Antharus, de Blauwe Draak spreekt – Deel I

Ontvangen door Aurelia Louise Jones, uit het boek 'Telos – deel 1'ª
Antharus: Gegroet mijn geliefde, ik ben Antharus, de Blauwe Draak. Wij kennen
elkaar reeds een hele lange tijd en onze vroegere vriendschap heeft de tand des tijds
doorstaan. Ik ben ongeveer een jaar geleden teruggekeerd naar de Aarde vanuit de
Plejaden, om dichter bij u te zijn en opnieuw tijd door te brengen met u, hoewel u
me nog niet kunt zien met uw huidige niveau van zien.
Ja, ik verliet uw planeet meer dan 100 000 jaren geleden, toen draken gevreesd
werden en ze opgejaagd werden, in een tijd dat een groot aantal mensen op de
planeet hun verbinding met hun goddelijke bron verloren. Die tijd werd de tweede
fase van wat u 'de val in bewustzijn' noemt, toen de mensheid steeds meer in
dichtheid en tweedracht verviel.
Ik wil dat u weet dat u en ik hele goede vrienden zijn uit een ver verleden op deze
planeet, toen draken gerespecteerd, geliefd en gewaardeerd werden als bewakers en
beschermers van uw beschaving en de planeet. Vanwege de innigheid van de
vriendschap die u en ik heel lang gedeeld hebben in Lemurië, ben ik nu teruggekeerd
om u opnieuw mijn diepe vriendschap aan te bieden en mijn bijdrage te komen
leveren aan de transformatie van uw planeet, op manieren die u nog niet kunt
begrijpen. Het is mijn intentie om u bij te staan om meer magie en meer plezier te
scheppen in uw leven.
Al gauw, mijn geliefde, zult u gaan begrijpen waar ik het over heb. Ik vraag u nu om
uzelf toe te staan, toegang te krijgen tot de herinneringen en de geheugenopslag
van de wonderlijke tijden die wij samen beleefd hebben en hoeveel plezier we toen
geschapen hebben. Zoals u al begrepen had, ben ik een Lichtwezen, dat reeds een
hele lange tijd in de vijfde dimensie leeft en dus nog niet zichtbaar is voor diegenen,
die hun innerlijk zicht nog niet geopend hebben. Als ik rechtop sta ben ik nog steeds
10 meter hoog en als ik mijn vleugels spreid, heeft u een meetlint van ongeveer 25
meter nodig om van de ene vleugeltip naar de andere te komen.
Ten tijde van Lemurië, was ik de leider van een groep draken die trouw en vriendelijk
uw paleis en de vele wonderlijke tempels bewaakten. Wij, als draken, genoten
honderden duizenden jaren lang van onze dienst aan het leven in de glorierijke tijden
van Lemurië, toen al het leven volmaakt harmonieus was en angst nog een
onbekende trilling was voor Haar bevolking. Ondanks onze afmetingen waren de
mensen niet bang voor ons en de kinderen vonden het prachtig om met ons te
komen spelen. Wij lieten hen vaak op de veilige plaats gaan zitten, tussen onze
enorme vleugels en dan vlogen we met hen over het land.
U ook, Aurelia, net als de kinderen hield u ervan om in dat veilige nestje te zetten, in
de botstructuur tussen mijn vleugels, waar u zich veilig voelde en samen vlogen we
grote afstanden aan hoge snelheid, zwevend door de lucht boven het Moederland.
Vandaag, in het bewustzijn van uw huidige beschaving en zelfs als ik volledig
driedimensionaal en fysiek solide zou zijn, zou dit beschouwd worden als erg
gevaarlijk en zelfs ondenkbaar. Maar toen bestond er nog geen angst op de planeet
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en dus, wanneer er geen angst is, bestaat er totale veiligheid. U heeft mijn lichaam
en mijn vermogen om te vliegen vaak gebruikt om van de ene plaats naar de andere
te komen. U zou in uw huidige taal kunnen stellen, dat u mij zo’n beetje gebruikte
als privé taxi. Maar in die dagen bestond dat nog niet. Het was mijn volledige
bereidheid en mijn plezier om u waar dan ook heen te brengen, wanneer u maar
wou. Bezie het als een wederzijdse samenwerking, als twee vrienden die samen
opstegen voor gedeeld plezier en genoegen.
Begrijp dan ook dat in die glorierijke dagen – voor de val in bewustzijn – de mensen
nog niet leefden in zulk een dichtheid als vandaag. Bijna iedereen, zo niet allen,
konden hun trillingsniveau naar eigen goeddunken verhogen of verlagen tussen de
frequentie van de derde en de vijfde dimensie, afhankelijk van de werking waarin zij
wilden spelen. Wanneer u met mij kwam vliegen door de luchten van het
Moederland, verhoogden wij beiden onze trilling tot het vijfde niveau en werden zo
heel licht in trilling. Er was dus geen gevaar om te vallen, omdat we allebei de
volledige beheersing over ons lichaam hadden.
Gezien in de huidige dichtheid, die de mensheid nu in zijn lichaam verankerd heeft,
zou het vliegen op drakenvleugels niet alleen gevaarlijk zijn, maar zelfs onmogelijk.
Daarom was vliegen, teleportatie en levitatie algemeen bekend en aanvaard, en de
mensen dachten er niet eens over na hoe hun leven zou zijn zonder die natuurlijke
gaven, die werkelijk vanzelfsprekend zijn voor uw goddelijke aard en uw
geboorterecht, om van te genieten tot in de eeuwigheid.
In uw leven, ongeveer in de tijd dat de draken zich terugtrokken in andere
dimensies, verloor de mensheid veel van haar vermogen tot een gemakkelijk en
aangenaam leven. Wat toen vanzelfsprekend was, zou vandaag als magisch worden
beschouwd en de gratie waarmee de mensen toen hun leven leidden, vervaagde
langzaam tot slechts een lang vergeten herinnering.
Vandaag zijn uw oude herinneringen volledig versluierd achter een dik gordijn van
angsten en vergetelheid, tenzij wij deze waarheden terug bij de mensen brengen.
