Het GOUDEN LICHT
daalt neer

Lieve mensen,
Er zijn verschuivingen in de wereld gaande. De verschuiving
van de lage geweldfrequenties naar de hoge vredes-tonen. Dit is
omdat er vooral in het universum de Goddelijke noodklok
wordt geluid. In tegenspraak tot wat men nu hoort en ziet op
aarde, kunnen Wij u zeggen lief mens, dat de aarde spoedig zijn
einde nadert in de vorm waarin zij zich nu bevindt. Let op de
verschuivingen in de natuur, let op de verschuivingen in de
economie en let vooral op de verschuivingen in de politiek.
Er is een crisis gaande op elk vlak, maar de zichtbaarheid ervan
komt niet altijd aan de oppervlakte naar boven. Doordat de
schijn wordt opgehouden door partijen die denken hier hun
voordeel uit te halen. Zoals rondtollende stenen in een spiraal

zo zal de aarde verschonen en zuiveren, jullie weten dat dat al
heel lang gaande is en het zal zich vermeerderen en uitbreiden.
De toestand wordt nijpend. Toch zal er een positief gevoel van
opluchting zijn, omdat er eindelijk iets gaat gebeuren wat
zichtbaar wordt voor alle ogen. De mens zal voelen dat dit
nodig is, accepteren dat er een overgang moet worden gemaakt.
Diep van binnen weet jij lief mens, dat deze verandering
voelbaar is. Velen voelen nu al de spanning of zelfs een
ongenoegen naar de wereld waarin zij leven iets wat voelbaar
aanwezig is maar toch nog niet tastbaar. De stroom van liefde
en deze in evenwicht brengen is de frequentie van NU.
Ongemakken, onbalans en flinke griepaanvallen zullen zorgen
dat die disbalans wordt opgeruimd.
De liefde in elk hart zal worden versterkt en versterkt en
versterkt, zodat de toename ervan direct zichtbaar wordt in de
mens zijn handelen en in de mens zijn directe omgeving. Want
niet alleen de mens zijn wezen verandert, ook de natuur en de
sferen worden dusdanig gefilterd door de mooie, zachte maar
krachtige trilling van liefde. Deze zal vibreren als een
sprankelend stemgeluid van het Goddelijke, wanneer de klank
zo helder is en de trilling van zuivere harmonie zal zijn, zal
deze opstijgen en de Nieuwe Aarde zal gevormd worden. In de
andere nieuwe dimensie zal de aarde geboren worden. Dit zal "
natuurlijk" gaan en zo vanzelf als een nieuw blad dat zich
ontrolt en opent. Zo zal de nieuwe aarde zichzelf gaan
manifesteren. De mens die met deze nieuwe aarde resoneert zal
meegaan als vanzelfsprekends zoals de overgang van de nacht
in de dag, als een opgaande zon die plots boven de horizon
uitschijnt en de warmte van zijn stralen alles omarmd en

verwarmt, maar vooral verlicht. Zo zal de nieuwe mens geboren
worden.

De oude aarde zal langzaam doven. De kosmos evolueert door,
evolutie is vooruit gang, groei. Er is geen reden tot verdriet
want dit afscheid houdt een vernieuwing in en is vreugdevol!
Elke vernieuwing in de evolutie is als een creatie van een
kunstenaar die geraakt is door het goddelijke: spannend
en opwindend, fris en ontwakend. Er is geen reden tot wenen.
De angst van de aanhangers van het oude systeem zijn
ongegrond. Niemand wordt bevoorrecht of benadeelt, straf is
slechts een handeling voor degene die dit toepassing eigenlijk is
er voor iedereen een nieuw leven, een leven wat passend is.
Geen hel of verdoemenis dat zijn slechts praatjes van wezens

die vanuit bekrompen geesten handelen. Voor iedereen is er
vooruitgang aan de horizon, de lager trillende zullen minder
laag trillen, het licht zal nog lichter worden en zich gaan
vermeerderen tot grote bewustzijnsgroepen die zullen
samensmelten tot een. Dat is de bedoeling hiervan.

