
12-12-12 activatie door Sananda,
Ashtar en Maria

via Arthura
Lieve dierbare aardbewoners,

Hier spreekt Sananda door Arthura. Ik ben hier samen met mijn Lichtbroeder 
Ashtar en Onze Heilige Moeder Maria om wat duidelijkheid te geven wat er 
precies gaat gebeuren op 12-12-12. De activatie die via Arthura plaats vind, 
houdt  hiermee  verband.  Wij  hebben  haar  de  opdracht  gegeven  dit  te 
organiseren. Deze boodschap is daarom algemeen, maar ook specifiek op 
die activatie gericht. De activatie zal door het Gouden Licht van de Twaalfde 
Zonnepoort gedragen worden. Deze energie zal gaan stromen en zal zich 
gaan  versmelten  met  alle  harten  die  dan  zullen  open  gaan.  Dit  is  de 
voorbereiding  op  21  december  2012.  De  verankering  van  deze  Gouden 
Zonnepoort  zal  nu  definitief  gemaakt  worden.  Geen  terugkeer  is  meer 
mogelijk.  Tevens  zal  er  een  afsluiting  van  de  oude  tijdpoort  gaan  plaats 
vinden, want deze zal niet langer meer nodig zijn.



Deze afsluiting is voornamelijk te danken aan de resonanties van de Nieuwe 
Gouden Tijd. Wanneer deze gaan resoneren lossen de oude tijdlijnen op. De 
nieuwe resonanties van de Nieuwe Tijd nemen het over, zo kan de Nieuwe 
Aarde geboren worden. Deze nieuwe geboorte kan alleen plaats vinden als 
de harten gaan versmelten en dat gaan ze ook doen. De activatie door de 
twaalfde poort is de versmelting met de gouden zonne-energie en deze zal 
een belangrijke uitwerking hebben op de mens en zijn omgeving. Daarin zal 
gekeken worden wie hier de drager van kan zijn, deze uitgenodigde zullen 
vanaf dat moment, de eerste dragers zijn van de Gouden Christusenergie. 
Deze energie is op die dag het hoogst. Het is de eerste Heilige doorstroming 
naar de aarde en naar haar kern. Deze kern is het hart van moeder aarde en 
zeer belangrijk. Wanneer deze kernkristal om 12 uur 12 geraakt zal worden 
zullen  de  deelnemers  geactiveerd  worden.  Deze  activatie  zal  door  Mij 
persoonlijk worden uitgevoerd. Ik zal aanwezig zijn en deze begeleiden met 
mijn Broeders en Zusters van het Licht en wel: Ashtar, Maria, Ra, Maitreya en 
in samenwerking met de cirkels van de Gouden en Blauwe Energie. Ook de 
Engelen van de Heilige Geometrie zijn aanwezig en dit alles zal doorgegeven 
worden  door  het  kanaal  Arthura.  Zij  zal  in  opdracht  deze  fysieke  cirkels 
neerzetten zodat Wij de energie kunnen laten doorstromen en de activatie 
kunnen uitvoeren. Wanneer de energie cirkels door haar worden neergezet 
kan  het  Christusbewustzijn  neerdalen  in  een  veilige  atmosfeer.  Vanuit  de 
Kosmos zal de lijn getrokken worden via de mensen die hun activatie zullen 
ontvangen. Ik Sananda zal deze Gouden Straal opvangen en ombuigen over 
de deelnemers. Om deze krachtige zonne-energie zo naar deze mensen te 
verspreiden. Het Lichtschip Nieuw Jeruzalem wordt altijd via deze Gouden 
Straal belicht om zo jullie harten Heilig te maken. Wanneer de activatie plaats 
vind zijn jullie klaar voor ontvangst. De Heilige Graal kan daarna geplaatst 
worden.
Omdat de toestroom als een vurige peil  vanuit  de kosmos naar de aarde 
wordt  toegetrokken, zal  deze energiestraal  niets kunnen ontwijken. In een 
directe stroom zal deze de aarde binnendringen. Deze gouden spiraal zal een 
ware omzetting teweeg brengen, in de aardkern zal deze ontvangen worden 
als een straal licht dat de aardkern doet connecten direct met de Godsvonk. 
Deze zal ontwaken en een reactie ontketenen van baringsweëen. De Nieuwe 
Aarde  zal  door  het  baringskanaal  heen  bewegen.  Het  baringskanaal  zal 
geactiveerd  worden.  De  poort  opent  zich  en  de  geboorte  zal  nu 
aangekondigd worden. Deze gaat van start om op 21 december 2012 zich te 
voltrekken. De wedergeboorte van elk mens zal een feit zijn en de aarde doet 
haar werk door een nieuwe aarde te baren. De energetische Gouden Aarde 
zal dan een feit zijn. 
Deze komende weken zullen er vele Lichtwezens op de aarde neerdalen om 
deze activatie  van de ontsluiting te observeren en ondersteunen.  Daarom 