Vandaag verlangt u ernaar, om de manier te weten om opnieuw deze magie in uw
leven te brengen zoals in die oude tijden, en voor diegenen die hun volledige
verlichting en zelf-verwerkelijking willen aanvaarden door verheffing in dit leven,
zullen deze gaven weer ter beschikking komen om van te genieten.
De magie die u eens kende zal terugkeren in uw leven, zodat u haar nog meer dan
vroeger kunt toepassen, omdat u zolang verstoken bent geweest van dit vermogen.
Maar deze keer, geliefde, zullen diegenen die tegenwerking boden aan hun goddelijke
gaven in hun dagelijks leven, nooit meer deze gaven als vanzelfsprekend
beschouwen of ze misbruiken zoals in het verleden gebeurd is. De prijs die u, als
gehele mensheid, heeft moeten betalen voor de buitenissige keuzes van het ervaren
van het leven door het ontkennen van uw goddelijke aard, is veel en veel te pijnlijk
en moeilijk geweest, gedurende veel te lange tijd.
Ik kan uw gedachten lezen en uw brein raast tegen honderd per uur over wat u kunt
doen en waar u kunt gaan, om ervoor te zorgen dat ik mij fysiek materialiseer voor
uw ogen en ik voel uw opwinding. In ieder geval bent u niet bang zoals velen zouden
zijn. Dat doet me plezier. Wel, mijn geliefde, het is er nog niet helemaal de tijd voor,
maar weet dat ik uiteindelijk de kans en de toestemming zal krijgen om mijzelf heel
tastbaar aan u te tonen, zodat u mij met uw fysieke ogen kunt zien en dan zult u
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zich mij herinneren. Ik heb mijn verblijfplaats deze keer ingericht heel hoog op de
zuidzijde van de majestatische Mount Shasta, in een gebied waar het stil is en waar
ik ongestoord kan leven. Omdat ik niet zichtbaar ben voor wie dan ook in uw wereld,
is het daar goed en aangenaam. Ik woon nu zelfs heel dicht bij het gebied, waar ik
veel van mijn vrije tijd doorbracht, ten tijde van Lemurië. Het vierdimensionale
aspect van de berg is van een buitengewone schoonheid en comfort. Op een dag,
wanneer uw innerlijk zicht zich nog meer opent, zult u het zien en ervan genieten.
U zult gaan leven in twee werelden en dan in drie werelden en uiteindelijk in nog
veel meer.
Aurelia: Waarom moesten de draken deze planeet verlaten? Wat is er echt gebeurd?
Antharus: Als draken bezitten wij het volledige meesterschap over het Elementale
rijk. Dit betekent dat wij toen en ook nu nog, zowel thuis zijn in de lucht als op het
land of in het water en zelfs in het vuur. Als u terugkijkt op de geschiedenis van de
Aarde, zou u zien dat bijna iedere cultuur verwijzingen heeft naar draken, op zijn
minst in verhalen of de mythologie. Ik wil hier wel nederig blijven, maar ik moet wel
de feiten aanhalen. De schoonheid, kracht en majesteit van draken waren van zulk
een aard, dat vele mensen die waren afgedwaald van hun verbinding met Liefde en
hun goddelijke Bron jaloers werden en besloten om ons onder de heerschappij te
brengen van hun arrogante geest.
Velen dachten, dat zij ons konden bezitten en overheersen en ons konden gebruiken
voor hun grillen, in een poging onze vrijheid af te pakken en ons te onderdrukken.
Weinig wezens op Aarde konden in die tijd zelfs maar in de buurt komen van de
intelligentie, het mededogen, de kracht en de schoonheid van de draken, behalve
misschien de mooie en zachtaardige eenhoorns. Draken houden boven alles van hun
vrijheid, hoewel zij zelfs toen al een hoog niveau van spiritueel meesterschap hadden
bereikt. Op geen enkele wijze zouden wij toestaan, dat wij onderworpen zouden
worden aan zulk een slavernij, aan de wil van primitieve mensen.
Ja, ik zeg primitief, want zo was het voor ons. Omdat draken meesters van de
elementen waren, werd geloofd dat zij een bepaalde vorm van magie bezaten die zij
konden overbrengen op anderen. Bijna van de ene dag op de andere, of toch heel
snel, werden mensen en draken tegenstanders, na honderden duizenden jaren van
wederzijdse liefde en samenwerking.
Natuurlijk gold dit niet voor alle mensen en u, mijn geliefde, heeft uit alle macht
getracht om de draken zoveel als u kon te beschermen. U was één van hen, die in
het geheim voedsel, onderdak en veiligheid bood aan velen van ons. (Draken waren
vegetariërs, in tegenstelling tot wat de volksverhalen doen geloven.) In ruil voor
veiligheid boden de draken hun bescherming en familiebanden aan, aan hun
weldoeners en vrienden.
Vanwege uw invloedrijke positie in die tijd, deed u alles wat u kon om het afslachten
en knechten van draken te stoppen, maar u kon de onverschilligheid van het volk
niet stoppen en u kon niet tussenkomen in hun vrije wil. Ik herinner me hoeveel
verdriet u daarvan had, toen en nog lange tijd daarna.
Op een gegeven moment besloten de mensen dat de magie van de draken in ons
bloed moest zitten, omdat we zulk een grote kracht en zulke een lange levensduur
hadden. Toen begon dus de jacht op ons bloed.
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Tegenstanders werden nu echte vijanden, toen de strijd zich toespitste op het
verslaan van elke draak die zij konden vinden. Vele draken kwamen om, terwijl
anderen een schuilplaats zochten, meestal in de verste uithoeken van de wereld, op
hele verre plaatsen. Dit droeg bij aan het idee, dat wij solitaire wezens zouden zijn,
in plaats van de sociale wezens die wij eens waren.
De extreme temperaturen van onze nieuwe woonplaatsen veranderden de kleur en
het uiterlijk van onze huid. Uiteindelijk werden de draken die nog overbleven
uitgenodigd door de galactische-, spirituele hiërarchie van die tijd, om te worden
overgebracht naar de Plejaden en nog een paar andere gastplaneten. En daarom
verkoos ik om de Aarde te verlaten, op zoek naar een meer vriendelijke thuisplaneet.
