
Dimensies en de Imaginale Werelden

Ashtar via Arthura

De verschillende dimensies kunnen opgedeeld 
worden in frequenties. De frequenties bepalen in

welke dimensie je bevindt

De 3de en de 4de dimensie horen bij de aarde. De 3de is de stoffelijke dimensie 
van de aarde. Alles wat jullie zien met het fysieke oog is de materiële dimensie. 
Materie heeft een zwaardere trilling en is duidelijk waarneembaar. De 4de dimensie 
is de onzichtbare werkelijkheid die dicht bij de fysieke realiteit ligt.

In  deze  4de  dimensie  kunnen  zowel  de  lagertrillende  als  de  hoogtrillende 
levensvormen verschijnen. Dit kunnen natuurenergieën van de aarde zijn, dolende 
zielen,  overledenen,  Lichtwezens  zoals  Engelen  en  z.g.  Buitenaardse 
Sterrenwezens. Door de 4de dimensie heen kunnen zij jou, fysiek mens bereiken. 
Dit kan gaan via het gevoel, gehoor of het zicht.

A) Via het gevoel: men krijgt een inval of wordt geleid naar een bepaald doel. Men 



voelt een elektrische stroom van energie langs het lichaam heengaan. Zoals een 
koude  of  warme  luchtstroom.  Zelfs  een  aanraking  kan  plaats  vinden.  Ook 
stroomstootjes, tintelingen enz.
B) Via het gehoor: Men hoort stemmen, iemand praat tegen je, maar weet je wel 
wie? Het is belangrijk te weten wie. Zo niet dan verzoek je deze entiteit vriendelijk 
jou huis te verlaten.
C) Via het zicht: je kunt de energie waarnemen als Licht of als een energie met een 
bepaalde vorm. Met het innerlijk oog kan men ook waarnemingen doen. Dan is de 
energie  die  je  waarneemt  meestal  niet  zichtbaar  voor  het  fysieke  oog.  Vanuit 
verschillende waarnemingen kunnen energieën zich anders voordoen. Dit heeft te 
maken met het waarnemingsvermogen van de mens.
Indien er een negatief contact ontstaat tussen mens en andere energieën dan is 
het aan te raden hierin hulp te zoeken. Weet dat Liefdes dimensies vanuit Liefde 
komen en  niet  vanuit  dwang.  Zij  respecteren  de  vrije  wil  van  de  mens.  In  de 
Puberteit  van (sterren)kinderen kunnen er  energieën ontstaan die vanuit  emotie 
gecreëerd  worden.  De  z.g.  Poltergeisten  kunnen  ontstaan  vanuit  onverwerkte 
emoties.  Deze  kinderen  hebben  hulp  en  begeleiding  nodig  om  met  hun 
sterrenkracht om te leren gaan.

Via telepathisch contact kun je communiceren met de onzichtbare dimensies en op 
afstand.  Gedachtekracht  heeft  raakpunten  met  telepathisch  contact,  dit 
communiceren gaat namelijk via woorden of beelden die via de gedachten worden 
uitgezonden.

merkaba

Dit  was  even  een  korte  uitleg,  omdat  bij  het  uitleggen  van  dimensies,  deze 
waarnemingen benoemd dienen te worden. Wij  Dienaren van het Licht maken nu 
eenmaal gebruik van telepathie en gedachtekracht.
Zo verzenden wij de energie. Er zijn vele vormen van zend-energie. Zie deze maar 
als  een postpakket  verpakt  in  allerlei  verschillende vormen van verpakking.  De 
Heilige Geometrie is er een van. Elke vorm heeft zo zijn eigen trilling en resonantie. 
De mens als  kanaal  is  dan de ontvangst-energie.  Wanneer een mens niet  kan 



ontvangen is het ego dat een uitzend-energie bevat het storende element. Het ego 
ontstaat  door  angst  en  onzekerheid  en  gaat  een  overdosis  produceren  aan 
uitzendkracht, om alles onder controle te houden. Het is de bedoeling dat wanneer 
er  gecommuniceerd  wordt,  de  uitgezonden  en  de  binnenkomende  signalen 
afgewisseld plaats vinden, in harmonie als een dans van het Licht resonerend met 
elkaar.  Op  aarde  is  er  veel  uitzendenergie  van  kracht.  De  harmonie  is  ver  te 
zoeken, er is geen heelheid. Op de Nieuwe Aarde zal dit drastisch veranderen dit is 
de basis van alles en het man-vrouwdeel dient in harmonie met elkaar samen te 
gaan: Heilig Huwelijk. (zie vorige channelings bv Blauwe Energie en het Bioritme 
van de mens  ).  

