
 

 

Hoe Parallelle Tijdslijnen ontstaan 

 

Sanat Kumara via Arthura 

De mens beleeft het leven op de aarde in een chronologische volgorde, vanuit het verleden naar de 

toekomst. Dit is helaas een illusie, want de tijdslijnen van het verleden worden steeds veranderd. De 

mens bevindt zich in een illusieloop en deze gaat door in de illusie van de tijd. De illusie van de tijd 

begint waar de illusiemakers willen waar het begint. Elke herinnering is neergezet in een matrix van 

illusie. Zodat de mens in deze waarneming blijft steken. De werkelijke tijd speelt zich af in een heel 

andere setting. De illusie is in werkelijkheid een fantoom, het is er wel en het is er niet. Je kunt deze 

niet waarnemen, maar je voelt af en toe de pijn ervan. Het gemis komt dan naar boven en je ziel 

raakt in een kramp, in een kramp van het onmogelijke. 

Wat is er dan aan de hand? 

Bepaalde realiteiten zijn afgesloten voor de mens op aarde, sinds de tijd dat het PARADIJS werd 

losgekoppeld, zijn de herinneringen op aarde aangepast. De illusie nam het over, een tweede 

realiteit van kunstmatigheid werd geplaatst. Vanaf het moment dat deze loskoppeling is ontstaan, is 

er hard gewerkt om de natuurlijke tijd terug te brengen in het bewustzijn van de mens. In 

werkelijkheid is deze natuurlijke tijd nooit  verdwenen. Deze leeft grootst voort. Alleen hoe kan het 

dan, dat het de illusie is die in de geest van de mens weerspiegelt als werkelijkheid? 

De geest is de waarnemer en weerspiegelt het leven, dat zich om de mens heen begeeft. De reflectie 

ervan ziet iedereen anders. Via de eigen mind. Via de eigen beleving van het veld om zich heen? Nee! 

Via het veld van binnenuit. De psyche is een heel belangrijk onderdeel en werkt van binnenuit. 

Binnenkort staat er een nieuwe visie op, deze ontwikkeld zich nu al in het veld van de mens. De mens 

neemt zijn werkelijkheid waar van buitenaf, maar in principe is deze uitleg in een verkeerd 

perspectief geplaatst. Het reizen door de kosmos gaat niet via de buitenwerelden. Men denkt op 

aarde dat dit wel zo is, dat dit de ware realiteit is, maar in werkelijkheid is dit een vertekend beeld.  



 

 

Het solo-denken wordt aan de kant gezet, nu de nieuwe tijdslijn is aangebracht in het veld van de 

mens. Het zichtbaar maken van een nieuwe tijdslijn is werkelijkheid geworden. Dit veld geeft een 

andere reflectie, het is niet één reflectie die deze weergeeft in de geest. Het is er één die vele visies 

en velden in zich draagt. Deze worden in ALLE chakra’s beleefd. Vooral het HART is het centrale 

onderdeel. Dit centrale deel mag nu door de mens ook centraal worden neergezet, dit is nodig. De 

vele onderdelen die gereflecteerd worden in het veld, komen nu allen binnen in de geest van de 

mens. Deze mogen gecentreerd worden in het centrale punt. 

Het rationele deel van de hersenen kan dit niet verwerken. Het is nu de kunst het hart centraal te 

plaatsen in het totale energieveld van de mens. Zo kan deze informatie verwerkt worden tot een 

heelheid. Daarom zien we vele kosmische berichten over het hart voorbij komen: “ Leven vanuit het 

hart is nog de enige manier van overleven.” 

De nieuwe tijdslijn is nog maar net geboren, maar deze wordt zo krachtig dat er een ware 

metamorfose zal gaan plaats vinden. Overgave is het enige wat overblijft. Het rationaliseren van deze 

energie, kan niet. De mens wordt dan werkelijk overbelast en stort in. In een zeer snel tempo zal de 

geest opengaan en vele dingen gaan waarnemen. Waar kan dit een plaatsje krijgen? Waar kan dit 

indalen en tot rust komen? Wanneer je jezelf voelt vastlopen, geef er aan toe, vooral de emoties die 

gaan stromen. Je kunt dit niet begrijpen, want het is nieuw. 

