De Strijdt met het Alter-Ego

Ashtar via Arthura
Lieve mensen van de aarde hier is Ashtar
De mens zijn wil is groot en vaak wilt de mens teveel tegelijk, maar kan er meestal
nog niet bij. Het bewustzijn stagneert. De wil is direct verbonden met het bewustzijn,
alleen de wil kan verbonden zijn met een lager bewustzijn en alles tegenhouden om verder
open te gaan. De wil is de wil van het manipuleren. IK WIL!
Soms is dit de juiste stap om dit zo te gebruiken. Meestal niet. Dit is niet het Pad van het
Licht waarop Wij lopen. Om met Ons in contact te komen mag je op Ons pad gaan lopen.
Dit pad is een ander pad dan het aardse pad van materie. Het pad van het Ware Zijn zal eerst
in energetische vorm doorlopen mogen worden, om het dan vervolgens neer te zetten in de
stof. Want alles wat vanuit het Licht word gecreëerd zal de materie beïnvloeden. Wanneer
het pad nog steeds zwaar is, weet dan nu, dat dit pad niet het juiste pad is. Het is het pad van
de menselijke wil van
manipulatie. Zie het maar zo, wanneer een kind te veel verwend is, stampt het ook met de
voeten op de aarde om zijn zin te krijgen. Dit gedrag tolereren Wij niet en zullen je dan
negeren. Dit is niet Onze manier van samenwerken. Of vanuit woede Ons benaderen. Dit is
niet de manier, het kan een keer voorkomen, dat zien Wij dan door de vingers.

Komt het te vaak voor dan krijg je de lessen om dit om te gaan zetten. Want deze woede
heeft een oorsprong die eerst omgezet mag worden voordat je verder in de trilling of in het
bewustzijn mag verder gaan groeien. Je mag volwassen gaan worden. Zolang je fysiek bent
heb je te maken met de menselijke aardse kanten ervan, dat is logisch. Jullie zijn geen totale
Lichtwezens zoals Wij. Wij verwachten dan ook niet dat je dat bent. Omarm de aardse
karaktertrekken die bij je horen. Omarm altijd jezelf. Geef jezelf de liefde die je nodig hebt.
Wanneer dit onderdeel gesloten is, kunnen Wij jou niet bereiken. Ga aan de slag met je open
te stellen voor de Liefde van God. Hoe doe je dit? Heb je een herinnering van een warm
hart? Weet je wel hoe dat voelt? Ga daar naartoe. Ga op zoek in het leven waar je warm
voor loopt. Als het gebeurd weet je het en vergeet je het nooit meer. Al is het
maar een enkele seconde. Vaak dit eenmaal gevoeld te hebben verlang je er meer naar en dat
is goed. Dan ga je op zoek en op ONDERzoek uit. Je bewustzijn is dan creatief bezig jou te
helpen om op het pad te komen van het Ware Zelf. Het is ook het pad van de eenvoud, dus
denk niet te moeilijk. Het ligt dichterbij je dan je denkt of beseft. Meestal moet je een cirkel
doorbreken, een patroon. Dat is wat er gebeuren moet.

De eenvoud van het genieten
de eenvoud van het genieten, is waar de mens op aarde vaak geen tijd voor hebben. Lekker
eten, gezellig samenzijn, gewoon een mooi moment in de ogen van een kind zien. Klinkt zo
gewoon aards niet, maar daar zit het in verborgen. Het simpele samen zijn in harmonie.
Gewoon je dag beginnen vanuit rust en vreugde. De dag en jezelf omarmen, en dit straal je
dan uit. Let op jezelf, wanneer vertrekt dit gevoel? Door een domper? Een niet uitgekomen
verwachting of een tegenvaller? Het leven op aarde is niet altijd een leuk spel en wordt vaak
niet eerlijk gespeeld. Let erop jij bent een onderdeel van dit spel. Wanneer je los komt van
dit spel van dualiteit, weet dan hoe je dit andere pad kan gaan volgen. Het is een subtiel pad,
het kan een verborgen pad zijn.
Wanneer dit pad een verborgen of geheim pad is geworden, ligt dit aan jou zelf. Want dit
pad is een openbaar pad waar God de Bron zijn Licht op laat schijnen. Hier is niets geheim
of verborgen aan. God heeft niets te verbergen het is jij die de dingen wilt verbergen. Het is
de mens die liegt en ontkent. Dat is het verborgen pad, Jou verborgen pad, wanneer ga je in
waarheid leven lief mens. Wij maken Ons vaak zorgen, omdat het verborgen pad zo rijkelijk
wordt bewandelt. Open de ware ogen en kijk verder dan je neus lang is. Wij die van de
andere dimensies, zien de leugens. Je kunt Ons niks wijsmaken. Hoelang blijf jij jezelf
wijsmaken dat je er niets aan kan doen en dat alles je gewoon overkomt. Niks van dat is
waar.
Confrontatie met jezelf is waar het om draait. Werkelijkheid en fictie wordt door elkaar
gehaald. De illusie gaat zijn gang nog steeds. Waarom willen jullie zo graag die illusie in
stand houden? Heel simpel, je wilt niet werkelijk naar jezelf kijken omdat je bang bent van
jezelf. Je bent bang een aardse kant tegen te komen die lelijk is. Dat is het waardevolste deel
Ja, je hoort Mij goed. Dit lelijke deel is het waardevolste deel want deze liegt niet. Wanneer
er weer een lelijk deel naar boven komt mag je deze zelf in de ogen gaan kijken en kijk dan
zijn Wij er ook om te helpen. Dan wel!
Eenvoudig niet? Ga maar eens aan de slag ermee. Kijk wat het je oplevert. Welke informatie
er dan naar boven wilt komen. Deze is de ware waarheid in jezelf bezoeken. Het monster in

