
 Micro-Macro Bewustzijn

Ashtar via Arthura

Het bewustzijn heeft vele lagen en vele manieren om tot uiting te komen!

Vanuit het universum gezien is de mens een micro bewustzijn, het universum of God is het 
macro bewustzijn. Laten we nu even vanuit deze positie het bewustzijn gaan bekijken. Want 
vanuit elk punt is er een micro-macro standpunt te bekijken. Stel je maar voor dat je een 
camera in de hand hebt en er door kijkt, door het steeds in uit te zoomen zie je steeds andere  
werelden! Hoe verder je nu inzoomt op je omgeving, of dit nu een bloem of een stukje  
materie is, het punt van perspectief verandert. Vanuit de bloem zelf gezien is er ook een 
micro-macro standpunt in te nemen.

We gaan  dit  nu  vanuit  van  de  mens  bekijken.  De  mens  heeft  een  fysiek  lichaam wat 
duidelijk waarneembaar is. Het scheidt zich duidelijk af van zijn omgeving. Er is een voor 
en achter grond nietwaar? Er is een volume (het fysieke lichaam) wat los staat van zijn 
omgeving.  Dat  neem jij  als  mens  zo  waar.  Vele  volumes   zoals  tafels,  stoelen,  andere 
mensen, dieren, planten staan los van elkaar in een bepaalde ruimte. Je zou het zo kunnen  
zien: de kleinere volumes staan in één grote volume. De grotere volume (ruimte) omvat de 
kleinere volumes. Zo is ook de Heilige Geometrie opgebouwd. De bol is vaak de hoofdvorm 
of  hoofdvolume,  waarin  vele  andere  soorten  vormen  en  volumes  in  geplaatst  kunnen 
worden. Het lijkt een mooie puzzel die in elkaar blijkt te passen. Dit kun je zo waarnemen in 
kristallen. Kristallen zijn een mooi voorbeeld voor de micro-macro werelden. Een kristal 
heeft een Heilige Geometrische vorm en maakt onderdeel uit van de opbouw de aarde. Deze 
kristallen geven een energie af in je huis. Deze kristallen bevatten een bewustzijn. Alles wat 
energie bevat, bevat bewustzijn. 



Wat is bewustzijn? 
Neem  een  heldere  kristal  en  kijk  naar  binnen.  Of  mediteer  en  plaats  jezelf  (jouw 
deelbewustzijn) in het kristal. Wat beleef je dan? Je maakt contact met het bewustzijn van 
die kristal. Wat gebeurd er nog meer? Ieder opent andere beelden met zijn bewustzijn! Jou 
contact met het kristal zorgt weer voor andere beelden dan die van jou medemens. Hoe kan 
dit toch? Heel logisch, wij zijn allen een deeltje  bewustzijn van het grote Gods bewustzijn.  
En  ieder  deeltje  is  verschillend.  Uniek.  Er  kunnen  overeenkomsten  zijn,  maar  dat  kan 
afhangen van de begeleider van de meditatie. Haar of zijn bewustzijn neemt de groep mee 
en omarmt deze met haar of zijn bewustzijn.

Ook hier is er dan sprake van het micro-macro bewustzijn, leraren die een groot energetisch 
vermogen hebben ontwikkeld, kunnen met hun bewustzijn veel omvatten. Zij vormen dan 
een macro bewustzijn en kunnen vele kleinere volumes omvatten. Wanneer je dus meereist 
onder begeleiding van die leraar, geef je jezelf over en stem je jezelf af op haar of zijn 
manier  van  werken.  Wanneer  je  dit  niet  doet,  kunnen er  vele  storingen ontstaan  in  het 
krachtveld van de leraar of begeleider. Dit krachtveld wordt het macrobewustzijn tijdens de 
meditatie genoemd. Nieuwe Aarde Resonantie werkt zo.

