De Zonnemens zal geboren worden

Ashtar via Arthura
Hallo, lieve aardbewoners,
Het is vandaag 21 juni 2012 en deze dag staat in het teken
van de zonnewende. Een zonnewende is de dag dat de zon
zijn hoogste punt heeft bereikt aan jullie hemel. De langste
dag van het jaar.
Dit alles is bevorderlijk voor al het leven op aarde, zoals voor de planten, de dieren
en natuurlijk de mens. Het contact met de zon mag weer gevierd worden. In dit jaar
is de energie van de zon in het melkwegstelsel speciaal, omdat deze nu in kracht
toeneemt. In liefdeskracht! Ik raad jullie allen aan om deze zonnewende te

gebruiken om je af te stemmen op de zon en ontvang deze liefde op 21 juni 2012
als een feestje. Kijk naar het licht van de zon, wat zien jullie? Kijken jullie met de
ogen die het nieuwe licht al kunnen waarnemen?

De zon zal in de zeer nabije toekomst een grote rol gaan spelen in de
veranderingen op aarde. De fotonen zorgen er nu al voor dat de aarde opwarmt en
in zijn resonantie stijgt. De aanraking vanuit de Centrale Zon zal grote energetische
gevolgen hebben voor de aarde en de mens. De aarde zal energetische worden
opgelicht, zowel in energie als in de frequentie. In de vorige telecommunicatie met
Arthura vertelde ik over de grote lichtopname van de bomen.

Deze zijn van zeer groot belang voor de tijd die komen gaat. Ik heb geadviseerd om
het contact met de bomen te activeren en dan zeg ik jullie nu: herstel het contact
met de zon! Aanbidding is niet het juiste woord, het is meer de liefde delen. De
communicatie weer aangaan. Je zonnepoort openstellen.
De zonnedimensies zijn volledig gevuld met liefde en deze kennis willen Zij graag
met jullie weer gaan delen.
De nieuwe aarde en de zon gaan als het ware energetisch samen smelten. De
baan van de aarde tegenover de zon verandert en deze komen “dichter” bij elkaar
te staan. Door de tijdelijke zeer heftige Licht connectie vanuit de Centrale Zon, via
jullie zon en de aarde, zal er een nieuwe aarde geboren worden. Eerst energetisch.
De lichtfotonen die nu de aarde bereiken zullen in sterkte toenemen, zoals de
kracht van een bliksemflits. Met dit verschil dat deze niet op één enkele plaats zal
inslaan, nee de totale aarde zal door dit licht geraakt worden. Het is het hoogste
licht van de Bron en heeft de kleur blauw. Deze blauwe energie is die van de wil

van god, zoals de Kumara’s met hun vlammen vertegenwoordigen. De 7 vlammen
van de Kumara’s zijn heilig en de hoogste vlam is de blauwe vlam

.
Kijk maar naar de vlam van een kaars, deze is geel maar binnenin zie je de blauwe
kleur. Er zijn op aarde vele van het Blauwe Licht geïncarneerd, om dit blauwe licht
te integreren en door te geven. Dit blauwe licht gaat samen met het fotonenlicht
resoneren en zo ontstaat er een basis van Goddelijke kennis. Dit zijn de
voorwerkers van het Blauwe Licht, er wordt op aarde met verschillende lichtstralen
gewerkt. Bijvoorbeeld de violette vlam, wat nodig was en nog steeds nodig is. De

“rainbowwarrior” is ook een zonnemens en werkt met alle kleuren van het

spectrum, door breking van het licht. Deze regenboogkleuren komen ook voor in de
kristallen. Zij bevatten bepaalde tonen. Alles heeft zijn functie en zijn wetgeving.
Het is geen óf- óf, maar én-én. De 12 energie poorten die al eerder geplaatst zullen
zijn, zorgen voor een geleidelijke overgang naar de verhoging van de blauwe
energie. Dat betekend dat er in materieel opzicht veel omgezet dient te worden,
nog voordat het hoogtepunt zal plaats vinden. Noem het de egalisatie periode,
voordat het echte werk begint. Want de lichtkracht die uiteindelijk plaats zal gaan
vinden, zal gigantisch zijn. De binnenzon van de aarde zal diep geraakt worden,
een licht zal daar contact gaan maken en energetisch exploderen, niet zozeer
materieel. Op stoffelijk gebied ontstaat er ook een verandering, maar deze is fijn
stoffelijk van aard en zal zich vanaf dat punt verder ontwikkelen.