Er zal een begrip komen van wat er heeft plaats gevonden. De mens is uit de werkelijkheid geplaatst, 

in een cocon. In een illusie-laag. Vanuit die cocon of illusie-laag kan er nu een opening gemaakt 

worden. De nieuwe tijdslijn wordt zichtbaar en wanneer er werkelijke contact gemaakt wordt met 

deze nieuwe tijdslijn, kan er een nieuw wezen ontstaan. De vlinder kan realiteit worden en de 

vleugels kunnen weer gebruikt worden. De mens kan weer vliegen. 

In de illusie-laag waar de mens in zijn fysieke lichaam functioneert, in de zwaarte en in 

gevangenschap. Ligt het bewustzijn te slapen in een cocon en deze cocon zal opengaan. Scheuren zijn 

aan het ontstaan en door deze scheuren heen zal er een lichtstraal binnendringen. Deze zal de geest 

laten ontwaken. Via de geest, zal ook het hart worden ingezet. Dit is de verwarring en de pijn die 

eerst gevoeld gaat worden. Dit zal het hart opnieuw openen en ook de waarheid van het hart 

toelaten en dat is niet makkelijk. Het ontwaken uit een leugen is erg traumatisch, maar uiteindelijk 

zal deze heel vreugdevol zijn. 

De nieuwe tijdslijn is gecreëerd als een cadeautje van God. Naast alle illusies is deze plots neergezet, 

zonder erg is deze gelanceerd op aarde voor de mens. EINDELIJK HET IS ZO VER! 

Toch hangt er een prijskaartje aan dit geluk. Het ontwaken, zal een oerschreeuw van emotie 

opwekken. Net als de kreet van een pasgeboren baby die ontwaakt in een illusiewereld en de pijn 

kan voelen. Het illusieveld neemt de baby op en sluit alle kanalen. Dit is op zich al een trauma. Deze 

ervaring was nodig om de mens in het fysieke te vangen. Dit experiment is klaar, de illusie is 

overwonnen, alleen in het zicht van de mens is deze nog niet klaar. Dat gaat spoedig komen, maar 

ook niet te snel. De psyche die alles een plaatsje geeft in het brein en in de herinnering, kan 

oververhit raken. Teveel kan gevaarlijk zijn. Dus wees op je hoede voor de overstap en zorg dat er 

veel ruimte in je leven gaat komen om dit te verwerken. Om dit te laten inwerken. 



 

 

Sommige die als een doorgeefluik fungeren voor deze informatie, zullen massaal door de illusie-laag 

aangevallen worden, zij worden de mond gesnoerd. De wachters die de illusie in tact willen houden 

zullen nu zichtbaar op gaan staan. Het werken in de onzichtbaarheid is over. Het bewerken van het 

brein en de psyche zal nu naast de nieuwe tijdslijn op gaan staan, om verwarring te brengen. De 

verwarring ligt niet in het nieuwe, de verwarring ligt in de oude. 

De parallelle werelden zullen ophouden te bestaan. Dit waren de werkelijke dromen van de mensen 

die niet waar gemaakt konden worden, omdat zij  in de illusie geen plaats hadden. Werden zij in een 

ander veld geplaatst, deze parallelle werelden zijn wel realistische werelden. Deze zijn vanuit een 

creatiebrein ontsprongen en zijn in een andere laag tot leven gekomen. Vrijheid is wat zij nodig 

hebben en vrijheid zullen zij krijgen. Alle dromen mogen tot uiting gaan komen.  

Waarom zijn die parallelelle werelden niet vernietigt door de illusiemakers? 

Door de scheur in de dimensies, was er een ruimte voor de Goddelijke creaties ontstaan. De 

illusiemakers maakte gebruik van de mens en haar Goddelijke talenten van het creëren. Het dromen 

werd als een misdaad beschouwd en verbannen. Creëren werd slechts toegestaan als de 

illusiemakers dit goed keurde. Bepaalde talenten mochten opstaan op aarde en groot worden, onder 

toezicht van de negatieve buitenaardse energieën die hieruit hun energie putte. De manipulators en 

illusiemakers werkten samen om de mens gevangen te zetten. Door de val van het PARADIJS in scene 

te zetten, leek het alsof de mens een zondig wezen was, een mislukking in de evolutie. Deze matrix 

van energielijnen werden neergezet, gebouwd (niet gecreëerd dus), om de mens om de tuin te 

leiden. Het experiment werd voorgesteld als een uitdaging voor het menselijke bewustzijn. Helaas 

werd deze uitdaging een uitputting. Het spel wat werd gespeeld was op ongelijke gronden begonnen 

en zal nu gaan eindigen in de werkelijkheid die de mens toebehoord. 

