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Lieve mensen van de aarde, Ik ben Ashtar en ik wil graag een extra aanvulling
geven op de vorige boodschap van de Psyche van het Hart.
De emoties van de mens spelen een belangrijke rol voor de psyche van het hart. Ik, Ashtar
zal verder uitleggen waarom. Emotie is op de planeet aarde het voornaamste onderdeel dat
tot uiting komt. De Schepper heeft de aarde benadrukt door middel van emotie. Haar
resonantie is daarmee bevrucht.
Er zijn vele soorten planeten en zoals jullie weten is Venus de planeet waar de liefde
resoneert. Dit wil niet zeggen dat er nergens anders liefde voorkomt, nee, dit wil zeggen dat
de hoeders van de Liefde vooral op Venus voorkomen en van daaruit deze vorm van Liefde
verspreiden. God Almachtig is door middel van de vele soorten planeten opgedeeld in jullie
melkwegstelsel. In alles komt het Goddelijke voor, alles heeft een Goddelijke vonk en op
aarde is deze Goddelijke vonk gevuld met het hoofdbestanddeel: emotie. Het Goddelijk deel
is vervuld met allerlei delen en deeltjes, maar er is er altijd één die de hoofdtoon voert. Zo is
dat ook bij de mens. Elk mens is bedeeld met een waar talent. Het hoofdbestanddeel waar
die bepaalde mens een specialist in is. Deze talenten kunnen dan gebundeld worden in
groepen van mensen die goed resoneren met dit talent. De keuze ligt bij de mens, maar de
ware keuze ligt in het hart. Met het rationele brein kan veel uitgezocht worden en de mens
kan tot een besluit komen om voor een bepaald beroep te gaan kiezen.
De bedoeling van de nieuwe tijd, is dat er vanuit het hart wordt gekeken wat bij die mens
past. Wanneer een mens dit alleen rationeel gaat benaderen in welk talent zij zich willen
gaan ontwikkelen. Dan wordt het doel belangrijker, dan waar het hart om vraagt. Wanneer
dit gebeurd zal de psyche van het hart gaan huilen. Als de mens zichzelf steeds te kort blijft

doen. Dan wordt er op de lange termijn een donker stukje hart gecreëert. Het hart wat
straalde zal minder helder en zuiver gaan resoneren en ook de psyche van de totale mens zal
minder afgestemd raken op het gevoel en de innerlijke stem van het hart. De poort sluit zich
dan langzaam en het contact met de kosmos wordt steeds verder gedimd. Heel in de verte zo
nu en dan komen er signalen door, dit komt voor wanneer de mens erg ziek is of in een
noodsituatie verkeerd. De Goddelijke poort van het hart wordt stapje voor stapje
uitgeschakeld. De ratio neemt het geleidelijk aan over.
Vele van jullie mensen vragen aan Mij, Ashtar: “hoe kan ik weer gaan communiceren met
het hart en met de kosmos?” Mijn antwoord hierop is heel simpel, gewoon volhouden en het
hart stapje voor stapje weer openen. Daar kan een bepaalde tijd overheen gaan. Meestal is er
weinig geduld in de mens om het hart weer te openen. Het is nodig om een ander pad in te
slaan en een andere levenshouding aan te nemen. De mens wilt dit meestal niet aangaan. Het
lijkt zo moeilijk, maar lieve mensen het pad van het hart is wat bij jullie hoort! Het pad wat
de mens nu bewandelt is hetgeen wat zo vermoeiend is en het loskomen daarvan is de taaie
stroop waar jullie doorheen gaan.
Jullie psyche is helemaal de weg kwijt en heeft een totaal verkeerd beeld gekregen van wat
het pad van het hart inhoudt! Dan zal de vreugde weer gaan stromen. Het is NIET het pad
van het hart wat obstakels geeft en diepe emoties losmaakt, nee! Het is het oude pad wat
losgelaten mag worden wat pijn doet. De angst om weer los te komen DAT is het
vermoeiende, het diepe dal waar jullie door heen gaan. Dat is het slopende pad. De angst
voor weer een verlies en weer een afscheid en weer een diep dal in te gaan, wanneer er weer
liefde het hart binnenkomt.