Dat is de nieuwe geboorte van de aarde in zijn 5de dimensie
Ja, dat is de definitieve “lichtbevruchting” die de geboorte zal activeren. Het oude
resoneert anders en daardoor zal het nieuwe opstijgen. IJler van vorm zijn. De
oude 3d resoneerde volgens de wetten van die zwaardere dimensie. Het nieuwe
zal resoneren naar de wetgeving van de 5de lichtere dimensie. De dichtheden zijn
zeer verschillend. De zon en de aarde worden weer één in energie. De
samenwerkende energieën voegen zich dan samen. Daarom is de fotonengordel
zo belangrijk. Fotonenenergie komt direct vanuit de Centrale Zon, de vader van alle
zonnen van de verschillende zonnestelsels.
Deze beïnvloed de aarde in zijn evolutie. Als men door deze zonnepoort zou willen
gaan, door inwijding, zal er eerst een contact gemaakt mogen worden met de
energie van de Zon. Het is de energie die contact maakt met alle planeten in dit
Melkwegstelsel. De rotatie van al deze planeten om de zon of met de zon en de
zon met jullie allen, zorgt voor een bepaald “veld” zoals het elektromagnetisch veld
van de aarde. Dit “veld” zal veranderen. De resonantie van dit veld wordt zo hoog
dat de uitstraling verandert.

Deze energie wordt opgewekt door de rotatie van de aarde om zijn eigen as, maar
tevens is de aarde een onderdeel van het grote geheel: het uurwerk van God, zie
elke planeet maar als een tandwiel. Als deze tandwielen draaien, maken zij
bepaalde banen om elkaar en met elkaar. Daarin speelt de zon een zeer
belangrijke rol. Deze accu zendt uit. veel uitzendimpulsen gaan de kosmos in, maar
worden niet zomaar weggeslingerd of opgelost. Nee, deze impulsen van de zon,
worden door de rotatiebanen van de planeten, de wielen, opgevangen en weer
verdeelt. Elke planeet reguleert dit weer op zijn eigen unieke manier. Je kunt het
vergelijken met de chakra’s in jullie energetisch lichaam. Chakra’s zijn ook wielen
die draaien en met elkaar samenwerken. Dit is in het klein wat er gebeurd met de
planeten. De planeten zijn de kosmische chakra’s van het universum. Zo staat elke
chakra in contact met een planeet. Op een ander tijdstip wil ik hier verder op in
gaan.

Alle chakra’s hebben een zekere functie, zoals elke planeet een eigen “karakter”
heeft. Elke planeet heeft een specifiek talent en een eigen gebruiksaanwijzing. De
(sterren)kinderen van de nieuwe aarde zijn verbonden met een bepaalde planeet.
Zij bezitten een soort inlogcode. Wordt deze code geactiveerd dan komt de kennis
direct naar boven. Dan rijst er het begrip omhoog, waarom zij buitengesloten
werden en waarom “de taal” van de aardemens niet goed resoneerde met hen. Ze
voelen zich zo onbegrepen. Elke planeet heeft een andere “taal” of resonantie. Er is
afstemming nodig tussen de verschillende tonen van de andere planeten en de
aarde. Hier zijn technieken voor en zij kennen die. Zij kunnen deze “tools” inzetten
om de ander te activeren.
Lieve mensen jullie komen bijna allemaal van de andere planeten of zelfs uit
andere zonnestelsels. Niet allemaal, dat klopt. Er zijn er die een specifieke band
hebben met de aarde, deze zijn degene met de inlogcodes van de planeet de
aarde. Sommige van hen hebben een stille afkeer van de “buitenaardse vibraties”.
Deze afwijzing ligt in een ver verleden zoals de val van Atlantis. Nu nog wordt de
aarde door een bepaald kunstmatig bewustzijn negatief beïnvloed. Door de