de ogen kijken en dan mag je om hulp vragen. Ja, dan staan Wij klaar om in actie te komen.
Lijkt het simpel, ja toch. Het omhelzen van dit monster is waar het hem in zit. Jouw duistere
zelfkant. Waarom benoem Ik, Ashtar deze. Dat is omdat elk mens op aarde in de dualiteit
gevangen zit. Het overstijgen van die dualiteit is het overstijgen van jezelf. Het is het
overstijgen van je aardse duale zijn. Waarom zijn jullie zo bang voor dit deel, het is een
logisch onderdeel van jullie lieve mensen van de aarde. Daarom reïncarneerde velen van
jullie, om dit deel te proeven en uit te dagen. Zie het spel maar zo, dan wordt het een eerlijk
spel, een spel waarvan gewonnen van kan worden. Geen moedeloos gedoe van ingezakt zijn
en alles verliezen. Er zijn tools genoeg. Begin bij het begin en herhaal deze.
Je zult zien bij het verslaan van het monster, kom je veel variatie tegen. Elke keer wanneer
je de uitdaging aan gaat, zal deze zich anders vertonen. Het wil niet gevangen genomen
worden, dus met liefkozing kom je het dichtste bij. Heb het monster in jezelf lief. Dan
zullen er wonderen gebeuren, simpele aardse wondertjes. Klein, misschien onzichtbaar voor
de ander, maar voor jou zo overduidelijk. Hoelang kan je van deze kleine wondertjes
genieten? Even maar? Je ratio wilt weten of het wel klopt. Zo een onbenullig klein
fenomeen, is dat wel waardevol. Ik zeg jullie lieve mensen, het is zo waardevol als je het
zelf maakt. Beleef je het als iets wat niet zo belangrijk is, verdoezel je het weer?
Of zie je het als een gigantisch wonder en schreeuw je het uit? Dan geef Ik, Ashtar je de tip:
ervaar deze omslag als een liefdevolle omarming naar jezelf toe. Dan ben je het Ware Zelf
aan het omhelzen. Sta er even bij stil en geef het een warm welkom, laat het monster in je
armen slinken in de warmte die jij in je hebt. Dan meteen weet je, hoeveel warmte en liefde
erin je huist. Wat een cadeau geef je dan
jezelf. Het inzicht in de mooie kant van de Goddelijke waarheid. Wat een kracht zit daar.
Onmenselijk gewoon en dan gaan de ware grote wonderen plaats vinden. Deze ontdekking
zal nooit meer vergeten worden. En steeds weer plaats vinden.
HET MONSTER VERSUS ENGEL
Het monster in jezelf proberen jullie zo goed mogelijk gevangen te zetten. In het begin is het
geen lelijk monster met scherpe tanden of een explosie van woede en emoties. Geen duivel
of dark lord. Nee, in het begin is het een sudderend begin, wat hier en daar zich laat gelden.
Het wordt genegeerd want het komt NU niet goed uit, er is zoveel te doen in de materie en
ja je wilt je toch niet schamen. Het ego is goed om dit stuk weg te duwen, het ego wil dit
niet, wil er ook niet naar kijken. Laat staan aandacht geven. Het op tijd luisteren en ontladen
zou goed zijn. Zie het als het alter-ego. Dit alter-ego wilt aandacht,geef het die aandacht. In
plaats van het steeds weg te stoppen en gevangen te zetten. Plots breekt het los en dan? Het
ego is zijn grootste vijand en zorgt voor gezichtverlies.
Het spel dat het ego wereldwijd speelt gaat om macht. De macht van het ego. Het monster
wordt gevangen gezet door jullie wereldleiders en in het verborgene doen ze duistere
spelletjes om dit monster in de schaduw te laten leven. Zij maken van dit monster ware
negatieve energieën die de mens lastig vallen. Leven de illusie, want deze is zojuist geboren.
Eenmaal het door hebben van het spel van de illusie, is de stekker eruit trekken. Waar is nu
de hologram gebleven die alle angst en verdriet in stand houdt? Schrik er niet van lief mens.
Dit is nog maar het begin. Nadat je van de schrik bent bekomen, zal je zien wat er werkelijk
speelt. Ja, Hoe dom kon je zijn? Hoe dom konden jullie allen zijn?

Dit heeft niets te maken met intelligentie zijn, maar met misleiding. Misleiding door alle
dimensielagen heen. Een goede raad, trap er niet in. Geef jezelf niet de schuld, of toch wel?
De stekker trekt je eruit door vandaag te starten met het monster los te laten, in vrijheid is
het vast geen monster meer. Maar kijk eens naar dit deel hoe ziet jou monster eruit? Durf je
het aan nu je dit alles weet?
IS HET DAN DE ENGEL DIE JE ONTMOET?
In werkelijkheid zijn jullie veel banger voor de Engel in jezelf.
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