Heilige Geometrische Imaginale creaties van verplaatsing

Waarnemingen in de andere dimensies,  kunnen leiden tot  inzicht,  maar ook tot 
verwarring. De fysieke mens krijgt een waarneming vanuit de andere dimensie en 
vertaald  deze  naar  zijn  eigen  fysieke  brein.  Soms  zijn  de  waarnemingen  niet 
letterlijk bedoeld, maar symbolisch en  worden dan verkeerd vertaald. Het is goed 
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te weten dat het overbrengen van de boodschap, pas dient te geschiedden als het 
bewustzijn zodanig klaar is dat de eigen emoties en trauma's overwonnen zijn. Pas 
dán is het kanaal zuiver. De communicatie met de andere dimensies en het dienen 
als kanaal hiervoor dient te geschiedde vanuit een warme vriendschap en vanuit 
liefde. De taal uit de andere Lichtdimensies heeft nu eenmaal een andere trilling, 
pas als de mens zich bewust kan afstemmen op verschillende trillingen en dit kan 
onderscheiden, kan men de boodschappen goed overbrengen.  De Taal  van het 
Licht dient eerst geleerd te worden. Denk hier niet te licht over, een foute connectie 
kan  veel  schade  aanrichten.  Het  imaginale  deel  van  het  bewustzijn  mag  eerst 
ontwikkeld  worden  (Arthura:  uitleg  hierover  zie  website The  Ashtar  Command 
Web).

De  overgang  van  de  aarde  vindt  plaats  op  aarde,  in  het  fysieke  en  in  het 
energetische vlak. Het energetische vlak bestaat uit vele onzichtbare dimensies. In 
elke dimensie zichtbaar of onzichtbaar, zal de aarde een verandering doormaken. 
In élke dimensie!
Hoe kan dit.  Elke dimensie heeft  invloed op de andere dimensie hoog of  laag. 
Veranderd  er  wat  in  de  3de  dimensie,  dan  zal  dit  van  invloed  zijn  op  de  4de 
dimensie  en wanneer  er  dan in  de  4de dimensie  een energetische vervorming 
ontstaat dan zal dit weer effect hebben op de bovenliggende lagen van trilling, de 
bovenliggende dimensies dus.

Wanneer de informatie vanuit het Licht wordt doorgegeven aan de mens op aarde, 
dan  zal  dit  met  een  bepaalde  bedoeling  gegeven  worden.  Doch  kan  er  een 
misvatting zijn. Wanneer er gezegd wordt dat de aarde een nieuwe geboorte zal 
ondergaan,  gebeurd  dat  ook  echt.  Alleen  hoe  ziet  dit  eruit  in  de  3de  aardse 
dimensie, of in de 6de dimensie? Er wordt weleens informatie door elkaar gegooid. 
De  mens  vat  dit  dan  te  letterlijk  op.  Vertaald  het  te  letterlijk  of  er  wordt  een 
wensgedachte  vanuit  die  mens  toegevoegd.  Als  de  aarde  een  energetische 
geboorte doormaakt, zal dit  in een andere dimensie plaats gaan vinden. In een 
energetische dimensie. Dat heeft effect op de aardse materiële wereld. Uiteindelijk!

De nieuwe aarde wordt  energetisch in  orde  gemaakt.  Voorbereid.  Wie gaan er 
leven op de Nieuwe Aarde? Nou, Wij van het Licht zijn erg gemotiveerd om daar 
aan deel te nemen. De leden van het Ashtar Command zullen graag deze Nieuwe 
Aarde  bezoeken.  De  mens  die  zover  is,  kan  deze  energetische  aarde  gaan 
bezoeken en wie weet   gaan bewonen. Zolang de mens een fysiek lichaam bezit, 
zal  dit  lichaam  een  fysieke  aarde  nodig  hebben.  Begrijp  dat  het  kosmisch 
bewustzijn inhoudt: in verschillende dimensies leven. Wij van het Licht kunnen Ons 
in vele delen opdelen:  een Multidimensionale opdeling maken.  Dat kan op vele 
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manieren. Zoals wij ons kunnen materialiseren en weer onzichtbaar kunnen maken, 
zo kan de mens zich in de nabije toekomst gaan 'verplaatsen'. Uitreden is weer een 
andere manier. De meest voorkomende manier zal zodanig gaan, dat het fysieke 
lichaam  in  het  fysieke  blijft  en  het  energetische  lichaam  zal  aan  reizen  in  de 
energetische realiteiten. Deze vorm zal de eerste zijn die de mens zich eigen mag 
maken en tot  ontwikkeling zal  brengen. Zo kan er dan gereisd worden naar de 
energetische nieuwe aarde. Daar zal veel werk verricht mogen gaan worden en Wij 
heten de mens welkom wanneer zij hieraan mee willen werken. Vele hebben hier 
een  opdracht  in.  Jullie  (sterren)kinderen  zullen  dit  dagelijks  gaan  doen.  Het 
Multidimensionaal Bewustzijn ontwikkelen zal voor velen een openbaring zijn.