Vele van de draken die nog niet waren omgekomen, kozen ervoor om naar de
Plejaden te gaan of naar één van de andere gastplaneten.
Van oorsprong waren de draken groen-grijzig van kleur, met een huidtekstuur die
lijkt op die van een olifant. Ons vermogen om de elementen te beheersen, stelde ons
in staat om te evolueren naar de meer geschubde, reptielachtige huid die u op
afbeeldingen ziet. De kleur van onze huid werd verbonden met het geografische
gebied van onze nieuwe verblijfplaatsen, en het was niet ongewoon om te horen dat
er een blauwe, groene of zelfs een rode draak gezien was.
De draken behielden afstand tot de mensen, omdat ze niet langer vertrouwd werden.
Hun enorme aantallen daalden tot er nog slechts een paar overbleven. Telkens
wanneer er een groot verlies zoals dit is, in gelijk welke wereld, dan wordt dit
gevoeld in al de rijken en dit verlies was geen uitzondering. De mensen beseften pas
hoe fout hun handelen was, toen het te laat was.
Er zijn veel plaatsen waar de leylijnen van de Aarde elkaar snijden. Sommige van die
snijpunten maken het mogelijk dat de ene wereld zich kan verbinden met een
andere. U heeft wellicht de uitdrukking gehoord 'de sluier oplichten' of 'de mist
opheffen'. Op bepaalde plaatsen en bepaalde tijdstippen is het mogelijk om dat echt
te doen, om letterlijk over te gaan naar een andere of parallelle wereld.
De meeste draken die de Aarde niet verlieten, hebben die doorgangen gebruikt en
leven nu in vrede op Aarde, maar in een ander niveau of dimensie, ongezien door de
derde dimensie.
Er zijn nog steeds draken op uw wereld. Zij leven in verafgelegen grotten, holen en
valleien. Zij die gekozen hebben om te blijven, wachten geduldig tot de mensheid
ontwaakt tot de waarheid, dat alle wezens en alle soorten deel vormen van een grote
broederschap, de ene is niet meer of minder dan de andere. In de tussentijd is hun
energie heel heilzaam voor de planeet, omdat zij zo elementair is. Gelukkig voor hen
worden zij bijna nooit gezien en de meeste verhalen over hen, worden niet geloofd.
Op dit ogenblik zijn vele draken teruggekeerd om de planeet en de mensheid bij te
staan bij het hervinden van het evenwicht met de elementen, maar zij zijn niet
allemaal in drakenlichamen. Zonder deze steun en dit evenwicht, zouden noch de
Aarde noch de mensheid de noodzakelijke verschuiving naar de hogere dimensies
kunnen maken, tenzij er grote verstoringen zouden optreden van de Elementale,
planetaire vermogens.
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Uiteraard zijn velen van ons hier, heel erg fysiek, maar onzichtbaar voor u, omdat wij
trillen op de snelheid van de Lichtrijken van de vijfde dimensie. Op die manier
kunnen wij ons werk in vrede doen, ongestoord door de blikken van de mensen. Wij
weten dat meer dan 99.9% van de mensen op de planeet volledig buiten zinnen
zouden raken van angst, als wij plotseling zouden gezien worden en zeker als we
met velen zijn; bovendien zouden wij dan weer gevreesd en opgejaagd worden.
Wij weten dat er een tijd zal komen, niet zo heel ver in de toekomst, dat de mensen
op deze planeet zich opnieuw zullen gaan verbinden met de verschillende aspecten
van hun goddelijke aard, en zullen gaan overwegen om opnieuw al de gevoelswezens
te gaan beschouwen als verschillende en gelijkwaardige aspecten van de Schepping.
Wij zullen ooit weer zichtbaar worden voor iedereen, wanneer liefde en ware
broederschap heersen tussen allen die dan op deze planeet leven.
Aurelia: In mijn hart verlang ik heel sterk naar de tijd, wanneer de Aarde weer een
'vredige planeet' zal worden. Ik verlang ernaar, om liefde en ware broederschap te
ervaren, met al de intelligente gevoelswezens, als een natuurlijke manier van
dagelijks leven. Ik verlang ernaar, dat er een einde komt aan het menselijk lijden en
het misbruik van dieren. Terwijl ik dit zeg, worden miljoenen dieren verlaten en
misbruikt door ongevoelige mensen, over heel de planeet. Dit te weten, doet me
zoveel hartepijn.
Antharus: Ik ken uw liefde en ik ken uw hart. Ik weet ook hoeveel u houdt van al de
gevoelswezens, al de dieren en die van de natuur en de Elementale rijken. Ik weet
ook dat u niet bang zult zijn wanneer u mij ziet, omdat uw hart open is. Daarom zal
ik mijzelf aan u tonen, zodra u uw innerlijk zicht nog een beetje verder opent.
Hoewel ik me in een hogere trilling zal bevinden wanneer u mij ziet, zal ik in die
trilling heel fysiek zijn en zo zult u mij ook waarnemen. Ik zal mijn trilling voldoende
verlagen, zodat u me duidelijk kunt zien en hopelijk zult u mij kunnen aanraken.
Aurelia: Ik heb in gedachten een hele speciale plek, waarvan ik denk dat ik daar de
verrassing zal hebben van u te ontmoeten, als ik daar eens ga wandelen. Het zou
daar heel veilig zijn om elkaar te ontmoeten, niemand zou ons daar zien of iets
vermoeden. Wat denkt u?
Antharus: Ja, ik lees uw gedachten en ik weet welke plaats u bedoelt en u gaat daar
vrij vaak heen. Ik heb u daar ook wel eens vergezeld, vooral als u alleen was.
Hoewel u zich niet bewust bent van mijn aanwezigheid, zend ik u mijn liefde en
bescherming. Heeft u niet gemerkt, dat u vaak op de grond in slaap valt, als u
daarheen gaat?
Aurelia: Ja.
Antharus: Dat is de magie, mijn geliefde. Terwijl u rust en slaapt en uw geest uw
lichaam verlaat, hebben wij een bewust, etherisch gesprek, u en ik. Adama en
Ahnahmar voegen zich ook vaak bij ons en we werken allen op de energievelden van
uw fysiek lichaam, terwijl het slaapt.
