
 

Transdimensionaliteit en transmutatie 

 

Ashtar via Arthura 

Welkom lieve mensen, dit is Ashtar met een boodschap over het transdimensionaal 

bewustzijn. Het transdimensionaal bewustzijn wordt op een ander vlak ervaren, op 

het interdimensionaal vlak. 

TRANCE, het in trance zijn is de geest in een mediatieve vibratie van rust plaatsen. In 

deze laag van rust en kalmte kunnen de gedachten tot rust komen. Nulpuntenergie. 

De hersenengolven gaan niet alleen anders vibreren, maar komen in een andere staat 

terecht. DE DROOMSTAAT en verder. Waardoor de gedachtengolven worden 

aangepast. Het heeft dus invloed op jullie eigen gedachten en waarnemingen. Vanuit 

deze trance-staat kan er anders waargenomen worden, maar er is meer mogelijk! Het 

interdimensionaal reizen en communiceren. 

GEDACHTEKRACHT  

Vele gedachten van de mens raken vast in een overlevingsmechanisme. Er worden op 

dat moment vele gedachten geproduceerd vanuit het rationele overlevingssysteem. 

Met andere woorden vanuit een soort paniektoestand. Deze vorm van 

gedachtekracht kan de mens uiteindelijk schaden. Dit noemt men STRESS vibratie. De 

hersenen maken golven van paniek en alertheid.  Dit overlevingsmechanisme komt in 

actie wanneer er gevaar dreigt.  



 

Bij vele mensen op aarde is dit overlevingsmechanisme altijd actief. Dit stress 

hormoon scheidt niet alleen een bepaalde geur af, maar verstart het lichaam en 

brengt de visie in een verkleinde focus, een kokervisie. Gericht op vluchten, vechten 

en overleving. Wanneer er dus werkelijk gevaar dreigt kan dit een goede manier zijn 

om het lichaam in veiligheid te brengen. Let wel, dit mag alleen in een tijdelijke en in 

een zeer korte periode actief zijn. 

Wanneer dit stresshormoon dagelijks een deel van het leven wordt, creëert deze 

beperkingen zoals: een beperkt bewustzijn, een beperkt inlevingsvermogen en een 

beperkte visie. Een verkleinde kokervisie van hoe er werkelijk geleefd kan worden, 

vaak komen deze mensen in een vicieuze cirkel van angst terecht. Wanneer de mens 

met veel angst in het leven staat, beperkt dat de levenskwaliteit. Dit is een 

onzichtbare gevangenis die gecreëerd wordt via de geest. De kleuren van de aura 

worden dof en grauw, dit ontstaat eerst op bepaalde zwakke plaatsen in het lichaam 

om zich vervolgens uit te breiden. 

TOEKOMST EN NIEUWE AARDE 

In de nabije toekomst van de mens op aarde komt er een heel andere benadering van 

dit overlevingsmechanisme. Dit overlevingsmechanisme wordt uitgeschakeld door 

een andere manier van leven. Gedachten die vanuit rust gecreëerd worden vormen 

een leven op aarde met een betere levenskwaliteit. Zij zorgen voor een positieve en 

tevens neutrale benadering van de problemen en dat zorgt voor veerkracht en 

doorzettingsvermogen. Het geeft kleur en glans aan het leven zodat het hart blijvend 

geopend wordt. Wanneer het hart geopend wordt gaan er andere poorten open, de 

poorten van het kosmisch bewustzijn. 

KOSMISCH BEWUSTZIJN, DE VERUIMDE VISIE 

Het kosmisch bewustzijn geeft toegang tot de kosmos, het universum en de 

Goddelijke Bron. De beperkte visie over het leven op aarde wordt nu verbreedt naar 

het leven in de kosmos. Het kijken naar de aarde wordt totaal anders beleefd 

wanneer de mens, de aarde vanuit de kosmos waarneemt. Wanneer je enkel de 

beleving hebt als mens op aarde van jezelf en deze niet kan plaatsen in de verbreding 

vanuit een kosmisch perspectief, worden er andere gedachten gecreëerd. 