Wat gebeurd er dan met de fysieke aarde? Die veranderd mee. Op haar manier en 
tempo. Als het energetische deel is geboren en is ontstaan, zal er op de fysieke 
aarde het een en ander gaan veranderen . In de 5de Dimensie zal er een materiële 
aarde blijven bestaan, maar zij gaat hoger trillen, zij zal fijnstoffelijker zijn.. vandaar 
dat de mens ook fijnstoffelijker wordt en daardoor multidimensionaal gaat worden. 
Voordat iedereen op aarde deze toestand bewust heeft bereikt zal er ongeveer een 
decennia voorbij  gaan. Er zijn al mensen die dat bewustzijn bereikt hebben, die 
gaan hoger trillen en verder in hun bewustzijn evolueren. Zij blijven niet in een 5de 
dimensie , zij gaan naar een 6de dimensie en enkele zelfs hoger. Deze mensen 
zullen  contact  krijgen  met  Ons,  de  Sterrenwezens  van  het  Licht.  Zij  zullen 
uiteindelijk net als wij kunnen materialiseren en demateraliseren. Hun merkaba zal 
actief  zijn.  De  aarde  zal  dus  ook  op  verschillende  niveaus  bestaan.  Zij  wordt 
multidimensionaal. De geboorte wordt dus een multidimensionale geboorte. En de 
mens gaat hierin mee. Eerst zal iedereen multidimensionaal worden, de poort om 
te reizen is het hart. Deze zal als eerste opengaan. Dat is nu al aan de hand. Het 
hart wordt door de verhoging van frequentie op aarde het eerst geraakt, omdat dit 
het belangrijkste onderdeel is om multidimensionaal bewust te worden. De laatste 
twaalf  jaar is de aarde in haar energie sterk verhoogd, maar ook de mens. De 
voorlopers  hebben dit  gevoeld  en  hun multidimensionaliteit  ontwikkeld.  Dit  gaat 
door. Totdat ieder mens zover is. Dit is de geboorte van een nieuwe evolutie.



Doorgang naar de andere Nieuwe Aarde dimensie

Dan zullen er vele veranderingen komen. Multidimensionaal bewustzijn zorgt voor 
een andere benadering van het leven, het werkelijk samen leven op de planeet 
aarde. Het Imaginale deel van het bewustzijn zal geopend worden en weer gebruikt 
worden. Hiermee kan de mens zijn wereld gaan scheppen, op aarde en in vele 
andere  lagen  en  dimensies.  Zoals  er  twaalf  jaar  van  opbouw  aan  vooraf  zijn 
gegaan, zo zullen er zeker nog twaalf jaar komen om dit bewustzijn te ontwikkelen. 
De mens zal  tot  inzicht  komen en vele dingen gaan snel  veranderen. Door het 
multidimensionaal  bewustzijn  verruimt  de  blik  hoe de  aarde  te  bewonen vanuit 
Liefde. Het reizen naar de andere planeten zal dan tot ontwikkeling komen, vele 
uitvindingen in  de wetenschap gaan ontstaan in die  twaalf  komende jaren.  Het 
begrip en toepassing van schone energie, zal geen discussie meer zijn. Alles zal 
natuurlijk verlopen. Het creëren van een nieuwe beschaving zal eerst gecreëerd 
worden in de Hogere dimensies van het Licht waar de Nieuwe Aarde al in geboren 
is. Het Hogere Zelf  van de Nieuwe aarde. Daarna zal als vanzelfsprekend deze 
veranderingen gaan plaats vinden in de 5de dimensie, de meer stoffelijke vorm van 
de nieuwe aarde.