Daarnaast stemt de begeleider zich af op het macro bewustzijn van God of het universum.  
Zodat er een nog grotere aansluiting gaat ontstaan. De beschermende laag, het krachtveld 
van de leraar, zorgt dat de cirkel van deelnemers goed beschermt zijn en de overgang naar 
de Hoger trillingen van het macro bewustzijn zonder problemen aan kunnen gaan. Normaal 
gesproken zou deze mens dit macro bewustzijn niet op deze manier kunnen bereiken. Zie 
het  maar  zo:  De  begeleider  van  de  groep  maakt  een  energetische  Lichtbol  waarin  de 
deelnemers plaatsnemen. Elke deelnemer wordt eerst zelf in een eigen Lichtbol geplaatst, 
zijn eigen veld van resonantie. Binnenin de Lichtbol wordt dan de resonantie steeds verder 
versterkt en verhoogt. De onderlinge Lichtbollen worden zodanig in harmonie gebracht dat 
er geen storingsveld gaat ontstaan. Vele transreizen worden niet goed opgebouwd en dan 
kan de leraar kan zijn eigen krachtveld niet vergroten zodat deze als een beschermend schild 
kan fungeren. Daar komen dan storingen en barsten in, met het gevolg dat een bepaalde stuk 
van het bewustzijn van een deelnemer verdwijnt in een van de scheuren van dit krachtveld.  
Deze blijft dan ergens in een andere dimensie achter. 

Het ego van de mens die zich niet goed kan overgeven aan het externe krachtveld van de 
begeleider, zorgt voor deze storingen en barsten. In een cirkel van kracht en Licht bevinden 
zich  vele  soorten  persoonlijkheden  en  bewustzijnslagen  van  verschillend  niveau.  Deze 



zouden normaal gesproken niet samen kunnen resoneren in een eenheidsbewustzijn. Het ego 
zorgt voor die disbalans. Soms kan pijn en verdriet hier ook een onderdeel van vormen. 
Geen enkel mens doet dit  bewust,  maar het zou een goede stap zijn dit bewust te laten 
worden.

Wanneer er mensen deelnemen aan deze Bol van Licht en op eigen houtje “meehelpen” om 
de groep te ondersteunen. Stappen zij eigenlijk uit de beschermingsbol van de leraar. Eerst 
veroorzaken zij een storing en een scheur in dit krachtveld van de leraar, waardoor zij weg 
kunnen glippen en op eigen houtje kunnen gaan werken. Dit is niet alleen storend voor het 
geheel,  maar  erg  hard  werken  voor  de  begeleider  van  de  groep  om de  energie  en  het 
krachtveld heel te houden en deze persoon en de rest van de cirkel, veilig terug te brengen. 
Een  deel  voor  de  begeleider/leraar  wordt  onzichtbaar.  Het  blikveld  wordt  energetisch 
vertroebelt.

Het aanpassen aan een macro bewustzijnslaag triggert heel vaak het ego in de mens. Het is 
een kosmische spiegel die voor gehouden wordt en kan jij, lief mens dit accepteren? Deze 
NAR cirkels zijn Lichtcirkels waarin de mens zichzelf kan aankijken en naar binnen kan 
gaan, je kunt hier veel van leren. Deze kosmische therapie werkt anders, werkt vanuit de 
bewustzijnslagen. Deze bewustzijnslagen liggen vaak verborgen in het onderbewustzijn van 
de mens. De psyche speelt hierin een belangrijke rol en je zou kunnen zeggen dat deze NAR 
cirkels een psychedelisch effect kunnen bereiken. Zoals vele geest verruimende middelen en 
ayawaska  ceremonies  veroorzaken,  is  een  goede  begeleiding  een  zeer  belangrijk 
uitgangspunt.

Omdat de mens het bewustzijn niet herkent en zich niet bewust is van de immensheid van 
het  macrobewustzijn,  kan  deze  zich  niet  voorstellen  wat  er  bij  komt  kijken  om  deze 
kosmische  reizen  goed  te  laten  verlopen.  Elke  sjamaan of  leraar  heeft  een  ander  soort 
krachtveld waarmee deze werkt. De meeste mensen op aarde denken dat het bewustzijn een 
beperkte volume heeft, met een eindig karakter. Dit is niet zo en daar schuilt het gevaar. Het  
bewustzijn en het reizen in het micro-macro bewustzijn is gigantisch groot en oneindig.

