarde
De verdeeldheid die er op aarde heerst  komt tot  uiting in een totale andere manier van 
communiceren  en  de mens  heeft  de  elementen  van eenwording nog niet  gebruikt  zoals 
gedachtekracht en telepathie. Daar kan nu verandering in komen en vooral de nieuwe aarde 
kinderen  hebben  hier  een  talent  voor.  Zij  ontvangen  niet  alleen  de  prikkels,  maar 
communiceren hier ook mee. Kinderen met een label of sterrenkinderen snappen niets van 
de aarde en de verdeeldheid, ze weten hoe zij kunnen werken met de gedachtekrachten en 
telepathie het gaat hen natuurlijk af. Tenzij zij worden verhindert en afleren hoe ermee te 
werken. Het sterrenkind dient wel een goede leraar te ontmoeten ten tijde van het wakker 
worden. Omdat de aarde door de verdeeldheid en de aardse manieren hen in verwarring 
brengt. Een goed uitleg is nodig naar de ouders en de kinderen.

Creativiteit stimuleert de droomchakra!
Regelmatig jou creatieve brein stimuleren is een mooie start om de 

droomchakra tot leven te wekken en te houden
 

Niet creatieve mensen zijn vaak toch creatief! De Godsvonk is een creatie-energie. Op een 
ander vlak kunnen deze mensen zich dan toch creatief uiten. Het creatieve brein werkt op 
vele fronten en op vele manieren. Je kunt je huishouden runnen op een strakke rationele 
manier,  of  je  kunt  de  structuur  op  een creatieve  manier  vormgeven.  Vanuit  vreugde en 
gevoel.  Zelfs  het  onderwijs  op  de  huidige  scholen  kan  anders  en  creatiever  aangepakt 
worden.  Rekenen  kan  zelfs  creatief  vorm gegeven  worden.  Op  een  ander  moment  zal 
Ik(ben) Ashtar daar meer informatie over geven.

De wetenschap
De  wetenschap  zal  vanuit  de  creativiteit  een  grote  stap  kunnen  gaan  maken  en  de 
droomchakra  die  open  gaat  zal  dit  stimuleren  en  vele  andere  manieren  tonen  van 
ontwikkelingen in de huidige wetenschappelijke wereld. De wetenschapper zal ook geraakt 
worden en de droomchakra gaat ook bij hen open. Dit levert een heel andere manier van 
denken  op.  Dus  een  heel  andere  manier  van  weten-schap!  De  droomchakra  stimuleert 
andere onderdelen van de hersenen, daardoor verandert de waarnemingen van de psyche en 
daardoor weer de mens en zijn emoties. De totale beleving van de mens zal anders worden.  
Oplossingen zullen gevonden worden door middel van creativiteit en het dromen op zich zal 
weer langzaam terug komen. Het dromen was iets voor losers en kinderen. Fantasie werd 
verbannen uit de mens zijn geest vanaf ongeveer 7 jaar en misschien nog wel veel eerder? 

STERRENKINDEREN



De psyche houdt enorm van creativiteit en afwisseling. Basisveiligheid kan beleefd worden 
vanuit een strakke rationele structuur zonder een spontane inval, maar wanneer er vanuit 
creativiteit  wordt  gehandeld,  kan  er  een  spontaniteit  plaats  vinden  zonder  de  gehele 
structuur  te  verstoren.  Vanuit  het  hart  leven  is  vanuit  creativiteit  leven.  Creatieve 
uitlaadkleppen zorgen voor meer ruimte  in  en om de mens.  Kinderen met  een label  of 
sterrenkinderen houden van creatieve uitlatingen, dat geeft ruimte in hen, maar ook om hen 
heen in hun omgeving. Deze omgeving die vaak zo vast in de structuren gevangen wordt 
gehouden. Sommige zien deze kinderen met hun apart gedrag als storing, (soms zijn zij dat 
ook) maar deze zijn eerder een  verademing om alles even te luchten. Energetisch is dit vaak 
nodig. Het zorgt voor de herstelling van de negatieve energie die dan in de ruimte hangt. De 
droomchakra laat de mens weer dromen, maar deze dromen kunnen werkelijkheid worden. 
Dat geloof mag weer terug komen op aarde. Dat zal de dualiteit tegen gaan op een positieve 
manier. Door creatie alles te laten ontstaan op aarde en niet langer door manipulatie. Helaas 
is er nog veel gewoonte in de mens om via een manipulatie energie te leven. Ingewikkelde 
spelletjes  die  gespeeld  worden  worden  door  de  sterrenmens  en  sterrenkinderen  waar 
genomen. 

