
 

 

    Kosmische berichten: Ashtar via Arthura 

  

De kosmische liefde van de buitenaardse intelligenties wordt vaak verkeerd begrepen, omdat het 

natuurlijk bewustzijn in de mens is verstoord. Via een kunstmatige ingreep denkt de mens werkelijk 

natuurlijk te leven. De ontwikkeling van het sterrenbewustzijn en het kosmisch contact kan op die 

manier niet plaats vinden. Deze afwijzing in de mens zal de werkelijke liefde niet toelaten. 

Natuurlijk bewustzijn 

De Liefde van Ashtar   
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Natuurlijk bewustzijn 

De liefde van Ashtar  

 Wanneer er een natuurlijk bewustzijn gaat ontluiken in de misten van het 

kunstmatige bewustzijn, kan er een verwarring opstaan. Vele inzichten worden 

nu anders en misschien wel een beetje beangstigend. Het concept van hoe 

men op aarde kan leven, wordt omvergeblazen.  

Beetje bij beetje wordt er vanuit de kosmos nieuwe informatie naar de aarde 

gezonden. Een diep gevoel wordt aangeraakt en menig mens zal wakker gaan 

worden uit die illusie van leugens en misleiding. Sommige waarheden kunnen 

een shock teweeg brengen. 

Er is tijd nodig om deze waarheden bloot te leggen en door te laten dringen. 

Het kunstmatige leugensysteem mag weg gefilterd worden uit oude 

denkpatronen. Deze patronen zijn lang geleden geweven in de geest van de 

mens. Wat de mens nog niet weet is dat deze oude patronen steeds worden 

aangepast, ook in de spirituele belevingen werkt de illusie door. De huidige 

spirituele wereld zal een zuivering ondergaan. Een grote schoonmaak is 

nodig. Want ook hier zijn bepaalde patronen vastgeroest. Deze horen niet 

langer meer bij de nieuwe aarde die nu gecreëerd gaat worden. 

De oude wereld zal losgelaten mogen worden en het oude denken vanuit pijn, 

verdriet en onderdrukking kan opgelost worden.  

Denkvibraties bestaan ook uit patronen en vormen. Er worden elk moment van 

de dag, vele draden geweven, een heel web van trilling wordt neergezet. Vaak 

nog in een lage vibratie. Hoe komt dat? 

Dit komt omdat de mens nog teveel vanuit het eigen ik denkt, het ego(ïsme). 

Dit kleine bewustzijn wat via het rationeel denken gestuurd wordt, heeft zijn 

grens bereikt. De informatie van de oude tijd is op en loopt af. Er is niets meer 

te leren in de oude energie, alleen maar herhaling van pijn, verdriet en 

onderdrukking. Om dit los te laten, mag de mens een totaal ander pad in gaan 

slaan met nieuwe informatie.  

De komende tijd zal er een overstap gemaakt mogen worden van oud naar 

nieuw. Ieder die open staat voor het nieuwe en dit omarmt, kan dit pad vanzelf 

openen. Helaas vele van jullie willen nog te graag de nieuwe aarde vanuit een 

oud patroon neerzetten en de schuld neerleggen buiten zichzelf. Verwijten 

worden neergelegd daar waar de chaos zich bevindt, maar veel chaos 

ontstaat vanuit de gedachte van de mensheid. Probeer de kracht in jezelf te 

ontdekken en vanuit liefde te leven. Deze natuurlijke liefde ziet er anders uit 

dan menigeen zich soms voorstelt. 

Deze onvoorwaarlijke liefde waar de kosmische wezens zich mee verbinden is 

het Goddelijke levende bewustzijn. Dit levende bewustzijn is altijd groeiend en 

kan niet volgens een vast patroon worden voorgesteld. Zeker niet vanuit een 

beperkt rationeel bewustzijn. Elk moment is er een verandering in dit levend 

bewustzijn, de groei van verandering. Dit vasthouden is onmogelijk, het zou 

doodgaan. De mensen die nu bewust worden, denken vaak dat zij alles nu 

weten en dit weten willen zij vast leggen in een patroon. Dit is dus onmogelijk. 

 

 

Onvoor-

waardelijke 

liefde!  

