
Ashtar over de Tijd van Disclosure

Ashtar via Arthura
Hallo lieve mensen,

Velen van jullie vragen je af, wat gaat er nu gebeuren. De verwachtingen zijn hoog. 
Maar lieve mensen ik mag jullie vertellen dat er grote veranderingen gaan plaats 
vinden. Dit geldt niet alleen voor de datum van 21 dec. Dit is een bepaald punt in 
de tijd, zoals in een grafiek een hoogtepunt van een bepaalde periode. Daarna 
zullen de zaken versneld onthuld worden. Je focussen op één datum is niet slim. 
Het omvat veel meer en het disclosure plan is veel groter dan jullie beseffen en wat 
zal gaan plaats vinden. Elke channeling bevat een kern van waarheid, maar de 
vraag is in welke dimensie speelt het zich af?
In de andere parallelle werelden of hier op aarde in de fysieke vorm? Voor jullie zijn 
er nog vele raadsels op te lossen die voor Ons een duidelijk plan inhouden. Vele 
gedachten creëren een paradijs.Dat is de bedoeling. Nog steeds geen helder en 
duidelijk antwoord van mij? Klopt dat is er ook niet. Want het totale bewustzijn van 
de mens wordt nu vorm gegeven. Het vorm geven aan een nieuwe aarde. Dit is wat 
ik jullie steeds probeer te vertellen.



JULLI TEZAMEN OP AARDE VORMEN ÉÉN  BEWUSTZIJN

Daarom is het zo belangrijk dat deze biologische machine met zijn vele onderdelen 
één geheel gaat vormen. Daar gaan jullie naartoe, heelwording. De beweging is 
niet meer te stoppen, deze is gigantisch. Eenmaal op gang is deze gigant van 

omwenteling niet meer te stoppen.

Het bewustzijn van de arme mens zal gaan veranderen in een creatief bewustzijn, 
het creëren van jullie eigen rijkdom. Ik heb het niet alleen over de materiële rijkdom, 

deze is een slechts een onderdeel hiervan.

Het bewustzijn van de materieel rijke mens wordt grondig aangepakt. Het typische 
is dat ook zij denken niet genoeg te hebben en voelen zich niet altijd rijker dan de 

arme mens. Vooral degene die geboren zijn in een familie van materiële rijkdom en 
het zo van vanzelfsprekend vinden.

Het is maar net vanuit welk perspectief je het bekijkt. De rijke mens heeft een grote 
armoede, een ware ziekte heerst er in hun hoofden. Deze ziekte zal als eerste 

worden aangepakt, voordat zij hun gedachten kunnen laten gaan en hun 
medemens kunnen helpen. Deze vorm van rijkdom is niet de juiste. Het is ontstaan 

vanuit een ziek bewustzijn. Willen de wat minder bedeelde mens deze vorm van 
rijkdom? Rijk worden en dit in een ziek bewustzijn delen?

Dat dacht ik toch niet.

Nee, lieve mensen . Dit willen jullie ook niet. Wat er nu op aarde gebeurd is een 
totale schoonmaak een zuivering van het onharmonisch ZIJN. De afgelopen 12 jaar 

is hier veel in omgezet en het punt zal bereikt worden van disclosure.

disclosure betekend onthulling. Maar onthulling van WAT?

De grauwe en ongezonde sluier verhuld alles. Verhuld hoe in harmonie te leven. 
Daarom begin bij jezelf, dat zeggen Wij steeds. Alles wat er tot nu toe gebeurd is 

het gezond maken van het bewustzijn op aarde. Ook jou bewustzijn, lief mens. Een 
nieuwe aarde kan niet omgaan met het bewustzijn wat besmet is door lagere 

behoeftes. Dat is de taak van de mens. bij jezelf, je medemens, wat er op je pad 
komt.... dat is het werk wat gedaan moet worden.



De tijd van disclosure is de onthulling van alles wat ziek is. Niet meer kan. Maar als 
de mens rijk of arm gewend is aan dit ziektebeeld en hier aan lijdt, dan komt er 

geen nieuwe aarde. Iedereen zal eerst mogen gaan begrijpen dat de onthulling van 
een groot schandaal, het onharmonisch effect is van een ziekte die op aarde lang 

heeft rond getierd. Een ziekte waar jullie allemaal besmet door zijn. Dat zal de 
onthulling zijn. Het eerste wakker worden is:

HET ZIEN VAN HET ZIEKTEBEELD

Is tevens de disclosure van het HART.
Alle onthullingen samen zijn de DISCLOSURE.