Met andere woorden: wanneer de mens zichzelf centraal zet in een kosmisch 

ruimtelijke bewustzijn, brengt dat andere gedachten voort. Deze gedachten zorgen 

voor andere hersengolven. Deze hersengolven raken de TRANCE GEDACHTEN aan en 

zo manifesteert zich een transdimensionale visie. Om vervolgens transdimensionaal 

te gaan reizen, deze kosmische reis geeft bijzondere ervaringen en bevat veel 



 

informatie en kennis over het onbewuste deel. Dit stukje transreis beïnvloedt weer 

de gedachtengolven van de mens en het bewustzijn wordt zo steeds verder geopend. 

De mens wordt wakker. 

SOORTEN TRANCE-REIZEN 

Er zijn verschillende transreizen mogelijk.  

1) AARDE TRANCE-REIS: Deze mens reist vanuit een aarde bewustzijn en deze 

reizen bevinden zich vaak in, op en om de aarde. Het mensbewustzijn wordt 

dan verbreed door het aardebewustzijn.  

2) KOSMISCHE TRANCE-REIS: Deze mens reist vanuit een sterrenbewustzijn en 

deze reizen zijn kosmisch en bevinden zich vaak in ons zonnestelsel. Deze reis 

bevat een transdimensionale ervaring. Het mensbewustzijn wordt verbreed 

door het kosmische, planetaire bewustzijn. 

3) TRANCE-DIMENSIONALE REIS: Deze mens is totaal één met zijn/haar Engel of 

Sterrenlichtbewustzijn, reist en communiceert met de vele soorten dimensies. 

Bevind zich altijd in een transdimensionale staat. Reist en communiceert niet 

alleen tijdens een meditatie of droom, maar permanent. Ook overdag in 

wakende toestand. Daarnaast is zij/hij goed verbonden met de aardekern. Het 

mensbewustzijn wordt verbreedt met het Hogere Sterrenbewustzijn in een 

blijvende staat van het trans en interstellaire bewustzijn. 

 

ZWEVEN, NIET GEAARD ZIJN  

Vaak worden transdimensionale mensen niet begrepen en wordt dit op aarde 

verward met “zweven en niet goed geaard” zijn, dat komt zeker ook vaak voor bij de 

mens, maar dan spreekt men niet over een transdimensionaal bewustzijn. Dan 

spreekt men over een ziel die niet goed is geïntegreerd in het fysieke lichaam, er 

ontstaan dan twee delen die soms los van elkaar komen. Eerder ongecontroleerd en 

onverwachts. Deze opdeling heeft vaak te maken met een trauma. Dit trauma heeft 

een shockreactie teweeg gebracht. Het onveilig gevoel om met de aarde verbonden 

te zijn, dus ook met het fysieke lichaam, zorgt voor het loskomen of boven het fysiek 

lichaam hangen (zweven). Op bepaalde momenten schiet het energetisch deel uit het 

fysieke lichaam, dit ontstaat door de zogenaamde “triggers” in het leven. Deze 

triggers zijn een soort knop die ingedrukt wordt als er in het leven van die mens 

bepaalde herinneringen naar boven komen en het trauma wakker maken.  

 



 

TRANSMUTATIE 

Al eerder heeft Arthura een boodschap ontvangen over transmutatie. Transmutatie 

gaat vooraf aan het transdimensionaal bewustzijn. Eerst gaat de mens in een 

transformatie proces om vervolgens door een transmutatie proces heen te gaan. Het 

transformatie proces is een bewustwordingsproces van het energetisch lichaam en 

het transmutatie proces neemt ook het fysieke lichaam mee in het veranderende 

bewustzijn zoals een rups in een vlinder verandert. Het wordt een totaal ander 

wezen. Wanneer er een transdimensionaal bewustzijn ontstaat, dan mag het 

Sterren(Engel)licht DNA één worden met het menselijke DNA. Het fysieke lichaam 

ontvangt en integreert het Sterren(Engel)licht DNA. Zij worden dan één geheel, deze 

integratie kan op vele manieren plaats vinden en ook binnen bepaalde gradaties. Wat 

kan het menselijke bewustzijn op aarde aan? Hoe ver is dit bewustzijn ontwikkeld tot 

nu toe? Wat zijn de mogelijkheden?  

Het Sterren(Engelen)licht DNA kan 

zodanig snel in het fysieke lichaam 

indalen, dat de mens in een coma raakt. 