Ashtar via Arthura 

Ashtar 

Ashtar Via Arthura 

Arthura: “De werkelijke 

beleving van het 

kosmisch contact, is als 

een bloem die steeds 

verder opengaat. Tijdens 

het opengaan, komt er 

zoveel liefde vrij dat dit 

nauwelijks te bevatten is. 

De mens is zoveel 

schoonheid niet gewend. 

 

 Er ontluikt dan een 

esthetische realiteit in 

jouw geest, zodanig 

mooi dat het hart diep 

geraakt wordt.  

Tranen van vreugde 

kunnen gaan 

stromen….” 
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Het overzicht van deze kennis ligt niet in het vastleggen, maar juist in de loslating ervan. Het vrij creëren is een 

onderdeel van dit bewustzijn. Deze liefde heeft de vrijheid nodig. Zodat het in vrijheid kan groeien. Wanneer de 

mens te veel vanuit eigen pijn alles beoordeeld. Kan dit een storingsveld veroorzaken en de mens weer 

beperken. 

 

DE LIEFDE VAN ASHTAR 

Arthura: De liefde die ik permanent ervaar is zo mooi en zo zuiver. Jaren van training gingen vooraf, om dit in mijn 

menselijk brein toe te laten en dat was hard werken. Ik had vele vragen en ook vaak dacht ik: “Nee, ik kan nu 

niet”. Ik kon deze liefde in zijn grootsheid niet altijd accepteren. Het menselijk bewustzijn begreep dit niet en het 

niet kunnen vatten kan eng zijn. Jezelf niet kunnen verbinden met deze grootsheid is de energie van pijn en 

onderdrukking die boven komt. De visie: dat ik een klein en onbelangrijk mens ben is de reflectie van de spiegel 

der illusie. Zichtbare waarheden komen aan de oppervlakte. De schaamte stijgt naar je wangen en je denkt, dit 

kan niet waar zijn. Liever duik je dan terug in die modderpoel van verdriet. De confrontatie vanuit de kosmos kan 

te groot zijn. 

Uiteindelijk overwint de liefde! 

Want deze zachte, stille kracht die je hart laat dansen van plezier, kan uiteindelijk ontvangen worden. Het 

onmogelijke gebeurd. De stille kracht van liefde, een power die niet te begrijpen is voor de menselijke geest. 

Onvoorwaardelijk betekend immers: NIET OPGEVEN, MAAR DOORGAAN. Ashtar heeft mij alle kanten laten 

zien van mijn menselijk bewustzijn. Dat Kan zeer confronterend zijn. Alleen via de werkelijke waarheid die zich 

diep in het hart bevindt, kan dit bevestigd worden. Zolang er bij vele mensen de mist van illusie speelt, kan die 

werkelijke liefde niet waar worden genomen. Heel snel denken de meeste: Ik weet hoe deze liefde is. Wanneer je 

echt contact mag maken met de buitenaardse levensvormen, wordt het een ander verhaal.. 

Weet dat de energie van de werkelijke liefde nooit opgeeft en vormen zoekt om jouw hart te bereiken. Het is een 

groeiend en creërend vermogen. Via vreugde werkt het door en door. 

Het signaal, om dit op aarde in de materie neer te gaan zetten, was een oproep die niet makkelijk was. Wetend 

hoe menig mens kan gaan reageren. Veel tegenstand kan opstaan of zelfs boosheid. 

Door de vele omhelzingen van Ashtar, weet ik dat hij mij beschermt en zo liefheeft. Hij vertelt mij regelmatig dat 

zij allen de mens zo liefhebben en dat contact maken voor hen op de bovenste regel van de lijst staat.  Gewoon 

met je praten, dat willen zij. Zij bezitten zoveel liefde, zoveel. Onbeschrijfelijk veel dat zij gewoon alleen maar via 

een simpele manier contact willen leggen. Om hun liefde te tonen aan de mens. Ashtar kan zijn liefde naar mij 

ook doseren. Want anders zou ik weggeblazen worden, zo groot is die liefdeskracht. Zijn aanrakingen gaan zo 

voorzichtig, want ik kan ook weleens schrikken. Daaruit blijkt dat dit vanuit respect en waardering gaat. 