Bewustzijns-bereik van de leraar

AARDE-BEWUSTZIJN
Voor de leraar, begeleider of sjamaan geldt daarom een goede verbinding met de universele  
Lichtkennis. Het verticale bewustzijn wat geopend is bij hen geeft aan in welke fase van 
bewustzijn  zij  zijn  en  met  welke  bewustzijnsbereik  zij  kunnen  werken.  Wanneer  de 
begeleider werkt met de aardse energieën, zal deze in die bewustzijnslagen reizen en de 
deelnemers meenemen in het macrobewustzijn van de aarde! Deze reist dan met zijn 
of haar cirkel tot de ionenlaag van de aarde. (bovenste luchtlaag). De schumann resonantie 
is de resonantie van de aarde, deze werkt namelijk door tot de ionen-luchtlaag. Dit is de  
toon en de hartslag van de aarde waarmee men dan werkt. Het Aarde Bewustzijn is het 
begin van het ontwikkelen van het energetisch bewustzijn. Deze start is noodzakelijk, omdat 
vanuit  de  aarde  alles  beleefd  kan  worden.  Eerst  dient  men  deze  lagen  doorgemaakt  te 
hebben. Van daaruit kan er een overgang gemaakt worden naar het kosmisch bewustzijn, er 
zal niet direct gereisd worden via het multidimensionale bewustzijn. De lagen van dimensies 
dienen opgebouwd worden.



 OVERGANGSFASE naar het kosmisch bewustzijn
Deze overgangsfase is de opening van het menselijk bewustzijn naar het sterrenbewustzijn, 
het  Lichtlichaam,  meestal  is  er een bepaald contact  met  de energetische werelden zoals 
elven, bomen, flora en fauna. Dit aarde-bewustzijn is dan goed geopend. Daarna gaan er de 
DEVA's of overledene en Engelen dimensies spreken. Vaak nog erg onbewust.
Na deze fase komt het kosmisch contact bewust aan de orde. 
Wanneer  er  een  afgevaardigde  vanuit  die  sterrendimensie  bij  de  mens  komt  en  deze 
aanspreekt en met deze communiceert, dan kunnen de kosmische lessen geven en ontvangen 
worden. Deze maakt zich bekend en een warme band ontstaat. Er kan nu onder begeleiding 
van dit Lichtwezen gereisd worden naar de universele bewustzijnslagen.
Vele activaties vinden nu plaats. Het kosmisch bewustzijn gaat open.
 
Wanneer  er  kosmisch wordt  gereisd gaat  men energetisch  boven die  ionenlaag uit.  Het 
universum in. Het bewustzijn is dán universeel. Ook hier zijn fases in te benoemen. De 
verschillende Hemel-lagen van dat  universele bewustzijn.  Hoe groter het  krachtveld kan 
worden  hoe  verder  in  de  trilling  opgestegen  kan  worden.  Wanneer  deze  leraren  dit 
bewustzijn bereikt hebben is er een volledige Lichtlijn naar God de Bron en tevens een 
connectie  met  de  Sterren  en  de  Engeldimensies.  Het  bewustzijn  is  geopend  en  de 
communicatie  met  deze  werelden  is  open  en  geactiveerd.  Er  is  een  nauw 
samenwerkingsverband wat bewust kan worden neer gezet. Hier zijn fases in te benoemen. 
Dit heeft te maken met de blauwdruk en de taak die deze leraar of begeleider op aarde 
vervult. Allen die onbewust visualisaties neerzetten reizen alleen in het macro bewustzijn 
van de aarde! Onbewust kunnen zij wel universeel reizen. Bijvoorbeeld tijdens hun slaap. 
Daar raakt het Ashtar Command deze mensen aan.

De Flower Of Life  zijn de Bollen van Bewustzijn die met elkaar verbonden zijn. Wanneer 
de  zeven  Bollen  in  elkaar  schuiven  vindt  er  een  samensmelting  plaats  binnen  deze 
bewustzijnsvormen. Wanneer de Bollen om elkaar heen liggen werken zij samen in elk een 
individueel lichaam. De middelste centrale Bol met daaromheen de 6 omliggende Bollen 
van Bewustzijn. Wanneer zij samensmelten vormen zij de kern van een stralende ster van 
Licht. Zo werkt de Wet van Een. Zo vormt men het Eenheidsbewustzijn.

Elke  Heilige  Geometrische  vorm is  een  bewustzijnsvorm  op  zich,  met  elk  een  andere 
trilling. ALLES IS UIT THE SEED OF LIFE OPGEBOUWD.



  
MICRO-BEWUSTZIJN

Degene die universeel kan reizen en zijn of haar macrobewustzijn kan neerzetten voor de 
gehele groep, kan tevens micro-reizen met de cirkel. Dit heeft dezelfde structuur als het 
universeel reizen. De krachten die daarbij vrij komen zijn erg sterk en er mag dan ook een 
krachtig  Lichtbewustzijn  tegenover  staan  om de  cirkel  met  deelnemers  goed  te  kunnen 
meenemen op deze micro  reis.  Micro  reizen zijn  onder  andere:  het  reizen in  het  eigen 
lichaam en de cellen die ziek zijn omzetten, energetisch opereren. Er kan zodanig in het 
micro veld gewerkt worden dat in de diepere lagen gekeken kan worden. De zeer diepe 
microlagen geven zich niet bloot aan degene die dit universele bewustzijn niet hebben en zij  
werken dan ook in de bovenste lagen die wat meer aan de oppervlakte liggen en ook hier 
zijn fases in te benoemen en in te bereiken.

