
Codes en Signalen 3: 

Opengaan van de Codes

Ashtar via Arthura 

Informatie over de bijwerkingen en  klachten die kunnen ontstaan, wanneer 
de codes wel of niet open gaan. Bij het niet opengaan vd codes ontstaan er 
blokkades.

Het hart wat nu dient open te gaan zal nu zijn trilling niet kunnen aanpassen 
en wanneer er dit plaats vindt zullen er levensbedreigende klachten kunnen 
ontstaan.  Het  hangt  direct  af  van  de  totale  fysieke  toestand  van  die 
betreffende mens, leeft zij of hij onbewust gezond en in harmonie dan zal 
deze gewoon mee gaan trillen in de hogere vibraties. Pas wanneer er veel 
spanning en stress in het leven  heerst en daarbij opgeteld de ontkenning 
van  deze  signalen  die  het  fysiek  lichaam  steeds  geeft,  dan  kan  er  een 
levensbedreigende situatie kunnen ontstaan. Die in en vanuit het hart fysiek 
kunnen gaan opspelen: hartkloppingen, hartaanvallen, vanuit de slagaders 
gezien  bloedproppen  die  een  attack  in  het  hoofd  of  waar  dan  ook 
veroorzaken. Is de verhouding van de hoge en de lage trilling erg groot dan 
is een stilstand van het hart niet te voorkomen.



De hartschakra bevindt zich in de borstkast en is het energetisch hart wat 
open dient te gaan. De longen eromheen voelen direct de uitstraling van 
een  blokkade  of  een  juist  van  een  goede  vibratie  ervan.  Wanneer  de 
blokkade  te  lang  aanhoudt  is  deze  voor  de  longen  en  keelchakra  een 
enorme  belasting,  dit  is  in  de  eerste  instantieplaats  een  energetisch 
blokkade,  die  later  kunnen  gaan  uitgroeien  tot  fysieke  klachten  in  de 
longemfyseem (Arthura: longblaasjes die verloren gaan).  Deze zullen dan 
door de donkere en lagere trillingen gestressd raken, want er wordt een 
soort druk van buitenaf gestuurd om mee te gaan in de hogere resonantie 
die nu op aarde zullen gaan ontstaan.

OPLOSSING

Zorg dat je een door een afstemming te maken met de harten, zowel het 
fysieke als energetisch hart. Voel, als je dit kunt, hoe jou harten resoneren 
en wat voor gevoel krijg je hierbij. Is het een juist en goed gevoel, maak je 
dan geen zorgen jij gaat gewoon mee in de hogere resonantie ga je gewoon 
mee in de hogere resonantie. Maak je je jezelf zorgen over de conditie van 
het  hart?  Wat  is  de  juiste  houding?  Ik  bedoel  niet  dat  een  ieder  aan 
topsport gedaan hoeft te hebben.. integendeel. de juiste houding is die van 
de liefde en de vreugde. Dat is de beste sport voor het hele bewustzijn van 
de mens en zijn omgeving, een gewoon leven als een mens op aarde is de 
juiste,  maar bevindt je jezelf in grote verwarring of grote ontkenning van je 
problemen dan mag deze mens zich zorgen gaan maken en naar binnen 
gaan kijken, wees vooral eerlijk naar jezelf. Wat ik al eerder bedoelde in de 
vorige boodschap in van  de activaties vd codes en signalen.

Er  mag nooit  een veroordelende actie  naar de omgeving en naar de de 
medemens worden gedaan in welke toestand zij ook verkeren. Wijs nooit 
met je vinger naar je medemens. Want weet dat  jij  misschien ooit  een 
leven hebt gehad dat duizend maal erger is geweest. Misschien dat jij nu 
daarom weet hoe het wel te doen. Help elkaar en dring je niet op.  Wees 
positief en blijf kalm want sommige situaties zullen je uitdagen lief mens. de 
geduldige mens zal zegenvieren, niet omdat Wij dat willen of omdat  God 



dat wilt. Er zullen vele malen testen afgenomen worden. Testen afgenomen 
worden zullen jullie je afvragen? jullie vragen je af WAAROM en hoe kan dat 
nu goed zijn? 