Het Bewustzijn van God is een creatief brein, dat steeds iets nieuws creëert. Deze impuls 
van creëren is iets wat niet te vatten is, het is een ongrijpbaar proces, wat steeds weer anders  
is en vele verschillende uitkomsten oplevert. Niet vast te leggen, het heeft steeds een open 
eind!  Niet  goed toepasbaar  voor  manipulators.  Dus  wil  jij  je  als  mens  niet  meer  laten 
manipuleren? Wees dan creatief. Creativiteit is niet vast van vorm, maar gaat wel uit van een 
positieve benadering van alles. Creëren is niet saai! Ieder kan creëren op zijn niveau van 
intelligentie, niemand valt uit. Het is voor elk mens en op elk niveau een uitdaging en vormt 
een verrijking voor de geest, het schept vreugde. Dit is een mooie bijkomstigheid. Doordat 
het vreugde schept is het niveau niet belangrijk meer. Het gebeurd gewoon en is energetisch 
en praktisch uitvoerbaar.

Sterrenkinderen doen soms raar en onberekenbaar... kinderen met een label uiten zich soms 
vreemd en men begrijpt ze niet, zij maken gebruik van creativiteit! Kijk zo eens naar hen. 
Probeer je in hen in te leven en mee te doen. Dan snap de mens waarom zij zo doen en wat 
het effect is van dit bizarre gedrag. Vaak willen zij gewoon aandacht en liefde. Is de energie 
uit balans dan gaan zij  vanuit  hun creativiteit  aan de slag op vele manieren om deze te 
herstellen. Als er op scholen elke dag een vorm van uiting gegeven werd via een creatieve 
vorm, dan zouden er veel minder kinderen “afwezig” zijn. Met afwezig zijn bedoel Ik ben 
Ashtar, afwezig in de geest. Wegdromen is een manier om naar binnen gericht om te zetten,  



maar het drukke gedrag is een manier om naar buiten gericht om te zetten. Wegdromen is 
jezelf via creativiteit herstellen. Druk gedrag en naar buiten gericht gedrag is de omgevings- 
energie herstellen door soms een grote storing neer te zetten. Een opvallende storing die de 
onzichtbare verstoring opheft en ontlaad. Deze kinderen mag geleerd worden hoe dit toe te 
passen en wanneer. Rijk hen de oplossingen aan OM TE BWEGEN! Niet om in te dammen.

Arthura: dit speelobject is een Bilibo, via beweging en spel kunnen de sterrenkinderen zich ontladen, maar 
ook de omgeving energetisch herstellen. Wanneer de kinderen zich dit bewust worden, wordt het leven op 

aarde voor hen bereikbaarder en vreugdevoller. Geef ze die ruimte!

Ashtar gaat verder: Er zijn dus twee manieren om met de droomchakra te werken: naar 
binnen gericht en naar buiten gericht (intern en extern). Deze afwisseling is nodig om de 
ontvangst en zendt kanalen te activeren en in balans te houden. De pijnappelklier zorgt voor 
het reguleren van de energie naar de energetische antennes. De eenhoorn-antenne die zich 
midden  op  de  plaats   bevindt  op  het  voorhoofd  van  de  mens  en  via  de  pijnappelklier 
doorloopt naar de droomchakra, geeft energie aan de droomchakra. Deze impulsen gaan visa 
versa. De droomchakra bezit soms een kristal die geplaatst is ten tijde van Atlantis. Ook kan 
er  vanuit  het  kosmische  contact  een kristal  geplaatst  zijn  voor  goede ontvangst  van  de 
communicatie tussen aarde en universum. Afhankelijk van de planeet van herkomst zoals 
het  Venuskristal.  Dat  stimuleert  het  multidimensionaal  contact  en  bewustzijn.  Dit  is 
afhankelijk van de taak die deze sterrenmens of sterrenzaad mag uitdragen. Dit kristal in de 
droomchakra dient geactiveerd te worden. Vaak gebeurd dit door hun kosmische familie en 
anders door de hiervoor opgeleide sterrenzaad op aarde.