HET KOSMISCH OF UNIVERSEEL BEWUSTZIJN



Telepatisch communiceren met vele lagen van bewustzijn. Werken met een groot veld van 
Lichtkracht door middel van gedachtekracht. Vele andere talenten worden geopend ook de 
universele kennis die daarbij hoort. Deze mens zal niet perse paranormaal behoeven te zijn, 
want zij werken in de bewuste bewustzijnslagen en dat werkt heel anders.
Zij stemmen zich af op een bepaalde resonantie of dimensie, alles heeft immers een ander 
trilling en kunnen zo heel diep zien.

Zij hoeven niet te wachten tot er een soort inval binnen komt, zij kunnen zelf de stap zetten 
om naar een bepaalde informatie toe te gaan en deze poort te openen en open te houden.
Bij het aarde bewustzijn word die poort geopend door een Engel of Gids. Zo komt dan de  
informatie voor dat moment bij  deze paranormale persoon binnen.  Dit is zeker ook een 
kanaal maar werken anders samen met de Lichtwereld. Zij werken vanuit een passieve rol in 
wat er binnen komt op dat  moment,  maar wanneer het  kosmisch bewustzijn geopend is 
nemen zij een actieve rol en communiceren zij direct met 

de  Engelen  wereld  of  de  vele  ander  dimensies.  Deze  kosmische  mens  neemt  zelf  het 
initiatief en werkt in opdracht met God de Bron en met hun Kosmische Lichtcirkel samen. 
Zij kunnen poorten openen en vele stukken activeren in de mens of in de aarde of kosmos.
Lichtzaden planten en Lichtkolommen neerzetten of donkere energieën verwijderen in de 
diepere  lagen.  Zij  hebben een  goed overzicht  en  dieptezicht.  Zij  communiceren  bewust 
zowel met de Lichtdimensies als met de lagere dimensies. In hun sterk krachtveld van Licht 
kunnen zij het duister bereiken, zonder aangevallen te worden. 

In de opbouw van hun energetische lessen worden zij wel vaak op de proef gesteld. Zoals 
elk mens op aarde. Er vinden samensmeltingen en een samengaan plaats met de Hogere 
dimensies.  Omdat zij  werken vanuit het eenheidsbewustzijn.  Op dat moment trekken zij  
zichzelf terug uit grote groepen op aarde en bijeenkomsten. Dat komt omdat zij uit deze 
resonantie gestapt zijn, zij  kunnen deze vorm van communiceren niet goed meer aan en 
voeren slechts hun taak uit. Sommige van hen moeten toch naar buiten treden, maar meestal  
vinden zij dit niet fijn om te doen. Hun taal die zij spreken is voorgoed anders. Zij krijgen 
inzichten in situaties van de mens en het aardse duale spel. Doordat zij dit steeds sterker 
gaan doorzien trekken zij zich liever terug. Zij stellen hun grenzen die niet corresponderen 
met de aardse sociale manier van omgaan met elkaar. Elkaar bevestigen en pleasen doen zij  
niet graag. Waardoor hun gedrag soms koel over kan komen. Zij moeten wel, om zich te 
beschermen tegen het duale spel waarin zij dan in neergezet worden. Zij hebben last van de  



manipulerende  vorm  van  leven  op  aarde.  Ook  al  zien  zij  dat  de  mens  dit  niet  altijd  
opzettelijk bewust doet. Daarom zijn zij liever alleen en met het Kosmische contact en kan 
het bewustzijn waarin zij zich bevinden, zichzelf blijven.

In verband met de vele informatie heb Ik (ben) Ashtar, deze in twee delen neergezet. Dus 
hierna een tweede deel over het Micro-macro bewustzijn, dan gaan we dieper in op het 
Godsbewustzijn. Het contact en samensmelten van verschillende bewustzijnslagen. Wat het 
kosmisch bewustzijn weergeeft.

Namasté Ashtar

11 augustus 2013

Mag gedeeld worden met respect en in liefde, in zijn geheel en onder vermelding van de 
bron : Arthura Hector

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