Na de overgang, de geboorte van de nieuwe aarde zal er nog
gewerkt moeten worden aan het verankeren van deze nieuwe
energie, deze zal een bepaalde basis gaan vormen waarop het
leven kan gaan ontwikkelen. een nieuw facet in de evolutie zal
ontstaan en ook deze vorm zal zich weer verder ontwikkelen tot
er weer een volgende evolutiesprong zal plaats vinden.
Zo gaat dit door tot in de eeuwigheid.
Alle kinderen die meegaan zullen zich zeer snel kunnen
aanpassen. Het zal een herkenning worden voor dit kind, zoals
een kikker onwennig was in het zand van de woestijn en het
water zo miste, zo zal de nieuwe wereld het water zijn voor het
nieuwe kind. Het zal een openbaring zijn een thuiskomst.
Eindelijk kan het in zijn element zijn, eindelijk zijn
zwemtalenten kunnen uitoefenen. Het waterwezen wat in de
oude wereld in de woestijn leefde had het ongemak en snapte
niet waarom het zand zo droog en korrelig was, het vereiste een
andere vaardigheid dan waarmee het kikkerkind uitgerust was.

Zijn zwemvliezen kon hij nog wel gebruiken in het zware zand
en het springen lukte ook nog wel alleen niet zo hoog,
ho
maar
ergens in zijn diepe herinnering wist dit kikkerkind: het kan
heel anders en droomde over het water en het gemak van zijn
zwemkunsten.

Die droom, dat onbewuste gevoel zal de nieuwe aarde jou
schenken lief mens. Jij lief mens, jij lief dier jullie allemaal
zullen evolueren. Ook alle lagen van jullie etherische lichamen
zullen intenser gaan stralen en meer licht produceren. Zodat al
dat licht
ht een eenheid wordt met elkaar, dat is God, dat is jullie
connectie met God en de goddelijke vonk in jullie harten. De
Goddelijke vonk zal zich gaan verbinden en uitstrekken tot in
het einde der werelden en sterren.
Hou dit mooie perfecte beeld voor ogen als er weer negativiteit
passeert. Dit is jullie overleving op dit tijdstip. Droom en weet
dat deze droom jullie diepste wens was van al die eonen van
lichtjaren en levens. Deze droom komt nu tot uiting door de

sterke wilsimpulsen die nodig waren van jullie allemaal op
aarde. De Bron van Al dat Is, heeft dit besloten, maar zonder
medewerking van jullie goddelijke Punt binnenin jullie Harten
kan het allerhoogste niets beginnen. Het is een samenkomst der
samenkomsten die maar zelden samenkomt. Wij weten, wij zien
vooruit wij reizen door de dimensies van het tijdloze en Wij
zeggen u lief mens: het zal geschiedde.
De aarde zal baren en het Goddelijk Licht zal neerdalen, zo zal
het zijn. Zo was het bedoeld. Zo zal het gebeuren. Voel door
deze woorden heen de nieuwe wereldvisie van morgen, je kunt
je Gouden koffer gaan pakken, want deze reis is nog maar net
begonnen. De inhoud van de koffer is "leeg", een gouden leegte
waarin jij, lief mens mag gaan creëen met de gouden energieën.
Kun je het aan? Goddelijk wezen dat je bent. Kun je je eigen
Goddelijkheid aan? Daarom krijg je onze ondersteuning direct
vanuit de Goddelijke Kern.

Zo boven, Zo beneden
Ik groet u mooi wezen van de aarde
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Delen mag in zijn geheel en onder vermelding van de bron:
Arthura Hector
www.ashtarspage.com (boodschappen van Ashtar ea Engelen
van het Licht)
kijk ook op: The AshtarCommand
Web www.wix.com/arturalia888/arthuralia
PLATFORM BUITENAARDS CONTACT
www.wix.com/arturalia888/arthuralia/apps/blog
om je ervaringen te delen en voor info en advies over deze
onderwerpen
Luister mee op: Arthura en het Ashtar Command
opwww.findingvoicesradio.com
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