
Het Nieuwe Bewustzijn

Ashtar via Arthura
 

Tijdreizigers zijn de Intelligenties van het Licht
die weten hoe Zij de tijd kunnen ombuigen.

De dimensies gaan in een resonantie van tonen samen,
zij worden met één met elkaar,

wanneer de timetraveler in beweging komt.
Slechts één punt is het waar alles uit bestaat.

De illusie van het verplaatsen door middel van een materieel voertuig is op aarde een 
realiteit. Wij, de Intelligenties van het Licht reizen heel anders. Met onze gedachtekracht  
zetten  Wij  alles  in  werking.  Het  is  slechts  een  illusie  om van  plaats  naar  plaats  te  
“reizen”. Het ontwikkelen van dit talent en vooral van dit bewustzijn kan bij de mens 
nog even duren.
Tijdreizen heeft te maken met het realiseren van gedachten, zoals beeld en GELUID. 
Een punt op de tijdlijn is  slechts de productie van een beeld en het  samengaan van 
verschillende resonanties. Beelden bestaan uit vibrerende deeltjes, die met elkaar in het  
bewustzijn één zgn. 'vast' geheel creëren van de rationele en emotionele delen.



DE DRIE DELEN VAN HET BEWUSTZIJN

Het bewustzijn kan opgedeeld worden in drie delen. Het Mentale lichaam, emotionele 
lichaam en het fysieke lichaam. Wat is een LICHAAM? Met een Lichaam bedoelen Wij 
eigenlijk een omhulsel van een bepaald deel. Dit lichaam heeft een inhoud. Dat kan zijn 
mentale  beelden  of  emotionele  resonanties.  Het  fysieke  lichaam is  datgene  wat  het  
materiële samenvat, jouw fysieke lichaam is een omhulsel voor het zichtbare: zoals de  
cellen, de organen en de hersenen etc. Maar is dit wel zo? Omvat dit fysieke lichaam niet 
nog wat anders? Ja, dit sluit aan, maakt contact met de andere delen van het bewustzijn  
van de mens op aarde. Op aarde is de mens zich bewust van zijn materiële wereld. Maar 
het bewustzijn bestaat uit meerdere delen, in totaal uit drie delen.

Mentaal, het rationele, het morele bewustzijn; het emotionele, het imaginale bewustzijn  
en het fysieke lichaam ook wel het fenomenale bewustzijn genoemd.
Het merkaba bestaat ook uit deze drie delen. Het merkaba is het Lichtvoertuig. Dit zijn 
de drie driehoeken, waarvan het fysieke deel achterblijft wanneer men op energetisch 
reis gaat. De overige twee driehoeken daarmee bestuurt men het energetische lichaam en 
kan men zich gaan verplaatsen.

Het mentale morele deel zorgt dat het voertuig draait en roteert (elektromagnetisch), het 
imaginale deel zorgt voor de verplaatsing via de gedachtekracht: het imaginale lichaam, 
dat ook de emoties bestuurt. Via emoties kun je de beelden creëren, gaat dit samen met  
het mentale deel dan manifesteer je dit voertuig van Licht. Met de laagste driehoek, die  
de  materie  beheerst  kan  er  ook  een  fysiek  verplaatsen  plaats  vinden.  Er  zijn  
verschillende  manieren  van  verplaatsen.  Energetisch  en  totaal:  inclusief  het  fysieke 
lichaam wat dan oplost, door de hoogtrillende deeltjes in werking te zetten. De mens 
wordt dan Licht.

Met elkaar vormen zij deze resonantie van vibrerende elementen. Deze worden op hun 
beurt weer gevormd door het Grote Geheel. Weet lief mens dat het creëren van slechts  
één beeld, een enorme informatiebron bevat.

MEER DAN WOORDEN KUNNEN OMSCHRIJVEN

Vele beelden tezamen zorgen voor een gecompliceerde bibliotheek. Beeld en geluid zijn 
een film van gecombineerde resonanties en deze vergaan niet.  Deze blijven bestaan. 
Jullie gedachten zijn een belangrijk onderdeel van het creëren van de Nieuwe Aarde. De 
Nieuwe Aarde wordt spoedig geboren in Haar energetische en spirituele vorm. De echo 
van de gedachten op aarde zullen de materiële vorm doen ontstaan.