Nou,  Met testen bedoel  Ik,  Ashtar,  dat  God je  niet  test.  Nee,  de test  is 
hetgeen wat je over jezelf hebt afgeroepen en wat doe jij  lief mens? De 
vibratie  stijgt  en  wat  doe  jij  lief  mens?  Het  negeren?   Het  uitdagen  of 
verleiden? of manipuleer je graag? Dát zullen de testen zijn, want de hogere 
resonanties  kunnen  je  problemen  uitdagen.  Maar  zij  zullen  ook  jouw 
uitdagen net zo lang tot dat jij het inzicht krijgt van hoe het werkelijk werkt, 
het is de spiegel waar nooit ingekeken is wordt. Het is het verborgenen wat 
in jou is naar boven zal komen. Wat weerspiegel jij in de ander? Kijk naar je 
omgeving hoe reageert deze naar jou? Is er harmonie of juist niet. Ja, het is 
soms een harde en duidelijke spiegel. Dat is de 3d spiegel die nu open gaat 
en de waarheid van elk mens en levend wezen onthuld op aarde.

De hogere resonantiegolf van het hart gaat open en laat de energie van 
liefde over de aarde heen spoelen van liefde. Wanneeer er ergens geen 
liefde heerst zal deze omgezet wordn tot er liefde vibreert. dat is wat er gaat 
gebeuren na 25 mei 2013: Het hart van de aarde gaat open. En die poort 
wordt  versterkt  door  de  maan  poort  5,  het  natuurlijk  bewustijn  mag 
geboren worden. Deze fase zal een belangrijke fase op aarde worden en 
alles transformeren tot er een liefdessignaal weerklinkt.

HOE KLINKT HET LIEFDESSIGNAAL?

Het signaal van de liefde is een zeer hoge en zuivere toon en resoneert niet 
met angst, maar angst kan er wel aan vooraf gaan. Want als de liefdestoon 
wordt aangezet op aarde en op jou pad komt, dan kan dat even schrikken 
zijn lief mens vd aarde. Deze toon is zo zuiver als goud en jaagt het duister 
weg,  ook  in  de mens.  Dat  kan even  een stevige  windhoos  veroorzaken. 
Weet ook, dat jullie mensen in het onderbewustzijn en in jullie dromen zijn 
aangeraakt.  Vele  zijn  al  omgezet,  hun  energetische  staat  van  zijn  heeft 
daarvoor  toestemming  gegeven.  Langzaam  zullen  zij  overgaan  naar  de 
hogere resonantie, als deze liefdestoon hen bereikt.



De onbewuste omzettingen hebben Wij, Dienaren van het Licht aangezet en 
bewerkt tot een mooi ontvangst kanaal. Wees dus niet bevreesd, vele van 
jullie zijn dus al goede ontvangstkanalen. Soms mag er in het fysieke en 
bewuste nog wat omgezet worden, maar dat kunnen jullie handelen. God 
heeft jullie lief vergeet dat niet!

Het doemcenario is door de lagere codes gecreëerd, de donkere schaduwen 
willen nog steeds mee blijven doen. Ze zullen jullie verkeerde signalen in 
het oor blijven fluisteren, zodat de angst wordt beïnvloed. Het heeft met 
vertrouwen te maken.

Waar heb jij op dit moment vertrouwen in?
Kijk goed naar alles en voel, waar zit jou vertrouwen op dit moment? Is het 
jouw omgeving zoals de buren, vrienden of familie? Jouw hobby, jouw baan 
of de materie waar je hard voor gewerkt hebt? Wat geeft jou veiligheid en 
vertrouwen? Lief mens van de aarde zoek niet te ver! God is het vertrouwen 
in alles. Wij, de Dienaren van het Licht kunnen jou de weg tonen en deze 
gaat via het hart. De liefdestoon die nu op aarde gaat resoneren daar zijn 
Wij van het Licht mee verbonden. Zijn jullie bang voor deze contacten? Wij 
zullen Ons niet opdringen tenzij je het niet meer weet en om hulp smeekt. 
Wij staan gereed om tot actie over te gaan, weet dit. Wanneer je nu nog 
niet het besef hebt deze hulp nodig te hebben. Dan kan dat altijd nog op 
een  later  tijdstip.  Wij  veroordelen  niemand,  wat  er  ook  is  gebeurd  lief 
mens. Ik, Ashtar mag je altijd om hulp vragen. Ik zal dan de Engelen van het 
Licht waarschuwen en de kosmische families die bij jou horen vertellen dat 
hun mede familielid op aarde in nood verkeerd en direct hulp nodig heeft. 
In nood kun je Ons aanroepen, maar veel eerder is raadzamer. Wij laten 
niemand in de steek. Zelf degene die niet in God geloven en nood zullen 
zijn. Wij helpen soms even, soms mag er dan direct een contact gemaakt 
worden met een diep en prachtig Licht van Liefde.