Aurelia: Eehmmm, … ik weet dat ik me meestal heel goed voel, nadat ik daar in
slaap ben gevallen. Ik weet dat Adama en Ahnahmar met mij meewandelen in het
bos, maar ik wist niet dat u daar ook vaak bij was. Dus, u kent hen goed?
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Antharus: Natuurlijk, Adama en Ahnahmar waren uw familieleden in de tijd van
Lemurië en zij waren ook mijn vrienden. Ik bewaakte u allen, ook uw kinderen.
Aurelia: Ging u binnen in de berg naar Telos of kwamen Adama en Ahnahmar naar
buiten om u te ontmoeten.
Antharus: Wel, beiden. Toen ik voor het eerste terugkeerde naar de berg, nu een
jaar geleden, had ik vooraf een telepathisch contact met Adama en hij kwam naar
buiten met Ahnahmar en een paar anderen, om mij te begroeten en opnieuw te
verwelkomen. Natuurlijk vindt dit plaats op het 5D-niveau van onze Lichtlichamen.
We hebben elkaar ook af en toe in de Plejaden ontmoet.
Adama gaat daar regelmatig heen. Adama wist dat ik zou terugkeren en hij vertelde
me, nog in de Plejaden, dat u ook weer teruggekeerd was naar de berg en dat zij
meer bewust met u aan het werk waren om hun onderrichtingen aan de oppervlakte
te brengen, om de weg voor te bereiden voor hun uiteindelijke bovenkomen.
Ik werd ook uitgenodigd om in de berg te komen en dat deed ik. Ik heb geen
menselijke vorm en ik ben nogal groot in vergelijking met hen die wel in menselijke
vorm zijn, zelfs diegenen die in de berg leven en die veel groter zijn dan u aan de
oppervlakte bent. Er zijn plaatsen in de berg die speciaal gemaakt zijn om
Lichtwezens zoals ons te ontvangen, sommigen zelfs nog groter, om samen te komen
met andere wezens in verschillende belichaamde vormen.
Velen van ons, terugkerende draken, hebben ontmoetingen gehad met de Lemuriërs
en leden van een paar andere onderaardse beschavingen, toen zij ons binnen
uitnodigden. Zij hadden een hartelijke ontvangst voorbereid, om ons weer te
verwelkomen op de Aarde. Het was ontroerend voor ieder van ons, om zulk een
hartelijk en warm welkom te krijgen. We hebben een goede band met de Lemuriërs.
Weet u, niet alle ruimtebroeders van Licht hebben menselijke vormen zoals u die
heeft en kent aan het oppervlak van de planeet, maar de Wezens van de Binnen
Aarde zijn daar wel mee bekend. De ruimtebroeders bestaan in alle grootten,
vormen en kleuren, sommigen in lichamen die lijken op insecten, en de meesten van
hen in soorten lichamen waar u niet eens meer een herinnering aan heeft, zelfs in uw
meest gedurfde voorstellingen.
Aurelia: Daar ben ik me van bewust. Ik heb hier informatie over gelezen. Ik denk
niet dat ik bang zou zijn om een groot, op een insect lijkend Lichtwezen op straat
tegen te komen, maar ik moet toegeven, dat ik daar niet helemaal zeker van ben.
Ik heb een paar jaar geleden eens een vrouw ontmoet, die me vertelde dat zij
contact had met een wezen van de sterren dat ongeveer 4 meter lang was en een
lichaam had dat leek op het insect dat wij kennen als een 'bidsprinkhaan'.
Zij vertelde me, dat zijzelf bang zou zijn geweest om zulk een wezen te zien en te
ontmoeten, maar ze zei ook dat de liefdetrilling die ervan uitging zo intens was, dat
er geen ruimte was voor angst. Ze kon hem ontmoeten zonder bang te zijn. Het lijkt
erop, alsof zij een multidimensionaal contact had met dat wezen. Misschien is hij
iemand uit haar zielenfamilie, dat heeft ze niet verteld.
Zult u hier lang op de Aarde blijven of zult u terugkeren naar de Plejaden?
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Antharus: Dat staat nog niet vast. Ik ben van plan om zeker hier te blijven voor het
grootste deel van de periode van overgang van de planeet, wat in elk geval voor mij
zeker een paar honderd jaar zal zijn, maar waarschijnlijk blijf ik ook nog veel langer
en zal ik mijn dienst aan het leven op deze planeet weer opnemen.
Aurelia: Een vriend van mij is een helderziende en zij vertelde me onlangs, dat zij
me van tijd tot tijd met een hele grote blauwe draak ziet vliegen, aan een
onvoorstelbare snelheid en heel elegant in de lucht rondom de berg, en dat
Aartsengel Rafaël haar vertelde dat het Aurelia’s draak was. Ik neem aan dat u dat
bent (lachend).
Antharus: Dat ben ik inderdaad. Ik ken haar ook en ik weet dat u vrienden bent.
Daarom toon ik mijzelf af en toe aan haar, wanneer ik door de lucht van dit
wonderbaarlijke gebied vlieg. Ik ben blij dat zij u mijn aanwezigheid hier bij u kon
bevestigen.
Weet u, wanneer uw innerlijk zicht zich wat meer opent, dan zult u ook redelijk wat
dingen zien rondvliegen in de lucht rondom de berg. Ik ben slechts één van de vele,
vele attracties die u zult kunnen gaan waarnemen. Het zal heel interessant en
wonderlijk zijn.
Uw 'I AM Aanwezigheid' is momenteel enigszins terughoudend bij het openen van uw
innerlijk zicht. Er is bezorgdheid dat u te zeer zult opgaan in uw 'nieuwe speeltje' of
nieuwe gezichtsvermogen, waardoor uw opdracht in gevaar kan komen. Er is zulk
een verlangen in u om naar de andere dimensies te gaan, dat wanneer dit eenmaal
voor u wordt opengesteld, u er misschien al uw tijd zult willen doorbrengen met het
genieten van al het nieuwe en al die pracht, en dat u geen belang meer zult stellen
in de kerntaak van uw dagelijks leven en uw missie.