DE AARDE BESTAAT OOK UIT
DRIE VERSCHILLENDE LAGEN VAN BEWUSTZIJN:

MENTAAL, EMOTIONEEL EN FYSIEK

Gedachtekracht waar jullie je nog niet van bewust zijn, zijn de beelden en resonanties  
die gestuurd worden door de ether! De ether ontvangt en slaat op. Elke gedachten en elk  



beeld van de gedachte resoneert op een bepaalde plaats. Deze geeft diepte, ruimte en 
maakt een perspectief in de dimensies.. Zo ontstaat er door gedachten, de beelden van de 
vorm: de Heilige Geometrie, een NIEUWE realiteit. Een nieuwe wereld! Een nieuwe 
aarde! Een nieuwe dimensie op de tijdlijn. Elke input aan waarnemingen die de mens tot  
zich krijgt wordt opgeslagen in de psyche.

De imaginale, emotionele beelden worden door het mentale gesorteerd en opgeslagen.  
De fysieke hersenen plaatsen dit op hun beurt weer in een vakje, als een postpakketje in  
deze bibliotheek wat GEHEUGEN wordt genoemd. Deze vormen het bewustzijn van de 
mens! Dit bewustzijn bestaat uit drie delen: Mentaal, Emotioneel en Fysiek. Op aarde in 
jullie materiële realiteit is dit zo! In onze realiteit van het Licht hebben Wij geen zwaar  
fysiek lichaam meer. Dit heeft een andere vorm gekregen. Wij verplaatsen Ons dan ook 
heel snel en gemakkelijk. Wij zijn Licht van uitstraling en licht van gewicht. Wij kunnen 
ons materialiseren als wij dat willen. Op zich is dit ook al een vorm van verplaatsing in 
de  stof!  Wij  gaan  dan van het  onzichtbaar  lichaam naar  het  zichtbaar  lichaam.  Een 
lichaam is een voertuig en vervoert een inhoud waarmee het resoneert.

Bijvoorbeeld  beelden,  ervaringen,  gevoelens  en  geluiden  van  één  dag  worden  allen 
netjes opgeslagen en gesorteerd. De psyche reguleert deze. Het is een samenwerking van 
de drie lichamen van bewustzijn. Het bewustzijn reageert hierop en creëert in een ander  
tijdsbestek deze beelden in een andere volgorde met een andere uitkomst en zorgen voor  
de GROEI van dit bewustzijn. Dit is een creatief proces.

Bewustzijn is een levend iets. Een creator.
Een gezond bewustzijn heeft een vrije setting en de ruimte nodig tot ontwikkeling en 
groei, om deze beelden om te zetten om deze weer opnieuw te kunnen combineren en te  
hergebruiken voor oplossingen en nieuwe situaties. Eén dag aan informatie kan worden 
opgeslagen, maar vijf dagen aan informatie wordt ook weer opgeslagen, die ene dag 
wordt opnieuw geherintergreerd in het totaal. Er komen steeds meer beelden bij en de 
mens creëert zonder het te beseffen steeds nieuwe tools, om bepaalde problemen op te  
kunnen lossen, in steeds andere situaties.

Na vele levens is dit geheugen aan ervaringen zo complex en intelligent geworden. Dat 
men daaruit steeds weer kan putten. Wanneer de mens in een vrij bewustzijn verblijft, 
kan deze mens bij dit geheugen van vele vorige levens. Deze ervaringen hoeft men niet  
langer meer op te doen. Maar wanneer deze niet kunnen worden gelezen door de mens, 
dan zullen dezelfde ervaringen nodig zijn om dit geheugen weer te openen, als een soort  
sleutel.  De  KEY,  is  de  toon,  de  juiste  resonantie  om  deze  blokkade  te  ontsluiten.  
Wanneer de mens op aarde een harmonisch leven leidt, zullen de beelden die hij of zij  
opdoet  in  een  harmonische  combinatie  worden  neergezet!  Het  decor  is  kleurrijk  en 
vreugdevol. Het tegengestelde is ook mogelijk.