En ja die leiden tot DE disclosure. De sluiers die hier en daar nog gelegd worden 
zijn niet de oude sluiers van illusie. Dit zijn de sluiers van sluimering en dienen 

doorbroken te worden. Dit is wat de mens dient te doen. Dit deel is het deel wat bij 
de mens hoort, het fysieke stuk.

Een bewustzijn kun je niet kraken. Dat mag in stappen worden gedaan. Inzichten 
komen op het moment dat de persoon er rijp voor is. Vele vorderingen zijn gemaakt 
in jullie groepsbewustzijn. Het totale groepsbewustzijn mag nu gaan ontwaken dat 

is de disclosure!

Maar je eigen disclosure daar ben jij zelf verantwoordelijk voor. De onthulling van 
jou inzicht in het ongezonde bewustzijn. Zien jullie dit al lieve mensen? De signalen 

van het ziekteproces? Stel zelf je eigen diagnose.

INZICHT, INZICHT en INZICHT......
DAT IS WAT NODIG IS

Inzicht in plaats van oordeel, wijzen naar de ander: de rijke, de foute, het duister en 
naar ieder die in jullie ogen het niet goed doet. Is wijzen naar jezelf! Dat doet 

oordelen. Wanneer het inzicht verkregen wordt, zal het oordeel slinken. Een ander 
veroordelen is wat de ziekte in stand houdt. Kijk naar binnen en weet, hoe kan ik 

mijn eigen stukken lichter maken en meer vanuit vreugde gaan leven? Ja, jullie zijn 
gewend aan pijn, verdriet en aan tegenslag.

Wanneer je plots veel geld zou erven? Weet je er dan goed mee om te gaan? Op 
een gezonde manier?

Nee, doordat er een zieke manier van omgaan is ontstaan, heeft de mens niet 
kunnen leren hoe men op een juiste goede en gezonde manier kan leven met 



overvloed.
Is het niet vaak voorgekomen dat je geluk hebt en dit argwanend bekijkt?

Dat je je verbaasd over eindelijk een keer geluk te hebben. Hoe ontvangt de mens 
dit?

JA, VANUIT ANGST
De zaden van de tegenslag zijn direct gezaaid. Het niet kunnen accepteren dat 

geluk of vreugde nooit lang kan duren. Er altijd weer iets negatiefs op de loer ligt is 
een illusie.

DIT IS JULLIE ILLUSIE

Als er ONgeluk op de loer kan liggen, waarom dan geen geluk? Of herstel en 
verbetering?

Hoe vaak in je leven heb je niet gehoord: “ wordt eens wakker, je droomt. Dit is het 
echte leven”.

Ok, dus in het echte leven is weten dat je niet gelukkig kan worden? Dus het 
accepteren van ziekte of tegenslag is de uitkomst?

Dat is de illusie, dat zal de disclosure worden.
Weten dat je hier niet aan hoeft te voldoen. Je mag dromen over een fijn leven. Een 
fijn huis met gezellige kleuren en dieren, buren of familie om je heen. Waarom is dit 

slechts fantaseren of dromen? Dit is de ziekte waar jullie zo lang mee te kampen 
hebben gehad. De ziekte van de mind. De ziekte van het bewustzijn van jullie 

onnatuurlijke 3d wereld. Stap eruit lieve mensen. Cremer vandaag nog een ander 
leven. Start. Hoe vaak hoor je jezelf zeggen: “ja maar dat kan niet, of het help toch 

niet. Het heeft toch geen zin”. Zijn dit realistische nuchtere gedachten en 
voornemens? Zo ziek is jullie bewustzijn, zo aangetast door deze ingeprente regels 
van dit huidige systeem. De regels van het leven kunnen aangepast en bijgesteld 

worden. Kijk de laatste 12 jaar...hoeveel is er al niet veranderd, waar zijn jullie 
doorheen gegaan? En nog hebben jullie het niet geleerd. Visualiseer een ander 
beeld en zet het neer. Er totaal in geloven en dit creëren, ja hoe doe je dat. Hoe 

maak je jezelf gelukkig en vreugdevol en hoe leef je in tevredenheid? Hoe geef je 
het door aan je kinderen of naaste?

Precies, door dit te leven!

Het is het ombuigen van het bewustzijn.
disclosure is niet meer dan dat. De illusie ontmaskeren, dan ontmasker je deze in 

vele lagen. Het ontmaskeren zal op vele gebieden ontstaan en open gaan, 
tevoorschijn komen.

disclosure is het zichtbaar maken van het verborgene.



Wat ligt er dan verborgen? Een schat onder de grond? Ja, lieve mensen de schat in 
jullie hart. Graaf deze op en onthul deze aan elkaar!