Aurelia: U zei, dat vele draken zijn teruggekeerd. Zullen zij dezelfde dienst
verrichten op de Aarde en aan de mensheid als zij voorheen deden in Lemurië of
gaan zij nu iets anders doen?
Antharus: Weet u, de dingen zijn veranderd op deze planeet in de voorbije 100 000
jaren en ze zullen binnenkort weer behoorlijk ingrijpend gaan veranderen. Niemand
kan ooit teruggaan, en omdat alles voortdurend verandert blijft niets gedurende
langere tijd hetzelfde.
Onze dienst aan het leven zal deze keer anders zijn en het zal aangepast zijn aan het
huidige evolutieniveau. Het kan niet hetzelfde zijn. Ik ga er vanuit dat voor het
grootste deel – en in elk geval de eerste tijd – onze dienst aan het leven erin zal
bestaan om uw planeet, uw Aarde Moeder en de mensheid, bij te staan in het in
evenwicht komen met de vier elementen in henzelf, en daarna zullen nog vele
andere elementen moeten worden aangeleerd en beheerst.
Naarmate ieder mens meer beheersing krijgt over de elementen, helpt dat ook de
Aarde en de Moeder om te stabiliseren. Niets is afgescheiden en alles werkt samen
om weer een volmaakte harmonie te bereiken op uw planeet. U als ras bent
behoorlijk vernietigend en onachtzaam geweest voor uw planeet en voor de Moeder
die uw evolutie mogelijk maakte. Uw planeet nadert een tijd van grote
veranderingen en het is essentieel dat al de elementen in evenwicht zijn, zodat zij
veilig kan overgaan naar de Hogere rijken.
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Onze dienst aan de planeet en de mensheid heeft ook te maken met evenwicht en
bescherming. Hoewel dit fundamenteel gezien hetzelfde is als vroeger, zal het zich
uiten op een meer geëvolueerde manier, met een veel grotere eenheid, met meer
liefde en begrip voor al de verschillende aspecten van het leven die samenwerken in
volledige harmonie.
Ik laat u nu met deze gedachten en wens u goed avond. Ik zal u weer ontmoeten in
uw droomstaat. Roep mij wanneer u hulp nodig heeft. Weet dat ik nooit ver weg ben
van u, klaar om u bij te staan zoals ik in het verleden deed.
Aurelia: Dank u! Het geeft me bemoediging om te weten dat u er bent. Ik hou van
u.
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Deel II – De Magie die u eens kende!

Antharus: Gegroet mijn Geliefde, ik ben zo blij om mij weer van hart tot hart met u
te verbinden. Het is echt weer tijd dat wij samen een gesprekje hebben voor uw
boek, nietwaar?
Aurelia: Ja, en ik ben zo blij om dit weer samen met u te doen. Weet u, ons eerste
gesprek dat werd uitgegeven in Telos - deel 2, heeft u heel populair gemaakt. U bent
nu gekend in vele landen over de hele wereld. U werd al heel snel heel geliefd in het
hart van zo velen, en ons gesprek werd één van de meest geliefde hoofdstukken in
deel 2. U bent bijna net zo bekend geworden als Adama, door dat éne hoofdstukje!
(Lacht!)
Antharus: Het verheugt me, dat ons gesprek opnieuw zoveel magie heeft kunnen
terugbrengen en ik hoop op een meer magische toekomst in het hart van zo velen.
Ik weet dat bijna iedereen die dat hoofdstuk gelezen heeft, er echt van genoten
heeft. Het doel was om in hun bewustzijn weer een stukje waarneming terug te
brengen van de magie die eens zo echt en vanzelfsprekend was, als levenswijze voor
heel de mensheid, vóór de val van het bewustzijn.
U weet allen heel goed dat er in onze dimensie geen sprake is van enige competitie,
in gelijk welke vorm. Iedereen verheugt zich in het succes van de anderen en omdat
wij niet leven in het bewustzijn van tweedracht, bestaat er in ons bewustzijn ook
geen begrip als 'beter of slechter dan'. We vergelijken nooit ons niveau van
populariteit. In onze staat van Eenheid genieten wij van de schoonheid en de
vreugde van wat is.
In uw dimensie hebben tweedracht, competitiegeest en beoordelingen zoals 'beter of
slechter dan' en zo meer, u allemaal veel lijden gebracht in al die eeuwen en eeuwen.
Bovendien heeft het ook nooit enig verlicht doel gediend, het hield u alleen maar in
afscheiding en in pijn. Het is tijd voor u allemaal, om opnieuw de geest van Eenheid
te omarmen en de dualiteit en het drama volledig – voor de volle 100% – los te
laten.
Aurelia: Ja, ik mis die magie. Ik heb meer dan genoeg van afscheiding en
begrenzingen. Ik mis het kunnen leven met gemak en gratie, zoals de verheven
beschavingen dat doen – en de volledige terugkeer van mijn spirituele gaven. Mijn
doel is om eens te meer op de Aarde te wonen in de volle pracht, onschuld en
schoonheid van mijn God Zijn. Dat is de reden van deze incarnatie, om de duizenden
incarnaties die ik tot nu toe gehad heb, in evenwicht te brengen en te helen. Ik
verlang ernaar om thuis te komen in het land van Liefde en Licht, waar de enige
tranen die bestaan, de tranen zijn van pure vreugde en geluk. Mijn hele wezen
verlangt naar huis.
Antharus: Hoe kan ik u vandaag helpen of hoe kan ik u helpen om meer magie te
dromen in uw leven? Weet u, bewust dromen en het juiste gebruik van het
voorstellingsvermogen, zijn de eerste stappen naar totstandkoming.
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Aurelia: Ik wil weer vliegen op de vleugels van een draak, op uw vleugels, als dat
mag. Ik wil de oceanen oversteken op de rug van een gevleugeld paard, zoals
Pegasus. Ik wil ook meer ontdekken over al de magische rijken, op de rug van een
eenhoorn, en dansen met de elfen en de kabouters in de magische wouden. Ik wil
ook spelen met de leeuwen en de tijgers en dan zachtjes aan hun snorharen trekken.