TRAUMA'S
Stel dat een mens in een vreselijke situatie verkeerd en daarna steeds weer onder een 
spanning staat, door dit voorval. Dan zullen de beelden die deze mens opslaat in een 
decor  van  negativiteit  worden  geplaatst.  Het  geheugen  probeert  dit  onderdeel  te 



“vergeten” of liever “over te slaan”. Dit deel van het geheugen wil deze mens niet meer 
naartoe. Dit stukje film met zoveel verdriet en pijn, wordt door de psyche automatisch 
overgeslagen. Waarom gebeurd dit? Omdat deze mens moet overleven, verder moet. Dit  
stuk wordt geblokkeerd om verder te kunnen leven na dit vreselijke voorval. Een soort  
nieuwe start. Voor even is dit een goede oplossing. Om weer gezond verder te kunnen.  
Duurt  dit  te  lang  en  worden  de  sombere  beelden  achter  slot  en  grendel  blijvend 
geplaatst? Dan kan dit op andere momenten in het leven gaan opspelen.

De herinneringen zijn dan
zeer diep weggezakt,

naar de diepere verborgen lagen
van het bewustzijn.

Oppervlakkig gezien, is er niets aan de hand
met deze mens.

Mooie en goede beelden worden hier overheen gelegd. Deze onharmonische beelden 
komen onverwachts  via  de emotie  toch naar  boven,  ze kleuren a.h.w.  de psychische 
toestand van deze mens. De angst is gelegd voor een bepaalde ervaring. Diep uit het  
onderbewuste kan dit deel in fragmentjes naar boven komen. Wanneer er een associatie  
gemaakt wordt met de beelden van het heden.

VOORBEELD
De vrouw op de schommel gaat steeds hoger en hoger, totdat een diepe impuls uit het  
niets, naar boven komt en een angst haar doet stoppen om nog hoger te gaan. In de war  
en totaal onverwacht heeft deze haar overvallen. Slechts een tel of moment van de angst 
komt naar boven. Niet de totale ervaring uit het verleden. Zonder deze angstimpuls zou 
de vrouw op de schommel een totaal andere ervaring hebben gehad. Een fijn gevoel van 
bevrijding en vreugde door de hoogte van het schommelen.

Deze vreugdevolle ervaring zal niet bereikt worden. In plaats daarvan komt er een rem,  
een angst om dit maar niet meer te doen. De schommel is vanaf nu taboe. Het werkelijke  
trauma heeft niets te maken met de schommel, maar met een totaal andere vorm van 
angst.  Zoals  machteloosheid  over  een  bepaalde  situatie.  De  mens  moest  dit  in  het  
verleden ondergaan, deze mens had geen andere keuze.  Dus maakt Zij  nu de keuze: 
afwijzing van de schommel. De mens is niet langer machteloos, maar kan een keuze 
maken. Dit is geen werkelijke oplossing van het trauma, maar slechts een verwijs naar  
het trauma. Het Bewustzijn laat haar zien: Er is nog iets anders aan de hand en je kan dit  
niet langer verborgen houden. Deze angst en traumatische ervaring wil vanaf nu gehoord 
worden om dit in de diepere lagen opgelost te worden. Zal de deze mens geen gehoor  
geven aan deze  signalen  die steeds  sterker  naar  boven zullen  gaan komen,  dan kan 
daaruit bepaalde psychische problemen gaan ontstaan. Het blijven ontkennen, zal een 
verwarrend pad van de oppervlakkige laag aan beelden gaan creëren. Die nog steeds het 
ware probleem verdoezelen. Er ontstaan allerlei problemen die men steeds maar oplost. 
Helaas blijven de problemen steeds terugkomen. Soms nog heftiger dan eerst.