De psyche van het hart wordt tijdens de slaap hersteld
Tijdens de slaap worden vele stukken verwerkt. Hetgeen overdag wordt beleefd, wordt
tijdens de slaap weer gerangschikt. Opnieuw geordend, de nieuwe delen worden neergezet
en als volgorde in de reeks geplaatst. De psyche heeft dan alles weer op orde. Verdriet wordt
zo ook verwerkt. Weinig rust nemen voor traumatische gebeurtenissen zorgt ervoor dat de
mens op een bepaald punt vastloopt. Zo is dat ook voor de psyche van het hart. Het herstel
vindt dan plaats wanneer er ruimte voor wordt gemaakt. Wanneer alles overdag wordt
weggeduwd, komen de emoties 's nachts naar boven, soms via dromen, soms door
slapeloosheid.
Goed voor jezelf zorgen is een zwaar pad voor de mens van nu. Terwijl dit een
overlevingsmechanisme zou moeten zijn. Waarom is dit niet het geval? Omdat het mentale
deel in de hersenen van de mens, overal NEE op zegt als het hart geopend wordt. Hoe komt
dat? Dit is in het mentale gedeelte zodanig ingebracht dat het lijkt alsof er een onnatuurlijke
weg wordt ingeslagen. Niets is minder waar. Vergelijk het maar met slaappillen slikken. Stel
je voor dat de mens van kleins af aan altijd slaappillen slikt om te gaan slapen. Het is
onnatuurlijk, maar werkzaam. Wanneer deze mensen ineens zonder slaappillen zouden
moeten gaan slapen, wat gebeurd er dan? Het voelt helemaal niet fijn en de bijwerkingen
gaan sterk opspelen. Het is doorzetten en op dat andere pad blijven doorgaan, totdat er echt
een vreugdevol gevoel gaat ontstaan, misschien niet direct permanent. Het zal in golven
gaan. De mens die de vele slaappillen heeft geslikt en nu zonder moet doen, zal in de eerste
instantie denken: dit is foute boel, ik ga hier niet mee door. De mens zal bang worden, zal
niet kunnen slapen. Een grote ommekeer zal neergezet dienen te worden.

Vele weten op dat moment niet wat de uitkomst zal zijn en vallen snel weer terug in het
oude patroon. Wat wel bekend terrein is en veiligheid aanvoelt. Een nieuwe basis
manifesteren is niet gemakkelijk voor de mens op aarde. Deze tijd maakt jou lief mens, in
de war. Een totaal andere werkelijkheid staat op. Een die zich niet in het geheugen bevindt.
Toch zijn er diep in het hart signalen verborgen. Die signalen komen weer omhoog.
Vertrouw op jezelf en op de natuur. Hoe meer de mens nu lijdt, hoe groter het hart is wat
open dient te gaan. Hoe meer gemis er naar boven zal gaan komen, om weer naar dat pad
over te stappen.
De psyche van het hart is verbonden met de psyche van de totale mens. In de hersenen zijn
pakketjes opgeslagen die weer geopend kunnen worden, om zo weer de verbinding met het
hart te gaan maken. Als jij dit toelaat lief mens, komt het goed. Als je veel tegenwerking
biedt, door de angsten die omhoog komen, zal je veel lijden. Voel goed hoe deze woorden
klinken en wat ze inhouden. Dit kan niet met de ratio bereikt worden alleen maar met het
hart. De ratio is gewend om probleemoplossend te werken met grote stappen, grote gebaren
en moeilijke patronen. Maar het hart houdt van eenvoud en simpelheid en dat is de
verwarring. De mens gelooft gewoon niet dat het simpel mag zijn en weinig moeite mag
kosten. Dan houdt men veel tijd over en dat kan ook beangstigend zijn. Een druk en
ingewikkeld bestaan omzetten naar een eenvoudig leven met veel meer ruimte voor het
gevoel, kan een totale cultuurshock teweeg brengen. Een afkeer en tegenwerking gaan
opwerpen.
Begrijp dit goed mensen van de aarde, dat is wat er gaat gebeuren, dat is de nieuwe aarde.
Dat is haar toon van de toekomst en de toekomst ligt zeer nabij. Misschien wel voor jou in
het NU. Elk mens kan op een ander moment de toekomst gaan betreden. De toekomst van
het hart en het NU.
Dit was het voor nu
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