De kracht van onthulling ligt niet alleen bij jullie regeringen, maar juist bij de massa: 
wat het grootste deel van het bewustzijn op aarde omvat. Daar zijn jullie regeringen 

huiverig voor, dat de massa op gaat staan en zich laten zien wie de mens in 
werkelijk is.

Jezelf laten zien, dat je het kan, lief mens. Jullie kunnen het. De mens behoeft geen 
helden, want je bent er zelf een.

Onthul en stap naar voren!

Herstel het bewustzijn op aarde
en begin met je eigen bewustzijn te onthullen.

Schaam je niet,
Schaamte is de eerste stap die overwonnen dient te worden. Voor wie schaam je 

je, voor wie ben je bang? Wat heb je te verliezen? Leef je nu zo goed dat je dit niet 
wilt opgeven. Kijk en hier is weer een ziek element, wat tegen jou zegt, nee hou je 
mond verberg de boel en spreek er nooit meer over. Want anders verlies je alles.

FOUT, je zal alles herstellen,ombuigen en overwinnen. Overvloed zal naar je 
toekomen, zoals door de wet van aantrekking zal ontstaan.

Het omzetten van een ziek naar een gezond bewustzijn heeft vele onderdelen. Het 
vergt moed, maar eigenlijk ook weer niet. Nee het vergt gewoon het hart te volgen, 

gewoon volgens je hart te gaan leven. Dan ontstaat er een probleem: hoe moet 
dat? Jullie denken het weten en vervolgens leef volgens de angstcodes. Want het 

hoofd dient gebruikt te worden om niet te verdwijnen in de fantasie.

GELOOF GEWOON IN JEZELF
Jij kan het, iedereen kan het. Het is het geloven in de verandering en in het 

neerzetten van jou droom. Vanaf het moment dat je kind was, wordt je dat verteld.
Een kind mag fantaseren maar zodra je opgroeit merk je, die tijd is voorbij. De 

volwassen mens mag zich gaan aanpassen. Volwassen gedragen.
Steeds vaker en sneller kan het jonge kind zich ook niet meer vrij uiten. Vooral de 
kinderen die met de andere dimensies contact hebben. Hun natuurlijk bewustzijn 

wordt zo vast gezet.

De symptomen voor dit zieke bewustzijn zijn zeer eenvoudig op te lossen, zo 
eenvoudig dat je het niet geloofd. Nou, en daar ligt het probleem, je geloofd niet dat 

het kan. GELOOF. Daarom zijn er zoveel soorten religie, geloven, daar ligt de 
macht om de mens eronder te houden. Geef ze een ander ziek geloof en kijk, ze 



gaan de “juiste” kant uit. De kant van de angst.
GELOOF

Daar is waar het allemaal om draait, alle ellende op de wereld op aarde. Ziekte 
verspreidt zich door een te sterk geloof in het verkeerde! Politici, wie geloof je?

JUIST HET DRAAIT OM GELOOFT TE WORDEN. GELOOF JIJ NU MAAR IN 
JEZELF

Nachecken, controleren, kan dit wel? Zie ik het wel goed? Aftasten en onzekerheid, 
mooie ingrediënten om de ziekte te voeden. De ziekte heet angst en zit in je 

bewustzijn verweven en dan willen jullie disclosure? Onthul nu eerst maar eens 
jezelf mensen. Wie zijn jullie werkelijk?

Wie ben jij?
Disclosure is niet zomaar een woord, het is bewustzijn en het zal zoveel gaan 

onthullen, zoveel en dat heeft niet alleen te maken met het zien van ufo's en andere 
levensvormen, buitenaards contact. Het is veel meer. Wij vormen de schakel naar 
jullie nieuwe bewustzijn, dat is een feit. Wij maken de mens wakker, door ons te 

laten zien aan jullie.

Wij herinneren jullie wie jullie zijn!
Wij zijn jullie...en dat tonen wij jullie, lieve mensen van de aarde. De tijdlijnen 

komen weer bij elkaar...en sommige verwijderen zich, dit zijn de oude tijdlijnen van 
het zieke bewustzijn en langzaam maar zeker worden jullie perspectieven weer 

gezond. Een gezond bekijken van de mogelijkheden die jullie in je hebben en dat 
tonen Wij jullie...kijk naar Ons en je ziet jezelf.
Disclosure is de onthulling van de ware mens.

Liefs Ashtar

1 december 2012
 Mag in zijn geheel gedeeld worden en onder vermelding van de bron: Arthura 

Hector  http://ashtarcommand.wix.com/ashtarspage