geboorte van de nieuwe aarde resonantie zal deze opgeheven worden.
In deze evolutie van de aarde gaat zij naar een hoger bewustzijn, dan kan de
emotie van de aardemens toenemen en zij zullen de planetaire buitenaardse
resonanties, onbewust willen verhinderen hun taak uit te voeren. Daarom wees
bewust lieve mensen, ontdek waar je wortels liggen en besef dat we allen deze
nieuwe aarde willen helpen om geboren te worden. Als we in eenheid willen gaan
leven zullen jullie mogen gaan openstaan voor die andere tonen en kleuren die de
aarde zullen bevolken.
De aarde is één van de vele planeten en niet alleen de aardmens is belangrijk voor
de vooruitgang van “zijn planeet”. Nee, alle hulp die nu wordt ingezet, dus ook
degene die nu zijn geïncarneerd als mens maar van buiten de aarde komen, zijn
noodzakelijk. De Bron van Al dat Is heeft dit zo gepland. Ja, ook jullie originele
aardemensen hebben andere levens gehad op andere planeten en in andere
dimensies. Dit om ervaringen op te doen, om het karakter van die andere planeet of
dimensie te ervaren, te onderzoeken. Zodat die kennis kon bijdragen aan jouw
eigen unieke licht zijn. Alles is in één. Her-inner je deze resonanties?
Sommige (spirituele) mensen schrikken soms van de buiten planetaire resonanties,
die anders zijn dan die van de aarde. Deze tijdelijke menswezens zijn hier met een
missie.
De sterren kinderen die de nieuwe aarde gaan inluiden, worden in de laatste
decennia massaal geboren. Zij zijn de nieuwe schakel zonnekinderen op aarde. De
mens wordt weer een zonnemens.

De aanraking vanuit de Bron, door de poort van de zon, zal de aarde in licht
veranderen. De densiteit zal aangepast worden naar een meer fijn stoffelijk wezen.

Dat doet het zonlicht nu, het laat niet alleen het stoffelijke groeien, maar zorgt ook
voor het evolueren naar een nieuwe soort mens. Het energetisch lichaam vult zich
nu met de liefdes resonantie van de Vader Zon: De Bron. Moeder aarde zal deze
extra kracht intens ontvangen eind dit jaar. De nieuwe aarde wordt uit deze
zonnestraal geboren.
Alle energie wordt verhoogd. Die van de aarde, maar alle andere planeten worden
hier in mee genomen en natuurlijk ook de zon. Via het allerhoogste wordt de aarde
bevrucht met dit prachtig liefdeslicht vanuit de Bron van Al dat is, jullie Centrale Zon
(Alcyone). Dan zal elke planeet anders gaan resoneren, het contact met de andere
dimensies zal toenemen en op één lijn komen te liggen.
De mens op aarde zullen talenten ontwikkelen om deze dimensies te gaan
ontdekken. Een aantal van jullie hebben dit al ontwikkeld en hebben deze
geactiveerd. Dit zijn de leraren en er zullen er nog meer ontwaken. Deze leraar of
lerares van de nieuwe aarde, zal heel anders “les geven”, vanuit een ander
bewustzijn, vanuit een andere kijk en wetgeving. Laten we zeggen vanuit een
zonnig perspectief (glimlacht). De talenten zullen variabel zijn en vanuit een zeer
verschillend pallet. Vanuit elke planeet, zon of dimensie zullen er talenten
aangeboden worden. Dit met elkaar zal een prachtig samengaan worden. Het leven
op andere planeten in jullie melkwegstelsel zullen ook evolueren en een lichtsprong
maken. Het totale leven in jullie kosmos verandert dan.
Besef wel lief aardemens, jullie mogen het zelf gaan neerzetten. Dat kan hard
werken zijn, maar werken vanuit dat liefdeslicht is zo totaal anders dan het leven in
deze zwaarte van de dualiteit. Het zal licht aanvoelen en vanuit passie zal er
gewerkt worden, ongedwongen, want dat is werken met de nieuwe aarde. Vanuit
dat liefdesgevoel zullen wij ook doorwerken in jullie. Op allerlei manieren en in
verschillende niveaus. De ene mens ervaart dit puur bewust, de ander krijgt de
signalen via het onderbewuste. Het is wel de bedoeling dat de mens zich steeds
bewuster opstelt. De bewuste mens zal de onbewuste mens gaan uitleggen hoe dit
werkt. Elk mens zal zijn eigen pad mogen gaan bestraten en bewandelen. Heb
respect voor de leraren van de nieuwe aarde, hun taal wordt niet altijd goed
begrepen. (Daar komt verandering in door het toenemende bewustzijn). Probeer
open te staan en niet meteen alles af te wijzen. Geef hen de gelegenheid om uit te
leggen wat er bedoeld wordt, jullie zullen hier profijt uit halen. Deze nieuwe kennis
zal jullie harten openen en jullie “nieuwe gereedschappen” activeren.
Dank je wel voor het luisteren en tot een volgende telecommunicatie met Arthura
Adonai Ashtar
Namasté

21 juni 2012

Verspreidt deze informatie vanuit respect en in zijn geheel, onder vermelding van
de bron: Arhtura Hector
http://ashtarcommand.wix.com/ashtarspage

