
 

ASHTAR EN DE POLITIEK VAN NU 

 

 

Ashtar via Arthura 

Lieve mensen van de aarde er is een vraag gerezen over de politiek van nu. Door de eeuwen heen 

hebben Wij (het Ashtar Command) de politieke systemen gevolgd op aarde. In sommige gevallen 

hebben Wij zelfs ingegrepen. Soms incarneren sterrenzielen in een fysiek lichaam. Zij nemen daar 

een plaats in, waar een blokkade dreigt te komen. Zij die deze taak willen vervullen, weten dat dit 

een zeer moeilijke taak is. De kennis van het non-duale dragen zij bij zich en toch moeten zij op dat 

moment vorm geven aan een menselijke duale manier van kijken. Een bijna onmogelijke taak. 

Het kan dus een ware opoffering zijn, wetend dat de rol zo gespeeld moet worden dat de 

samenwerking met de omringende lagen in de politiek toch realistisch tot stand moet komen. De 

adviseurs om de machthebbers heen hebben grote invloed. Meestal meer dan de machthebber zelf. 

Als deze persoon daar niet zou zijn geplaatst en hun visie en onderhandelingen niet op die manier 

zouden worden neergezet, dan zou dat enorm veel verschil maken.  

Wij weten dat niet alles in één keer opgelost en gekeerd kan worden. Helaas niet. De duistere 

invloeden spelen ook mee en alles wat in de openbaarheid komt, kan verkeerd uitgelegd worden. 

Dus grote voorzichtigheid is noodzakelijk. In de dualiteit voor oplossingen kiezen, is vaak kiezen uit 

twee onmogelijkheden. Uit opties die beide niet juist zijn. Omdat wij alles vanuit de toekomst 

bekijken, lijken de stappen die gezet worden onlogisch. Het is roeien met de riemen die we hebben. 

Wij zouden het liefst alles heel anders vormgeven. Wanneer dat zou gebeuren, zou deze 

machthebber meteen verwijderd worden en dat zou een veel grotere catastrofe zijn.  

ISIS 

De IS is een zeer duistere groep met een zeer destructieve energie. Deze moet aangepakt worden, 

helaas zijn sommige oplossingen in deze niet ideaal te noemen. Er had al veel eerder een andere 

koers ingeslagen mogen worden. Zoals jullie weten spelen ook de machthebbers van de verschillende 

landen onderling een rol. Het spel wat niet gezien wordt, speelt zich af achter de schermen. Het deel 

wat wel zichtbaar is, komt op een heel andere manier naar buiten. Jullie weten dat de media veel 



 

zaken vertekend weergeeft. Wat naar buiten wordt gebracht is slechts een deel van de waarheid, de 

media weet niet alles. De gewone burger al helemaal niet. 

Soms wordt de president of machthebber gedwongen een bepaalde positie te volgen. Wij willen dit 

zeker niet goed praten. Het is verre van ideaal wat er nu op aarde gebeurd. Het bombarderen van 

onschuldige mensen is niet juist. Het politieke strategische spel loopt vast in een luguber stuk. Toch 

moet er op dit moment iets gebeuren. Wat zou dan wel een goede oplossing zijn? 

De politieke machine is verweven met vele losse onderdelen die allen lijken vast te lopen. Toch gaan 

zij door. Het is betreurenswaardig en de schaduwkant gaat nog meer opstaan, zij gaan dit tot het 

uiterste uitspelen. Wat niet getoond wordt is nog veel extremer. Voor de psyche van de mens 

hebben zij bepaalde strategieën bedacht, zodat het lijden op aarde nog groter gaat worden. Niet 

alleen voor degene die het ondergaan, maar ook voor de mensheid die dit aanschouwen vanuit een 

machteloze positie.  

Het is een psychologische ziektekiem wat is 

neergezet en wat zich nog verder gaat uitbreiden. 

De onderdrukking van de psyche. Het bewustzijn 

van een bepaalde groep in een duale 

gevangenschap vastzetten en kwellende geesten 

veroorzaken. Met daaromheen de onschuldige 

toeschouwer die daarin wordt meegesleurd. Met 

als gevolg nog meer kwellende geesten en 

verdriet. Het is een zeer goed opgezet plan vanuit 

de visie van de duistere zijde. De mens wordt 

schaakmat gezet.  

 

Nu is het aan de mens, wat gaat zij doen. Hoe gaat het grote bewustzijn  

van de mens om met deze aanval? 

De fysieke oorlog tussen landen is slecht een klein deel wat zichtbaar wordt uitgespeeld. Het deel 

wat niet zichtbaar wordt, is het deel wat veel heftiger is. Dat beïnvloedt het bewustzijn. Het lijkt om 

religie te gaan? In werkelijkheid gaat dit om heel iets anders.  

CHAOS SCHEPPEN 

Het gaat om chaos scheppen, niks meer en niks minder. Wanneer er chaos is, is er geen vrede. Dan 

ontstaat er een onveilig gevoel en dat schept een onveilige basis. Er ontstaat veel stress. Stress 

vernauwt de vaten en verstard alles. De visie wordt troebel en het hart sluit zich. Dat is het doel.  

LIEFDE 

Op dit moment komt de aarde in een prachtige fotonen energie. Deze opent het hart en er ontstaat 

een vredelievende energie tussen de mensen. Jullie weten dat Wij daar volledig achter staan en Wij 



 

willen de vrede juist vergroten op aarde. Daarom roepen Wij elk individu op, om juist het hart te 

volgen en niet het chaotische hoofd wat vol met illusie wordt gestopt. 

Politiek is amper nog te begrijpen, zij die daarin verweven zitten raken in de war…. Uiteindelijk zal 

een deel zichzelf gaan vernietigen, uit dit alles komt een heel andere oplossing. Het is begrijpelijk dat 

sommige machthebbers zeer negatief worden afgeschilderd. Probeer verder te kijken dan de 

oppervlakte want onder de oppervlakte is veel meer aan de hand. Dit zijn geen gezonde geesten die 

daar werkzaam zijn, maar zij bevatten wel een bepaalde intelligentie. Net als stropers zetten zij 

verborgen vallen neer, zodat degene die erin trappen erin verstrikt raken. 

Raak niet verstrikt. Laat de geest niet vastlopen en laat de chaos op tijd los. Volg liever het hart, daar 

ligt de oplossing voor alles. Het leven vanuit het hart is tevens de beste bescherming tegen de chaos 

die gaat ontstaan. Het Aquariustijdperk kan alleen via het hart bereikt worden. Laten we ons daar op 

afstemmen. 

Dit was Ashtar en Ik groet het Licht in jullie harten. 

Namasté 

1 februari 2016 

Mag gedeeld worden in zijn geheel en in deze vorm, onder vermelding van de bron: Arthura Hector 

en website www.ashtarspage.com 
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