Antharus: Mijn liefste, uw innerlijk kind, het kind van onschuld dat u eens
belichaamde, verlangt er nu naar om weer te spelen. Dat is een goed teken. Het
geeft aan, dat u er nu meer dan ooit klaar voor bent, om de starre structuren van uw
dimensie los te laten en te gaan spelen als een geliefd kind in het Universum. Hoewel
wij in ons rijk volwassen, verantwoordelijke wezens zijn en altijd in dienst van de
Schepper, is er altijd een deel van ons dat van nature speels blijft. Alles waar u nu
naar verlangt heeft u in het verleden ook gedaan, eeuwenlang heeft u dit kunnen
doen, net als diegenen die deze tekst zullen lezen.
Het zal u verbazen dat zelfs terwijl wij praten, er een ander aspect van u is dat in de
Hogere rijken zichzelf verheugt, in het volop doen en genieten van al de magische
activiteiten die u net aanhaalde. Dit is het onschuldige en onbezoedelde kinderlijke
aspect van u, waar Adama en Ahnahmar zoveel van houden, en dat enkel liefde en
vreugde kent. Haar tijd brengt zij door met het vanuit haar Liefde, voeden en leiden
van de wezens uit een groot aantal magische koninkrijken. Iedereen heeft zo’n
aspect, niet alleen u. En dit is het aspect waar u zich weer meer bewust mee wil
gaan verbinden. Weet dat u zich heel vaak verbindt met dat aspect in uw droomstaat
en die twee aspecten van u gaan 's nachts vaak samen op geweldige, fantastische
avonturen.
Toen ik het daarstraks had over het gebruik van verbeeldingskracht, maakte ik geen
grapje. Verbeelding is zulk een geweldige poort. Het is onmogelijk om iets te
verbeelden dat niet ergens buiten uw bewuste geest bestaat. Het hart en niet het
brein kent het allemaal, en het heeft alle sleutels. Het hart heeft al die wonderlijke
herinneringen opgeslagen. Het menselijk brein, gestuurd door het menselijk ego, is
heel snel met het ontkennen van die magische kant in ieder kind van de schepping.
Als u zich iets kunt voorstellen, weet dan dat u aansluit op iets dat al bestaat en dat
u al ervaren heeft, op een andere plaats, ergens in tijd en ruimte in uw vele
multidimensionale aspecten. Verbeelding, zowel positief als negatief beschouwd, is
altijd een opnieuw verbinden met sommige vroegere ervaringen, die zijn vastgelegd
in het celgeheugen.
Als u ernaar verlangt om die dingen weer te doen, dan is het uw hart dat nu klaar is
om weer op een meer bewust niveau contact te maken met het aspect van u, dat het
niveau van liefde en zuivere onschuld belichaamt. Ik zal u nog meer vertellen.
Meestal is het 's nachts, terwijl u slaapt, dat u in Telos weer contact maakt met dat
aspect van uzelf. Heel vaak, wanneer Adama u 's nachts zoekt, vindt hij u terug bij
de leeuwen en de tijgers, de eenhoorns, de paarden of de goede feeën.
Aurelia: Stoort het hem, dat hij mij moet gaan zoeken wanneer hij mijn
aanwezigheid verlangt?
Antharus: Niet alleen Adama zoekt u regelmatig, maar ook uw geliefde Ahnahmar.
Het stoort hen niet, omdat zij weten hoe groot uw liefde is voor al die vele rijken en
zij weten ook dat het een heling is voor uw ziel. Bovendien hoeven zij niet
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voortdurend naar u te zoeken. U brengt elke nacht tijdens uw slaap heel wat tijd met
hen door. Wanneer u gaat spelen met de wezens van de magische rijken, kost het
hen maar een ogenblik om u te vinden. Het doet hen zelfs veel plezier, om u zo
gelukkig te zien.
Op een dag zal het leven aan de oppervlakte even gelukkig zijn, als het is in Telos en
andere onderaardse steden. Het is belangrijk dat u nieuwe levens voor uzelf gaat
dromen. Droom nieuwe manieren van zijn en leven op deze planeet. Voeg veel magie
toe aan de nieuwe levens die u droomt.
Alles in de schepping begint altijd met een gedachte – en dan een droom over die
gedachte, en een toestemming om het uit te breiden tot een nieuwe schepping.
Geloof in uzelf en in uw dromen, dan zullen zij uiteindelijk werkelijk tot stand komen
in uw dagelijkse leven. Heb plezier met het dromen of verbeelden; het kost niets en
kan zelfs in meerdere opzichten behoorlijk lucratief zijn.
Aurelia: Vertel me meer over de manier waarop we meer magie in ons leven kunnen
brengen.
Antharus: Het heeft alles te maken met het opnieuw contact leggen met dat
wonderlijke aspect van u, dat het zuivere kind van liefde en onschuld belichaamt.
U heeft allemaal zulk een aspect, maar slechts weinigen zijn zich daarvan bewust.
Zelfs onder hen die zich daar bewust van zijn, hebben er slechts weinigen de tijd
genomen of belangstelling gehad om er bewust mee bekend te worden. Dit aspect
van u is zo wonderlijk en zo mooi!
Het bevat voor u de sleutel tot al de pracht van het universum. Alles wat u ooit had
willen zijn en doen, dat aspect kan u daarbij helpen. Het is een ander aspect van u,
in een andere dimensie, maar een aspect dat leeft in het verborgene, in de diepte
van uw Heilig Hart – en het wacht op uw ontwaken tot de werkelijkheid van zijn
wonderbaarlijke aanwezigheid, het wacht tot u er klaar voor bent om dit aspect van
uzelf opnieuw te laten geboren worden in u, en om samen met u al de magie te
scheppen die u eens kende.
Dit is een aspect van u dat u vaak heeft verlaten, genegeerd en zelfs vergeten bent.
Dit is het aspect van u dat altijd heel nauw verbonden is gebleven met de totaliteit
van uw Goddelijkheid. Dit is het liefdevolle en speelse aspect van u, dat u zo vaak
heeft onderdrukt in de starheid van uw 3D-structuren. Dit innerlijk kind is Licht, het
is onbegrensd en buitengewoon vreugdevol en het is ook U.