EENVOUD 

Eenvoud is wat zij willen, geen overdreven heilig mens wat perfect volgens de spirituele regels leeft. Zich heilig 

voordoet om zo in de spirituele groepen te passen? Geen gewoon duaal mens meer zijn? Juist wel!  Het spirituele 

masker afdoen is nu wat mag gaan plaats vinden. Wees gewoon mens. Een puur hart is wat nodig is, dat kun je 

niet naspelen. Je verstoppen achter de muur van: spirituele voorwaarde, is ook illusie. Anders blijven de 

kosmische sterrenwezens op de achtergrond en zenden op die manier hun liefde uit naar jou. Via eenvoud kan 

dat pure hart geopend worden. Zij bezitten veel kennis over de duale aarde, ooit leefde zij ook op een planeet met 

deze dualiteit. Hun begrip voor onze situatie is zo groot en zij oordelen niet. 

Hoe minder je in angst leeft, hoe meer je hart in liefde kan zijn. Dit is voor vele slechts een begrip, geen ervaren 

feit. Vele mensen lezen veel en komen op die manier te weten hoe de zaken werkelijk in elkaar steken, maar 

uiteindelijk is de eigen ervaring toch het beste medicijn. Via jouw eigen bewustzijn en via de eigen taal. Zo 

spreekt Ashtar jou ook aan. 
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EIGEN GEDACHTE PATRONEN 

ASHTAR: Elk bewustzijn maakt eigen patronen. Elk mens is een onderdeel van de Goddelijke creatie. Elk mens 

weeft zijn eigen patronen. Dat is van nature zo en je hoeft eigenlijk niets meer te doen. Tenzij de illusie jouw 

vibraties gevangen heeft gezet. En wel zodanig dat het creëren van natuurlijke patronen aan banden is gelegd. 

De nieuwe aarde codes bevatten de natuurlijke patronen. De oude aarde codes worden door de nieuwe aarde 

codes vernieuwd. Deze energie stroomt nu de aarde binnen en via deze golf kan er veel gerealiseerd worden, 

individueel en met elkaar. Deze kennis komt weer naar de mensen toe. 

Het web dat de mensen op aarde met elkaar weven, illusie of werkelijkheid, wordt altijd gerealiseerd. Welke 

realiteit wordt er nu neer gezet? De Goddelijke energieën creëren nu een nieuwe aarde voor de mens, in een 

etherische vorm. Deze kan alleen ervaren worden als het besturingssysteem, de pijnappelklier, van de mens is 

geactiveerd. De telepathische vermogens zijn hierin een belangrijke communicatiebron. De energetische 

antennes die de mens in zich draagt, mogen nu geopend worden.  

Via de oude patronen in de geest, kan de nieuwe aarde niet benaderd worden. Het heeft een totaal andere taal. 

Het duale bewustzijn mag in balans worden gebracht. Zo ontstaat er een Natuurlijke Nieuwe Aarde. De nieuwe 

aarde wordt uit de matrix van illusie omhoog gelicht. Eerst zal het natuurlijk bewustzijn weer terug mogen keren 

en via dit natuurlijke bewustzijn, kan de mens opstijgen naar een andere sfeer. 

Het natuurlijke bewustzijn is de tussenstap. Dit alles vindt plaats in de psychische dimensies, verweven met vele 

emoties. Er mag eerst een gezonde psyché ontwikkeld worden en in deze fase is de mens nu terecht gekomen. 

Het ontdekken van de psychedelische effecten van het menselijk bewustzijn. Het reizen in de bewustzijnslagen 

om de storingen en trauma’s om te zetten, volgens de wetten van het natuurlijk bewustzijn. Het in balans brengen 

van alle storingen. Een onontkoombaar gevolg? Misschien. 

In het kosmisch bewustzijn wat ik, Ashtar en mijn vele Lichtbroeders en zusters van het Ashtar Command, 

uitdragen, is begeleiding echt nodig. Dit gebied van onbegrensd creëren liggen de nieuwe creatievelden open en 

kunnen nu bereikt gaan worden. Deze sfeer is nieuw, jong en vol liefde. 

Laten we elkaar daar samen ontmoeten en groeien naar een liefdevolle verbinding,  

nu en in de toekomst op aarde. 

Dit was Ashtar en ik groet het Licht in jullie harten 

Namasté 

9 april 2016 

Arthura Hector 

Mag gedeeld worden in zijn geheel en in deze hoedanigheid. Onder vermelding van de bron: ART-hura 
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