Wat er nu gebeurd op aarde, is het nogmaals ondervinden dat deze oude manieren 
van leven niet meer mogelijk zijn. Dit proces is nodig. Dat gaat vooraf aan de echte 
verandering. Dit is ook een deel van de bewustwording van de mens. Het zoeken 
naar een nieuwe manier die wel past.



In de andere dimensies kunnen jullie gaan zien hoe Wij van het Licht leven. Dit zijn 
dan weer de lessen van bewustwording om tot echte verandering te komen. Het 
moet  door  de  mens  zelf  gedaan  worden.  Het  verwezenlijken  van  een  andere 
levenswijze.  Een  ander  soort  beschaving,  Wij  van  het  Licht  en  Wij  die  uit  de 
toekomst komen kunnen alleen maar erop wijzen hoe het anders kan. Wij zullen 
hierover uitleg geven. Jullie tegemoet komen. Ondersteuning bieden. Jullie vragen 
beantwoorden.  Sommige  van  jullie  zullen  Wij  uitnodigen  en  meenemen  voor 
scholing in Onze wereld. Zij zullen dan weer de mens op aarde omscholen. De vele 
Lichtwerkers  mogen  de  mensen  ondersteunen  en  healing  geven  zodat  de 
bewustwording op rolletjes zal lopen. Vele Lichtwerkers zijn nodig. Zij kunnen uitleg 
geven over het Licht en de energetische werking van het lichaam. Ieder heeft een 
eigen rol hierin. Ontwikkeling op vele vlakken vereist vele soorten mensen met vele 
soorten talenten. De nieuwe wereld gaat volgend jaar in. De eerste 3 maanden 
zullen nog wat moeten verankeren. Daarna gaat het echte werk beginnen. Degene 
die steeds moesten wachten om aan de slag te gaan, zullen dan hun vorm gaan 
vinden en weten wat hun te doen staat. Veel zal er duidelijk worden. Voor iedereen. 
Dat geeft rust. De energieopbouw zoals die nu steeds toeneemt, zal tot rust komen. 
Gaat  zich stabiliseren na het  eerste kwartaal.  Nooit  kunnen wij  precies  zeggen 
wanneer, want het hangt af van de hele mensheid op aarde. Sommige data zijn als 
ankers vastgezet. Zij werken als een raster van een fundering, met daartussenin 
een variabele mobiel  element.  Het ascenderen gaat  wel  door.  Het  zal  een stuk 
rustiger zijn van energie, maar er zal nog veel omzetting zijn. Vele gaan dan pas 
wakker worden. Dat zal elk jaar toenemen en toenemen. Dat wakker worden gaat 
in fases. Zoals het bewustzijn zich in fases ontwikkeld. Multidimensionaal zijn is 
een totaal andere vorm van zijn.
Multidimensionaal zijn is één, het ermee omgaan en ontwikkelen is twéé! En ermee 
werken is drie.

De  materie  zal  veel  fijnstoffelijker  zijn,  dus  alles  zal  lichter  gaan  worden.  Het 
omzetten zal veel minder zwaar verlopen. Sneller ook. Dat komt omdat de mens 
dan in de verschillende dimensies werkzaam is. Vanuit een verschillend oogpunt 
een probleem bekijken en oplossen. Dit gaat zelfs supersnel. Veel negativiteit is 
verwijdert in de voorliggende jaren, dat maakt alles ook lichter van vorm.
Dus een ommekeer staat jullie te wachten en zeker het contact met de andere 
dimensies en de andere levensvormen die daar bij horen. Vanuit Liefde worden de 
zaken veel helderder en duidelijker. Het wordt leven met vreugde.

Voor de sterrenkinderen
Voor  de  kinderen van de nieuwe aarde zal  het  een blijde gebeurtenis  worden. 
Leven hier op aarde zal hun makkelijker afgaan en zij weten dit! Dus geef ze een 
luisterend  oor.  Het  is  belangrijk  dat  sommige  van  hen  een  goede  begeleiding 
krijgen in de aardse zaken. Hun kosmische familie staat klaar voor hen.



(Arthura: meer hierover op mijn website: Nieuwe Aarde Kinderen).

Lieve mensen, een vervolg door the Council of Nine zal gegeven worden

Namasté Ashtar

Mag gedeeld worden in zijn geheel en onder vermelding van de bron: Arthura 
Hector http://ashtarcommand.wix.com/ashtarspage
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