OPLOSSINGEN: Er stap voor stap naar gaan kijken, laag voor laag ontmantelen en niet 



in de val lopen van deze oppervlakkige laag die jou, probeert te misleiden. Zodat de 
diepere  laag  niet  bereikt  kan  worden  en  veilig  op  slot  blijft.  Het  werken  aan  de  
oppervlakkige lagen kan soms heel ingewikkeld zijn. Waarom? Door de misleidingen.  
De werkelijke oplossing in de diepere laag kan vaak op een eenvoudige manier ontsloten 
worden. De kern aanpakken is vaak eenvoudiger dan al die lagen die eroverheen liggen 
te  ontsluiten.  De  psyche  verzint  steeds  nieuwere  en  ingewikkeldere  dingen  om  de 
diepere laag verborgen te houden. Deze mens is nu belandt in de lagen van de illusie.  
Voorbij deze lagen ligt de kern, de waarheid van het probleem.

DE BESTE OPLOSSING VOOR ALLE ANGSTEN EN PIJN IS LIEFDE,
 STUUR LIEFDE NAAR ALLE DIMENSIES DIE MET 

 ANGST OF PIJN VERBONDEN ZIJN.

ZO GAAT DIT MASSAAL OP AARDE!

De massale gedachtekracht op aarde, die steeds gevoed wordt door de illusielagen van 
angst  en  misleiding.  Een  andere  negatieve  laag  zorgt  dan  weer  voor  een  andere 
blokkade, en zet deze op slot. De resonantie van de angst zorgt voor een kleinmakende 
energie,  een  verkramping.  De  mens  wilt  niet  langer  meer  verder,  wilt  stoppen.  De 
energie kan niet verder stromen en blokkeert. De wereld van de illusie is gecreëerd! Als  
een  waar  doolhof  zoekt  de  mens  naar  oplossingen in  deze  illusiewereld.  Er  worden 
steeds  meer  illusiesluiers  geplaatst.  Hoe  meer  de  angstbeelden  en  deze  toon  wordt 
herhaald, hoe meer angst, pijn en negativiteit er wordt opgeslagen in de psyche en in het 
geheugen.

Uiteindelijk is er nog alleen maar een grijze resonantie van negativiteit die de boventoon 
voert. De balans tussen negatief en positief is nu echt overschreden. Ook een afwisseling  
van mooie en donkere beelden kunnen in de verwarring gaan ontstaan. Blijdschap is 
slechts nog een herinnering. De mens en zijn bewustzijn worden nu zo geprogrammeerd 
dat de mogelijkheden om VRIJ te zijn, onmogelijk blijken. Hoe langer dit voortduurt en 
de mens bloot gesteld wordt aan destructieve beeldinformatie, hoe moeilijker het wordt  
om deze te keren. Men is verdwaald in de illusielagen. De bedoeling is dat de mens los  
komt van deze illusie. Een nieuwe wereld wordt gecreëerd vanuit de gedachten van de 
meerderheid. Kun je je losmaken van deze illusielaag, dan overstijgt je de massa, maar  
ook jezelf in deze 3de dimensie.

Het Lichtlichaam
Elke keer als er weer een mens, deze massa en

illusie overstijgt en
een eigen pad van vrijheid inslaat.

Ontstaan er Lichtpunten!
Deze Lichtpunten worden Lichtvonken

en proberen over te slaan naar de andere mensen.
Voordat deze Lichtvonken ontstaan zien

Wij, dienaren van het Licht,
in deze mensen een gloed ontstaan.



Zij gaan steeds feller gloeien en stralen.
Zodra Wij dit waarnemen

staan Wij paraat om deze gloed
te voeden met Licht tot Lichtvonken.

Door extra positiviteit en Lichtenergie toe te zenden.
En het Lichtlichaam in de andere

Hogere dimensies te activeren.
Het  Lichtlichaam is los  gekomen van de mens die negatief  denkt.  Het  Lichtlichaam 
resoneert niet met angst, dus neemt het afstand. Soms tijdelijk, soms een leven lang tot  
de  mens  overlijdt.  Na  de  dood  komt  het  Lichtlichaam  weer  in  actie  en  leidt  de 
energetische  lichamen  naar  de  overgangszone.  Ik  zeg  jullie  Lieve  mensen,  jullie 
Lichtvonken zijn massaal aan het ontwaken, Vele gloeien als als mooie zachte Lichtjes 
op aarde, nog sluimerend. Zij die zeer heftige ervaringen hebben, zijn degene waarvan 
het Lichtlichaam gloeit en deze wilt verder doorgaan in het VONKEN! Maar het wordt  
nog tegengehouden.