Droomchakra bij de bolling van het achterhoofd, trek de lijn vanuit je puntje van je neus naar achteren. Op deze 
lijn ligt de droomchakra. 

Realistisch Bewustzijn 
De droomchakra dient dus om contact te maken met de andere realiteiten, 

maar waar deze ook juist nu voor nodig is op aarde is het realistisch 
bewustzijn! Dromen en creëren kunnen niet plaats vinden 

als er een sluier voor hangt.

Wanneer er een sluier van illusie voor geplaatst is kan het creëren van realistisch vormgeven 
van het leven van de mens niet plaats vinden. De mens blijft dan hangen in een fantasiestaat.
Deze mens met een afgesloten droomchakra kan enkel tot een fantasie-uiting komen. Het 
creëren  loopt  vast  in  de  illusielaag.  Er  is  een  groot  verschil  tussen  fantasie  en 
multidimensionaal contact. Omdat de mens op aarde dit verleerd is denk deze mens dat alles 
fantasie is wat niet in de materie plaats vindt. Zij heeft bewijzen nodig. Het mooie is dat 
wanneer er gewerkt wordt in het multidimensionale en de droomchakra actief is gemaakt, 
dat er dan heel anders gereageerd kan worden, vanuit het hart en vanuit de gedachtekrachten 
kunnen deze in  de  materie  tot  stand komen.  Het  aantrekken van overvloed kan op die 
manier aangetrokken en gecreëerd worden. Vanuit het hart wil zeggen, niet vanuit het ego! 
Dus een vervoersmiddel nodig hebben voor een bepaald doel kan aangetrokken worden, 
maar een voertuig aantrekken omdat het alleen maar mooi is om te bezitten is uitgesloten.

 Het ego wil bezitten, het Hart wilt delen 

Wanneer de mens vanuit angst creëert zullen er heel andere dingen op zijn pad komen. Men 
creëert dan dualiteit, de dualiteit op aarde creëert de mens zelf. Los komen uit die dualiteit is  
de kennis hierover ontvangen en doorgeven. De onwetendheid over energetisch creëren naar 
een materiële vorm is de basis naar een andere wereld, maar wel vanuit liefde!

Een creatief spel spelen door middel van creatie is het tegenovergestelde van wat er nu op 
aarde plaatsvindt, zowel in het groot: macro als in het klein: micro. Het spel wat de mens 



bezig houdt  vindt  hij  leuk om te  doen en neemt  daarom deel  aan al  die  spelletjes  van 
manipulatie. Dit spel vervangt het ware creëren van een paradijs op aarde. Begin bij jezelf 
lief mens en kijk wanneer jij mee speelt in dit spel van dualiteit. Dit is het aardse Russische 
roulette wat men steeds voor de spanning meespeelt. Ja, je neemt vrijwillig deel aan deze 
dualiteit en manipulatie. Het voedt het Ego-Licht. De activatie van de droomchakra zal dit 
spel langzaam maar zeker zichtbaar maken en het besef zal groeien bij de mens dat dit een 
onrealistisch fantasiespel is, gerealiseerd door de toplaag van jullie beschaving? Misschien, 
maar wanneer jij deel uit maakt van dit spel, ben je vrijwillig deelnemer als kleine pion en 
vele  kleintjes  maken  één  grote  nietwaar?  Het  bewustwordingsproces  van  wat  werkelijk 
realistisch is zal open gaan, in het begin zal er veel verwarring zijn en vele tegengestelde  
meningen en informatie zal verspreidt worden. De dualiteit zal tot een toppunt komen. Men 
zal zich afvragen waar is de nieuwe wereld die beloofd is? Op dat moment wanneer het niet 
meer vol te houden is zal er een ommekeer komen, door de mens zelf! Wanneer er massaal  
een  bewustzijnstoestand  wordt  bereikt  van  hulpeloosheid  en  van  SOS,  dat  is  het  ware 
breekpunt van dit duale bewustzijn. Wanneer dit plaats zal vinden hangt af van vele factoren 
en van de flexibiliteit  van het totaal-bewustzijn van de mens op aarde. Zolang dit grote 
bewustzijn van de totale mensheid dit alles gewoon nog accepteert, zal het doorgaan. 

Jullie hebben zelf het creatieproces van jullie eigen bestaan in de hand! 