De starseeds zullen vele Lichten gaan plaatsen in de harten of daar waar de 
blokkades zijn, dat geeft veel verlichting. Wanneeer de liefdestoon de aarde 



zal  omarmen zullen niet alleen in het hart de poorten geopend worden, 
maar  ook in  het  hoofd en in  de keelchakra.  De hersenen zullen  andere 
golven gaan maken.  Veel  hoofdklachten kunnen optreden,  varierend van 
een gewone tijdelijke hoofdpijn, druk op het hoofd  tot ware migraine. Of 
als  de mens echt niet open kan gaan staan zal  er een tia kunnen plaats 
vinden. Dit is geen bangmakerij, maar slechts een uitleg die Ik, Ashtar nu 
hier geef. Wanneeer de klachten aanhouden: op tijd jezelf laten controleren 
zowel  fysiek  als  energetisch.  Dat  is  erg  belangrijk  in  deze  tijden  van 
overgang.

METAFOREN IN JULLIE DROMEN

Metaforen in jullie dromen en in de onbewuste staat van zijn zullen jullie 
toe  gaan  spreken.  Let  dus  goed  op  bepaalde  beelden,  gevoelens  en 
geluiden. Deze laten jullie weten dat er aan de mens gewerkt wordt aan de 
energetische bewustzijn. De onzichtbare lagen die verhoogd worden in hun 
trilling  geven een uiting weer via beelden of er ontaat plots een geluid dat 
herken  baar  en  neit  herkenbaar  is,  soms  voelt  de  mens  zich  even 
onwerkelijkweer op aarde, een gevoel van in niemandsland te zijn op aarde. 
Je  bent  op  aarde  en  je  bent  er  niet.  Dit  zijn  allemaal  signalen  van  het 
veranderende bewustzijn. Er gebeurd veel IN en OM jullie heen. Er zullen 
dagen van totale  vreugde zijn,  maar  ook dagen van paniek.  De vreugde 
behoeft geen uitleg, maar die van paniek wel. Het is namelijk zo dat paniek 
soms  ontstaat  als  er  zich  iets  nieuws  aankondigt.  De  mens  voelt  een 
verandering en kan deze niet plaatsen en door deze verwarring kan er een 
paniek gevoel ontstaan. Onwetendheid kan leiden tot paniek. Het nieuwe 
kan men dan niet begrijpen en de mens kan gaan doorslaan.

Dit doorslaan kan even een moment zijn, maar soms ook langer. Kijk ernaar 
en weet dat er altijd ondersteuning in jou omgeving aanwezig is. want deze 
hebebn Wij, Dienaren van de liefde en het Licht zo geplaatst en gepland. op 
het moment dat er bij jou een signaal of code wordt geopend, zal dit een 
sterke verandering te weeg gaan brengen. 



STARSEEDS

Zodra er een signaal afgegeven wordt van liefde en licht dan kunnen de 
codes  geopend  worden.  Dan  zijn  Wij  vlakbij  jou  voor  een  directe 
begeleiding en ondersteuning. Wij sturen jou dan door naar de mensen op 
aarde die jou kunnen helpen en ondersteunen in dit proces. Energetisch 
zullen  Wij  jullie  toeverlaat  zijn,  fysiek  zullen  de  starseeds  op  aarde   de 
Lichtbakens  zijn.  Zij  zijn  degene  die  dit  in  het  fysieke  uitleggen  en 
weergeven. Hun taal wordt nog niet door iedereen begrepen, maar spoedig 
zal jij in je omzetting via het openen van codes deze taal gaan HOREN en 
gaan  VOELEN.  Het  is  de  taal  van  het  hart.  Dan  komen de  starseeds  als 
vanzelf op jou pad van liefde terecht. De paden hebben zich misschien al 
eerder gekruisd, om de Lichtzaden te planten in jou zijnsvorm. Voor jou een 
onbewuste handeling, maar voor de starseeds een zeer bewuste daad.   

OPENEN VAN DE CODES

Lichtzaden zijn een soort code-openers. Eerst zullen de Lichtzaden geplaatst 
worden om vervolgens de codes zichtbaar te maken voor de Dienaren van 
het  Licht.  De  lagere  dimensies  van  de  aarde  heeft  een  wat  donkerder 
bewustzijn in de mens, daarmee zijn Wij niet verbonden. de starseeds wel, 
in die mate, dat zij de ogen voor Ons zullen zijn om in deze trilling te kunnen 
waarnemen.  Vanwege  hun  fysieke  lichaam.  De  activatie  vindt  plaats 
wanneer deze zichtbaar worden voor de Hogere Dimensies.  Zo werk Ik, 
Ashtar hand in hand met de starseeds van de aarde en vele andere van het 
Licht.  De  starseeds  zijn  de  verbinding  tussen  het  Hogere  en  het  lagere 
bewustzijn. Wij kunnen niet zonder en van hen wordt verwacht dat zij in 
vele lagen kunnen werken en kunnen waarnemen. Dit is niet altijd zonder 
gevaar! Zij kunnen zowel hoog resoneren met Ons, naar de lichtwereld van 
de  Liefde  afreizen  en  zeer  laag  afdalen  naar  de  resonanties  die  vaak 
onzichtbaar zijn  voor Dienaren van het Licht.  