Velen van jullie, mensen , gloeien zo heftig zij kunnen elk moment Lichtpunten gaan 
worden, om daarna te gaan vonken. De vonken springen dan over naar de medemens en 
connecten  zo  hele  groepen  op  aarde.  Het  Lichtlichaam wordt  door  deze  Lichtvonk 
gecontacteerd.  De connectie  tussen fysiek lichaam en Lichtlichaam wordt  verbonden 
door  middel  van  een  energetische  navelstreng.  Is  deze  niet  actief  dan  is  deze  niet  
verlicht. Maar op het moment dat de mens weer gaat gloeien en een Lichtpunt wordt, 
gaat de energetisch navelstreng zichtbaar oplichten. Wanneer de mens weer gaat vonken,  
worden  deze  vonken  ook  naar  het  Lichtlichaam  gestuurd.  Zo  Licht  deze  mooie 
energetische navelstreng weer op. De Lichttoevoer gaat weer stromen. Zodra Wij van het 
Licht dit zien gebeuren, gaan Wij direct helpen dit Licht in goede banen te leiden en te 
versterken.

De Lichtvonken gaan straks massaal ontwaken en opstaan. Het bewustzijn is bij deze 
mensen “wakker geworden”. De beelden die zij gaan produceren en gaan uitzenden zijn  
anders van resonantie en toon. Zij verspreiden dit Licht en “besmetten” in positieve zin 
de wereld op aarde met Lichtgedachten en beelden. Vele kleuren worden zo de ether in 
gestuurd en raken degene die hier behoefte aan hebben. Dit is een proces. Deze gaat in 
fases en bouwt zich steeds verder uit. Het Licht wat de laatste jaren naar de aarde werd 
gestuurd  door  God  de  Bron,  heeft  de  frequenties  verhoogd  en  deze  Lichtvonken 
aangezet. Dit is de evolutie waarin jullie mensen verkeren. De tijd van overgang.

DE TIJD VAN HET NIEUWE BEWUSTZIJN.
HET HART GAAT OPEN!

DISCLOSURE VAN HET HART

De Lichtvonken verspreiden zich meer en meer, energetisch worden de Lichtlichamen 
geconnect. De navelstreng die eerst heel lang was, omdat de afstand tussen het fysieke 
en energetische lichaam ver uit elkaar lagen komen nu dichterbij elkaar. Steeds dichter  
totdat zij één kunnen worden, het Heilig Huwelijk van de twee kundalinislangen is dan 
een feit. Hieros Gamos. De kundalinienergie is weer hersteld en stroomt opwaarts: deze 



zendt uit naar God de Bron, maar tegelijkertijd komt de Heilige Stroom ook binnen bij  
de mensen en deze ontvangt tegelijkertijd de energie van God de Bron die direct weer de  
aarde in  gaat  en weer opwaarts  wordt  gestuurd.  Het  is  een samenspel  een dans van 
energieën die willen communiceren door te zenden en te ontvangen. Vanaf dat moment 
kan het (tijd)reizen weer beginnen.

De tijdreiziger kan nu een beeld in de toekomst of in het verleden op de tijdlijn gaan  
plaatsten en zich daarnaar toe resoneren. Elke tijd heeft zijn eigen resonantie. Elke plaats  
zijn  eigen kleur of  vorm. Elk beeld zijn eigen bewustzijnsniveau. Zo kan er  gereisd 
worden. Resoneer met de dimensie waar je heen wilt en het merkaba zal actief worden  
en Wij begeleiden je lief mens.

“THE LIMITS ARE THE SKY AND FUTHER”

Onbeperkte mogelijkheden dienen zich aan en zullen de mens weer VRIJ maken. Het 
bewustzijn verruimen.

Tot zover

Namasté Ashtar
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