Dat is wat de droomchakra de mens bewust zal gaan maken. 
Het eigen creatieproces

Gamen en Verslaving
Verslavingen en gamen helpen mee de illusie in stand te houden. Het is een misleidend spel 
van altijd verliezen in deze dualiteit. Het verlangen om te winnen, rijk te zijn of eeuwig 
gelukkig door drugs is een illusie die niet op deze manier bereikt kan worden. Verslavingen 
zijn een vervanging voor “the missing link” (ontbrekende schakel), deze “missing link” is: 
“de voldoening wanneer men creëert”. Een kunstmatig gemaakte game kan een deel van het 
creatief  vermogen ondervangen.  Het  dood de  tijd  zonder  er  veel  voor  te  hoeven doen, 
weinig inspanning is vereist, maar geeft beslist geen vreugde op lange termijn. De kick die 
het geeft is tijdelijk. De psyche wordt zodanig hierdoor ingedamd, dat het een mooi middel 
is geworden om trauma te ontvluchten. De vele sterrenkinderen klagen over saaiheid en 
verveling. Ze worden lui en moe. Het gamen zorgt ervoor dat deze “missing link” in de 
psyche wordt opgevuld als een soort fast food voor de geest. Zo werken alle verslavingen. 
De mens geeft zijn geest fast food! Ben jij niet veel meer waard, lief mens. Zoals een diepe 
band met God? Is de geest niet tot veel meer in staat, je houdt jezelf klein. 

De droomchakra wordt  zo op non actief gezet.  De kunstmatige sluier wordt  dikker.  De 
energetische antennes worden door de magere fantasie spelletjes vervangen. Zodat er nog 
enige symboliek wordt aangereikt.  Welke verslaving ook,  het  is  een verminking van de 
eigen geest en het eigen creatief vermogen. Een scheppende vorm van energie geeft energie, 
zowel naar binnen als naar buiten. Intern en extern.

Dualiteit is ook een vorm van verslaving
De mens zal moeten afkicken en er zullen afkickverschijnselen gaan ontstaan. Want deze 



dualiteit  waarin de mens leeft  zal  los gelaten dienen te worden en dat  is  afkicken lieve 
mensen. Zowel psychisch als fysiek. In deze tijd van overgang is het belangrijk dat elk mens 
trouw blijft aan zichzelf. Vele relaties tussen mensen komen onder spanning te staan, voel je 
deze spanning, neem dan even tijdelijk afstand. De verschillende resonanties van groei in 
elk mens kunnen dan even niet meer resoneren met elkaar. Dit proces is erg individueel. 
Ieder individu groeit op zijn eigen manier en tempo. Dat zorgt nu eerder voor verwijdering 
dan voor samenwerking. Maak dan kleine groepjes waar je jezelf tijdelijk goed bij voelt. Dit 
tijdelijke zijn zal steeds meer vorm gaan krijgen en plaats in gaan nemen. Het tijdelijke ligt 
niet vast en is flexibel. Het is leven in het nu en koppelt het ego los. Afwijzing kan het ego 
erg  op  de  proef  stellen.  Zolang  de  mens  alles  zeer  persoonlijk  neemt  zal  er  nog  veel 
frustratie en pijn omgezet mogen worden. Creatie is loskomen van het vasthouden.

Creatieve Kosmische Therapie
Tip van Ashtar: Wordt weer een creator en creëer je eigen leven, begin simpel met een eigen 
tekening van wie  je  bent of  een verhaal,  schrijf  elke dag jou verhaal  neer  en creëer  er  
beelden of tonen bij: energetisch of in de materie. Zo geef je jezelf aandacht, dan keer je ook 
even naar binnen. Je geeft dan uiting aan jezelf. Er zijn vele vormen van creëren, creëer 
jouw vorm! Want jouw vorm is uniek. Wanneer je hiermee werkt creëer je vreugde. Vreugde 
is waar Wij en God de Bron in samenwerken, sluit je aan bij deze energie van creëren en 
liefde.

Namasté,

 Ik (ben) Ashtar heeft gesproken
 tot een volgende telecommunicatie



17 augustus 2013

Mag gedeeld worden vanuit respect en liefde, onder vermelding van de bron/kanaal: 
Arthura Hector

http://ashtarcommand.wix.com/ashtarspage

 