(Walk-in). Dit zijn zeer uitzonderlijke 

gevallen. Het fysiek lichaam is dan 

tijdelijk uitgeschakeld. In die periode 

wordt versneld het Sterren DNA en het 

menselijk DNA verweven tot één 

samenwerkend geheel, zowel 

energetisch bewust als fysiek stoffelijk 

bewust. Weet dat elke cel in het 

menselijk lichaam een bewustzijn heeft. 

Alles wat bewustzijn heeft wordt dan 

aangeraakt en verlicht. Vanuit een 

simpele cel in de huid tot de 

ingewikkelde cellen in de hersenen. Het 

denkvermogen wordt geüpgraded, de 

intelligentie coëfficiënt wordt zodanig hoog dat de uiterlijke herkenning er nog wel is, 

maar niet de innerlijke herkenning.  

Uiterlijk gezien is dit een menselijk wezen, maar de stoffelijke cellen worden half 

stoffelijk of liever fijnstoffelijk. Zodat deze cellen transdimensionaal kunnen reizen via 

het Lichtlichaam. Ja, zij kunnen dan tijdelijk onzichtbaar worden en oplossen. Zeer 



 

snel op verschillende plaatsten tegelijk zijn, reizen in de tijdslijnen en vele andere 

dingen meer. Zij zijn vaak Onze Transdimensionale mediators op aarde.  

Op TRANSDIMENSIONAAL en energetische vlak kunnen zij veel doen, zij kunnen 

veranderen in een ander uiterlijk of ander wezen. Tevens gaan zij met Ons in de 

Hogere dimensies (toekomst tijdlijnen) een verbinding aan. Een mooie samenwerking 

kan dan van start gaan. 

LAGERE TRANSREIZIGERS EN OMVORMERS 

Verwar dit niet met de lagere bewustzijnsvormen van de (onzichtbare) lagere 

werelden. Deze wezens “gebruiken“ dit masker om andere te manipuleren en 

verwarring te zaaien. Voor mis- en verleiding vervormen zij en nemen een namaak 

(holografisch) uiterlijk aan. Dit is een geprojecteerd deel en is niet echt. Zij zijn niet 

werkelijk transdimensionaal, zij zijn slechts reizigers en verplaatsen zich via een 

translaag, die hen tijdelijk onzichtbaar kan maken. 

De Sterren(Engelen)licht wezens stellen alles in het werk om hun verschillende 

transdimensionale delen te verenigen, maar in bepaalde gevallen kunnen zij 

bijvoorbeeld een Drakendeel activeren om op dat moment een bescherming te 

vormen tegen een manipulerende energie die de mens wil overnemen. Zij dragen 

geen maskers, maar zij ZIJN WERKELIJK verschillende transdimensionale wezens in 

één! Zij vormen één geheel met het GROTE GEHEEL en werken vanuit dat GROTE 

GEHEEL wat geconnecteerd is met GOD DE BRON: LIEFDE. 

DE MENS EN TRANSDIMENSIONALITEIT 

De mens op aarde kan deze andere delen ook activeren en zo de kosmische kennis en 

communicatie op gang brengen, dit opent het bewustzijn. Deze delen ben je echt in 

die andere lagen. Wanneer je deze weer opent en verenigt kan er een ware 

transdimensionaliteit ontstaan. Veel kennis komt er vrij. De mens is een prachtig 

kosmisch wezen en de nieuwe tijdslijn zal dit weer naar boven gaan halen, het hart is 

de poort om alles te verenigen zowel INNERLIJK ALS UITERLIJK. De nieuwe tijdslijn is 

nu net geboren (Arthura: zie vorige boodschap) en zal zich gaan ontwikkelen. De 

mens mag hierin meegenomen worden. 

TRANCE EN TRANS 

Arthura: *Het woord trans is afgeleid van het Latijnse woord trans wat "aan de 

overkant" of "gene zijde" betekent. Transport betekent van de ene kant/plaats naar 

de andere kant/plaats brengen. Transdimensionaliteit betekent dan ook van de ene 

bewustzijnstoestand naar de ander gaan. Dus van de ene trilling naar de andere gaan. 



 

Zowel hoger of lager. Ik reis en heb vele ervaringen in deze verschillende velden van 

frequentie. Het Ashtar Command beweegt zich in de verschillende lagen om 

bescherming te bieden, vaak als een soort neutrale tussenlaag. De trainingen die de 

Ashtar Commander in zich draagt omvatten deze kennis. 