De illusiemakers hebben hun Goddelijk creëren opgegeven tijdens de val. 

Deze illusiemakers komen van buiten de aarde en willen de creatiekracht van de mens wegvagen en 

willen niet dat dit in de mens gaat overwinnen. Daarom maken zij de mens klein en zondig. In de 

duale werelden verstoren zij het evenwicht. De ratio staat voorop, maar tegelijkertijd 

experimenteren zij met de vrouwelijke scheppingskracht. Waarom nemen zij de toon van de zwarte 

kleur in zich op? Waarom verstoppen zij zich in het duister van de schaduw? Het vrouwelijke element 

in de dualiteit is immers de nacht. Het woord negatief wordt gebruikt als iets wat niet goed is. Terwijl 

dit slechts één kant in de dualiteit is. Negatief en positief zijn slechts opdelingen van het Licht. Op die 

manier wordt het mannelijke en vrouwelijke onduidelijk neergezet. 

Om de creatiekracht van de mens te onderdrukken,  zullen alle duale monsters en angsten uit de kast 

worden gehaald, om de mens toch tegen te houden. Er bestaat immers een zeer grote angst voor het 

creërend vermogen van de mens. De nieuwe tijdslijn zal de mens weer gaan motiveren om dit weer 

te gaan gebruiken. Nieuwe creaties zullen op gaan staan als wonderen. De mens zal verbluft 

opkijken, kan ik dat? Ja, roept de kosmos terug, je kunt het! 

De kosmische energieën zullen hen helpen en ondersteunen. Want deze tijdslijn gaat samen met het 

contact van buiten de aarde. Vanuit het universum. Ieder die een Goddelijke vonk in zich draagt kan 

creëren en heeft het vermogen om gigantische mooie krachten te ontwikkelen, die tevens gebundeld 

kunnen worden. Zo mooi. 



 

 

Dus sta op en maak contact met de nieuwe tijdslijn, de nieuwe aarde kan dan gecreëerd worden. Die 

stap moet de mens zelf maken. Daar ligt immers de creatiekracht van het hart in besloten. Het 

openen van de creatiekracht kan alleen maar door het eigen individu en de eigen wil gerealiseerd 

worden. Tevens mogen alle angsten omgezet worden, deze zullen op gegooid worden door de illusie 

laag. Zorg dat je uit de “loop” stapt. Uit die vicieuze cirkel.  

 

De kosmische pijn helen is de volgende stap.  

Daarnaast is er een extra illusie ontstaan in de geest van de 

sterrenmens: “Naar de aarde terug keren in een fysiek 

lichaam en het PARADIJS creëren is de opdracht”. Dit 

betekent niet: Direct het PARADIJS binnen stappen. Helaas zal 

er hard gewerkt mogen worden. Als men dat bewust wordt, 

kan er een schrikreactie ontstaan en de onwil, boosheid en machteloosheid kunnen gaan 

overheersen. Het ontkennen van het werkelijke probleem staat even op. Door de illusiemakers is er 

een storing in het veld gevormd, zodat de sterrenmens zal afhaken. 

Vooral degene die het “eerst” hierin worden neergezet, zullen volhardend mogen zijn. Veel mag er 

klaar gezet worden, zodat de omzetting kan plaats vinden. De sterrenkinderen die later geboren 

worden, kunnen wel in een wereld stappen van harmonie. Helaas is dit nog niet helemaal het geval,  

maar zodra de mens de nieuwe tijdslijn gaat begrijpen, via de ware dualiteit, dan kan er veel vreugde 

ontvangen gaan worden. Deze mensen zullen spoedig de kosmische liefde gaan ontvangen. Tot die 

tijd:  “volhouden en doorgaan, lief mens.” 

Namasté 

Ik groet het Licht in jullie harten 

Sanat Kumara 
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