In de begintijd van Lemurië, in het Land van Pan, waren u en dit wonderbaarlijke
kind één. Het leven was prachtig en volmaakt, gedurende een lange tijd. Er was
enkel de magie van de Liefde. Er was nog geen enkele afscheiding.
Naarmate u allen zichzelf uiteindelijk toestond om te vervallen tot steeds groter
wordende niveaus van afscheiding van uw Goddelijkheid en alle wonderen die dat
met zich meebracht, liet u een ander kind in u geboren worden; het kind in pijn en
verdriet, het innerlijk kind waar u zich allen bewust van bent en waarover zoveel
boeken geschreven zijn over hoe het geheeld kan worden.
U liet het kind van het egobewustzijn geboren worden, dat u en uw nieuwe kind
gedurende duizenden jaren in afscheiding en pijn heeft gehouden. U heeft het
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tweede kind opgesloten in een oceaan van negativiteit; u heeft het genegeerd en
verlaten en u heeft het in angst gevangen gehouden in de vele emoties die
voortkwamen uit al uw keuzes tijdens de afscheiding. Dat is het kind dat het nu
uitschreeuwt om geheeld te worden, dat ernaar verlangt om zich te voegen bij het
andere, dat leeft in zoveel volmaaktheid en pracht.
Sta uzelf nu toe – en dat kunt u op gelijk welk moment, zodra u ervoor kiest – om
dat kind te helen, door uzelf en het kind dat gevormd werd uit het egobewustzijn in
afscheiding zozeer lief te hebben, met zoveel passie en mededogen, dat al de
trauma’s van het verleden, laag na laag zullen worden weggenomen. Dan zal het
kind van het ego langzaam gaan begrijpen dat het ook een kind is van God – en dan
zal het gelukkig en vrij zijn. Dan zult u gelukkig en vrij zijn.
Wees u ervan bewust, dat deze kinderaspecten van u ook leven in uw Heilig Hart en
dat zij ernaar verlangen om weer verenigd te worden, door uw onvoorwaardelijke
liefde voor al de aspecten van uw wezen. Wanneer twee samenkomen als één, door
uw liefde voor uzelf en het aanvaarden van uw goddelijkheid, door het volledige
aanvaarden van wie u werkelijk bent als een goddelijk wezen dat een incarnatie
ervaart, dan zult u 'thuis zijn'.
Zoals de verloren zoon uit de bijbel, zult u worden uitgenodigd om weer terug te
keren naar uw Vaders huis. Dan, uitsluitend en alleen dán, zullen al de magie, de
wonderen en de liefde die u eens gekend heeft, weer voor u beschikbaar komen. En
dat hoeft geen eeuwen meer te duren.
De liefde en de gratie die nu zijn toegekend door de Schepper, kunnen de grenzen
heel snel laten verdwijnen, als u de vuren van Liefde in uw hart ontsteekt met
voldoende verlangen, voldoende passie, met voldoende vastbeslotenheid en
bereidheid om het allemaal te helen, in de wetenschap dat het pas voorbij is als alles
klaar is. Bovendien, met de wetenschap dat de beloning aan het einde van de tunnel
zal bestaan uit de grootste liefde, vreugde en magie die u zich nu met uw huidige
brein kunt voorstellen, en dat dan vele duizenden keren verveelvoudigd.
Aurelia: Dit is prachtig, Antharus. Dank u voor deze herinnering. Ik moet zeggen,
dat ik op bewust niveau de twee kinderen van mijn hart enigszins verwaarloosd heb.
Dank u. Kunt u ons nu meer vertellen over de magie die ons in de toekomst te
wachten staat?
Antharus: Onthoud goed, dat de terugkeer naar de magische levens waar u allen
naar verlangt enkel kan plaatsvinden door Goddelijke Eenwording – uw niveau van
Eenheid met al het leven. In de Lichtrijken kunt u eenvoudigweg geen enkele vorm
van magie scheppen voor uzelf, tenzij u zichzelf volledig verenigd met datgene wat u
wilt scheppen. Dit betekent, dat zodra u de belichaming bent geworden van Liefde en
Eenheid, u alleen Liefde uitstraalt en het leven met u verbonden wordt als 'Eén'.
Vanuit dat standpunt kunt u gelijk wat scheppen, gelijk wanneer. U kunt alles doen
en alles hebben, wat het ook is. Alle rijken verenigen zich met u als Eén en alle
elementen en de natuurgeesten staan op ieder ogenblik tot uw beschikking, om u te
helpen bij het vervullen van uw verlangens. Dat is hun grote vreugde en hun dienst
aan het leven.
Dit, mijn vrienden, is het grote samengaan van liefde en broederschap voor allen.
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De dieren worden betere speelkameraden dan u zich nu kunt voorstellen, de
bloemen en de planten vernieuwen zichzelf onmiddellijk en voortdurend voor uw
plezier, het gras is altijd groen, maar u hoeft het nooit te maaien. U kunt uzelf altijd
onmiddellijk verplaatsen.
U hoeft nooit meer uw belastingaangifte in te vullen of te betalen voor de
verzekering van uw auto of uw huis. U hoeft zich ook nooit meer zorgen te maken
over in het rood staan bij de bank om de rekeningen van die maand te betalen. Het
leven is overvloedig aanwezig, overal waar u kijkt. U zult in kristallen paleizen leven
en nooit meer huur of hypotheek moeten betalen.
De eenhoorns bewaren de geheimen tot al de verborgen mysteries van de vele
koninkrijken, degenen die u kent en degenen die u nu nog niet kent, en het zal hen
een vreugde zijn om u naar miljoenen wonderlijke, magische ontdekkingen te leiden.
U zult zich afvragen, waarom u er zo lang over gedaan heeft om eindelijk thuis te
komen in het land van liefde en magie. Dit, mijn vrienden, is het leven dat u wacht in
de vijfde dimensie. Maar toch hoeft u niet te wachten tot het zover is, om voor uzelf
een leven te gaan scheppen dat gemakkelijker en meer magisch is.