Wanneer zij een verbinding hebben met Ons, het Licht kunnen zij onze ogen 
zijn  in  het  duister.  Via  hun  fysieke  lichaam  kunnen  Wij  de  duistere 
verbindingen waarnemen. Zij plaatsen dan de Lichtzaden en openen zo de 



poort van het Licht in de mens op aarde. Dan krijgen Wij toegang tot deze 
mens. De vrije wil zal altijd worden gerespecteerd.

De  starseeds  werken  altijd  in  opdracht  van  God  de  Bron  en  via  die 
opdrachten zetten zij  veel om. Wij  geven vele Lichtsignalen af naar hen. 
Zodat Wij samen kunnen werken aan de verlichting van de aarde.

STERRENKINDEREN

Het hart  van de sterrenkinderen worden deze maand in mei  aangeraakt 
door de Liefde van God de Bron. De maand mei is de maand van de Maria 
Energie,  Zij  maakt  deel  uit  van de Heilige  Harten Liefde en werkt  nauw 
samen met de Blauwe Energie. Deze komt door Haar heen de aarde binnen 
(zie vorige boodschappen van 2012 Blauwe Energie). Zij zal als Oermoeder 
van de sterrenkinderen waken over hen, haar Blauwe energie van de Ware 
Liefde zal door hen heen gezonden worden. Deze beschermt hen ten tijde 
van chaos.

HEILIGE MOEDER MARIA

De sterrenkinderen zal Ik beschermen met mijn Blauwe Mantel der Liefde 
die de zuiverheid brengt en deze bewaakt in het kind. De zuiverheid van elk 
kind mag gewaarborgt worden. Dit is zeker ook de taak van elke ouder. De 
onwetendheid van deze ouder zal weggenomen worden, zodat het begrip 
naar het kind sterker wordt en de liefde hen zal omhelzen. Mijn Blauwe 
Mantel zal ook deze sterrenouders omhelzen en hen beschermen. De lessen 
in de liefde zullen nu gaan plaats vinden. De Lichtzaden worden vanaf nu 
met  extra  hoge  codes  geplaatst  bij  de  sterrenkinderen  en  bij  de 
sterrenouder in en om het hart.

Wij van de Heilige Harten Kennis zullen alle mensen bijstaan die hun hart 
open stellen voor de plaatsing van de Lichtzaden. Wanneer je dit  wenst 
vertel het Ons, Ik Moeder van Alles zal  met Mijn grote Liefdeshart jouw 
instralen, lief mens en lief kind. Jouw tranen zullen vloeien van herkenning 



en van gemis. Deze tranen zuiveren het hart van alle blaam. Niet  al  het 
verdriet  is  negatief.  Tranen  die  vloeien  zetten  het  chemisch  proces  in 
werking.  Het  chemisch  proces  is  een  zuiverend  proces  en  de  liefde 
ontwaakt in de mens.

Probeer  vooruit  te  kijken  naar  de  ontknoping  van  de  liefdesenergie  op 
aarde en weet lief mens dat deze energie overal op aarde zal indalen, de 
komende maanden zal dit plaats gaan vinden. Dit zijn de hogere tonen die 
indalen in jou energielagen.

ASHTAR

De Liefde van de Oermoeder Maria zal indalen en weet dat dit zeer speciaal 
is. Deze liefde is de liefde der mogelijkheden, de nieuwe oplossing biedt zich 
aan.  na  het  drogen  van  de  tranen  van  herkenning  zullen  er  andere 
oplossingen gaan opstaan, misschien nog niet helemaaal duidelijk voor elk 
mens, want er wordt op dit moment veel desinformatie gezaaid. Soms zien 
jullie mensne door de bomen het bos niet meer, maar dit zal tijdelijk zijn. de 
sterrenmensen en de sterrenzaden helpen mee om de zuiverheid op aarde 
te brengen. Hun taak wordt steeds belangrijker en zij  raken steeds meer 
andere  mensen  aan.  De  tijd  van  uitgelachen  worden is  spoedig  voorbij. 
Herkenning zullen zij krijgen en vooral begrip.

Weet mensen van de aarde dat dit een zeer spectaculaire tijd is. Eén die 
alles kan omzetten. Werk hier aan mee en verspreid de liefde.

Namasté Ashtar en een liefdevolle groet van Moeder Maria

02-06 2013

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