*Trance: het in trance zijn is de toestand waarin men zich bevindt. 

ASHTAR: Wanneer men een hoger veld betreedt komt de overgangsvibratie tot rust. 

Er wordt dan een hogere trance-staat bereikt. Transdimensionaliteit betekend ook, in 

de vele dimensies tegelijk aanwezig zijn. De visie ontwikkelen vanuit de verschillende 

staten tegelijkertijd en vanuit die toestand het probleem of oplossing zien. Een 

totaalvisie. De mens reageert vanuit opdeling. Zij zien slechts één deel en vormen zo 

hun waarheid daarin. Het communicatie probleem ontstaat wanneer er vanuit een 

totaalvisie en een opgedeelde visie wordt gecommuniceerd. Veel onbegrip kan dan 

ontstaan. Om te communiceren vanuit Transdimensionaliteit is een hoger sterrenlicht 

verbinding vereist via het fysieke bewustzijn. 

Wanneer het sterren(Engel)lichtdeel gaat indalen, mag deze verbonden worden met 

de hersendelen, maar vergeet nooit om alles goed te integreren met het HART. 

Wanneer het sterrenlicht alleen indaalt in de ratio, dan zal er een mentaal talent gaan 

opstaan, maar deze zal de beperking dragen van het ego. Het mentale talent 

ontwikkelen is één stap en zeer mooi om te dragen, maar er is veel meer te 

ontwikkelen dan alleen dit mentale deel. EEN TOTAAL IN-TER-GRATIE. 

Vele mensen op aarde denken bij de eerste of tweede stap van wakker worden, IK 

BEN ER! Hun ogen gaan open. Zij beleven de wereld anders en dat is mooi. Weet dat 

alles bestaat uit vele stappen die altijd doorgaan in ontwikkeling. Nooit ben je er. Het 

Goddelijke Bewustzijn is een levende en groeiende intelligentie die het hart steeds 

verder kan openen. Beleef elke dag als de eerste en ontwikkel door. Denk niet: Ik ben 

er al. Op het moment dat je denkt of voelt: IK BEN ER! Dan heb je slechts weer een 

ander niveau bereikt van bewustwording. Daarna begint er weer een nieuw proces. 

De ware transdimensionaliteit bestaat uit Lichtwezens van verschillende dimensies 

die met elkaar communiceren in het trance-vlak. Buitenaards Contact. De hersenen 

kunnen verschillende golven maken zoals Bétagolven, Alfagolven, Tethagolven en 

Deltagolven. Deze informatie is slechts een tipje van de sluier. De mens mag dit alles 

zelf gaan ervaren en ontdekken. Dat is namelijk het doel van alles, 

zelfverwezenlijking. 



 

 

Als Wij, Sterrenlichtwezens alles uit de handen zouden nemen van de mens, dan 

zouden Wij een waar deel van zelfverwezenlijking stelen. Dit mag nooit de bedoeling 

zijn. Daarom blijven Wij meestal op de achtergrond, om werkelijke misstappen te 

voorkomen. Hier en daar mogen Wij zaadjes planten en informatie doorgeven, maar 

de mens mag zelf gaan leren lopen op de nieuwe aarde. Deze ervaring kan erg mooi 

en diep gaan, beleving is de beste les in de kosmos. Deze worden opgeslagen in jouw 

eigen levende bibliotheek. Ervaring en beleving blijven namelijk in het bewustzijn 

leven: Eonen lang! Eeuwig dus.  

Dit was Ashtar en Ik groet jullie vanuit mijn hart 

Namasté 

10 januari 2016 

Mag gedeeld worden in zijn geheel zoals het is weergegeven, onder vermelding van 

de bron: Arthura Hector en de website: www.ashtarspage.com 

©ART-hura/Ashtar Command Nederland/United A Children 

Via de NAR, Nieuwe Aarde Resonantie kun je deze kosmische reizen gaan maken, 

neem een kijkje op de websites wanneer deze gaan plaatsvinden. Of meldt je aan 

voor de nieuwsbrief. Ook via de radio: Arthura en het Ashtar Command te 

beluisteren. 

PS: Er komt nog een extra uitleg over de Alfa en Bèta staat, met andere tekening. 

Elk kosmisch bericht is slechts een klein deel van wat ik doorkrijg aan informatie. 

 

http://www.ashtarspage.com/