Begin nu en zie zelf hoe eenvoudig het kan zijn. Het is niet de derde dimensie die u
begrenst, maar uw gebrek aan bereidheid om in te zien dat u het nu kunt hebben,
vandaag nog: een heel aangenaam leven, vervuld van wonderen. Als u alleen maar
in uzelf geloofde en zich zou openstellen, om al de gaven te ontvangen die het leven
ieder van u zo graag wil geven.
Stop met uw zegeningen te ontkennen. Uw ontkenning is de belangrijkste reden
waarom zo velen van u niet de gaven ontvangen die wachten om aan u gegeven te
worden. Uw ontkenning verspert ze de weg.
Aurelia: Wat heeft dit alles dan met draken te maken?
Antharus: Die draken onder ons, die wezens zijn uit de vijfde dimensie en nog
hoger, bewaren de sleutels tot de vier elementen en wij hebben volledige
zeggenschap over hen. Dit werd uitgelegd in ons vorige bericht. U heeft gehoord
over de magische draken en het is de zeggenschap over de elementen die ons helpt
bij het zo gemakkelijk scheppen van magie.
Wat dit met ons, draken te maken heeft, is dat wij ieder van u die deze teksten leest,
willen aanbieden om u te helpen bij het leren beheersen van de elementen, zodat uw
scheppingen gemakkelijker en gracieuzer zullen zijn.
Dit is onze belofte aan u. Wij mogen niet tussenkomen in uw vrije wil en uw
leerproces, maar het zal ons een genoegen zijn om u de sleutels tot zeggenschap
over de elementen in te fluisteren, terwijl u leert om blijvend een grotere
hoeveelheid liefde en harmonie te behouden. Het zal ons een genoegen zijn om de
vooruitgang te volgen van diegenen die ons vragen, hoewel wij niet de enigen zullen
zijn die dit doen.
Met ieder niveau van vooruitgang dat u boekt op uw spirituele reis naar uw spirituele
vrijheid door het Ascentie-proces, beloven wij u dat wij u de volgende sleutel zullen
aanreiken en dan de volgende, om u bij te staan bij het beheersen van het element.
Heeft u nog een vraag?
Antharus – De Blauwe Draak – blz. 13

Aurelia: Ja, er is nog iets dat ik wil ophelderen voor de lezers. Sananda vertelde me
enige tijd geleden dat ik u kan vertrouwen, omdat u een draak en een wezen van
Licht en Liefde bent. Maar hij zei ook, dat niet alle draken en reptielachtigen
vertrouwd kunnen worden, omdat een groot deel van hen nog in afscheiding leeft en
dat het een risico kan zijn om gelijk welke draak te vertrouwen. Hij gaf aan dat
onderscheidingsvermogen nodig is, bij ontmoetingen met draken en ander
reptielachtige wezens. Kunt u hier iets over zeggen?
Antharus: Helaas is dit waar. Hoewel velen van ons draken en vele wezens van het
reptielenras een vijf dimensionaal niveau van evolutie bereikt hebben, geldt dat niet
voor het hele ras. Er zijn nog steeds een groot aantal reptielachtige wezens die
geïncarneerd zijn als mensen op uw planeet en velen van hen kunnen niet vertrouwd
worden. Er zijn er ook nog velen die werken vanuit het astrale niveau, die u kunnen
misleiden. Daarom moet u voorzichtig zijn.
Zo is het ook met het mensenras. Sommigen zijn verheven om enkel Licht en Liefde
uit te stralen, en vele mensen aan de oppervlakte leven nog in afscheiding en zouden
u uitbuiten. Alle galactische rassen hebben de meeste van hun volk in dienst van het
Licht en de Liefde, maar er zijn ook altijd wel wat buitenbeentjes die nog werken in
de afscheiding, op het astrale niveau. Men moet in uw niveau altijd waakzaam zijn
en blijven.
Het is onwaarschijnlijk dat er veel draken zijn die u willen komen misleiden; zij
hebben wel wat anders te doen. Maar zoals met elk wezen in het Universum dat u
benadert zullen sommigen Lichtmeesters zijn, terwijl anderen bedriegers zijn die zich
voordoen als Lichtmeesters. Het is altijd verstandig om uw onderscheidingsvermogen
te gebruiken en uw leiding te volgen. Luister naar wat uw hart u ingeeft, niet naar
uw egobrein of uw mentale niveau. Wanneer gelijk welk wezen van de andere kant
van de sluier u benadert, moet u het volgende doen. Het is een belangrijke
bescherming.
Er zijn bedriegers die gelijk welke meester of gelijk welke groep van Lichtwezens
nadoen. Ieder Verheven Wezen waar u mee bekend bent, heeft ook te maken met
een groot aantal bedriegers vanuit het astrale rijk, die trachten u op één of andere
manier af te leiden of te misleiden van uw ware en meest directe, spirituele pad.
U kunt nog steeds niet voorzichtig genoeg zijn, met betrekking tot de stem die u
volgt. Zelfs de best bedoelende mensen kunnen gemakkelijk misleid worden door
een zeer vaardige astrale entiteit.
Totdat u de volwassenheid van uw volledige bewustzijn bereikt heeft, moet u altijd
voorzichtig zijn. Niet al de doorgegeven informatie komt van de Meesters van Licht
en Wijsheid. De bedriegers zijn meestal heel bedacht op het vinden van die mensen
die op zoek zijn naar verschijningen of wiens ego ernaar verlangt om koste wat het
kost een kanaal te worden, zelfs als zij nog niet het niveau van inwijding bereikt
hebben, dat nodig is om uitgenodigd te worden door een Lichtmeester om zijn
kanaal te worden.
Totdat deze planeet volledig in het Licht is, veilig geborgen in het comfort van de
vijfde dimensie, moet u altijd alert blijven en uw onderscheidingsvermogen
gebruiken om de vele valkuilen van het Ascentie-proces te vermijden.
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Diegenen onder u die u willen laten afwijken van uw pad en uw verheffing, komen
meestal als bedriegers in de vermomming van een meester van Licht en Wijsheid,
om onderrichtingen aan te bieden die subtiel en soms ook niet zo subtiel verwrongen
zijn.
Ga in vrede, mijn liefste en weet dat ik over u waak, altijd klaar en bereid om u te
bemoedigen en om u steun en magie te brengen!
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