lieve mensen zal de poort van de nieuwe aarde geopend worden. De aarde 
gaat  hier  door  heen en  uiteindelijk  zal  er  uit  de  oude aarde  een nieuwe 
energie geboren worden, een nieuwe aarde. Wij  zullen massaal aanwezig 
zijn op aarde de komende tijd. Jullie allen zullen ons zeer duidelijk kunnen 
waarnemen of voelen. Onze energieën zijn met de geboorte van de nieuwe 
aarde verbonden. Wij zijn de vroedvrouwen en mannen van het Licht. En Wij 
zullen deze nieuw geboorte welkom heten met veel liefde. Lieve mensen van 
de aarde, jullie mogen hier ook aan deel nemen. Jullie openstelling is wel een 
vereiste. De liefde van de Vader en de Moeder kan nu gaan neerdalen en 
deze is  goed.  De ontvangst  op 21 december  zal  ik  volgende week gaan 
benoemen.
Vraag  Ons  om  hulp  en  Wij  begeleiding  jullie  hierin.  Ik,  Sananda,  Jezus 
Christus, Emanuel, Joshua zal jullie mensen in dit proces persoonlijk bijstaan. 
Mijn  Gouden  Hart  kan  weer  optimaal  uitstralen  naar  jullie  mensenharten. 
Maria, Onze heilige Moeder zal in haar Blauwe Energie aanwezig zijn.
De Gouden en de Blauwe Energie hebben ieder hun Heilige functie, om de 
heelheid  in  het  Heilige  Huwelijk  te  voltrekken  in  iedere  mens.  Het  Heilig 
Huwelijk met God de Bron.

Ashtar

De aardkern is de binnenzon van de aarde. Deze manifesteert ook Licht in de 
binnenaarde voor de bewoners van de holle aarde. In de afgelopen jaren is 
deze ook verhoogd, waardoor de aarde in haar trilling kan meegaan naar een 
hoger punt om op 12-12-12 deze activatie te ontvangen.



Zij is er klaar voor. De activatie van het Hart van Moeder Aarde kan van start  
gaan, Onze Vader uit de Hemelen zal de hemelpoort openen en haar kern 
bevruchten,  deze  gouden  aanraking  vanuit  de  Bron  van  Al  dat  Is  is 
noodzakelijk om de geboorte van de nieuwe aarde in te leiden. De poort van 
het  baringskanaal  zal  nu  worden  ontsloten,  zodat  de  baring  in  9  dagen 
voltooid kan worden. Op de negende dag zal de nieuwe aarde geboren en 
ingewijd worden. Omstreeks de winterzonnewende 21ste december, zal de 
aarde voorzien worden van een grote ommekeer in energie. Volgende week 
meer over dit deel van de geboorte van de Nieuwe Aarde. Nu verder over de 
activatie van 12-12-12, de activatie bij de mens zal als volgt gaan.
Op 12-12-12 zal de activatie van deze poort plaats vinden op aarde. Dit is de 
voorbereiding op 21-12-12. Indien dit niet zou plaats vinden, is de doorgang 
geblokkeerd naar de aarde toe. De energiestraal is het energetisch lint vanuit 
de  Bron die  direct  door  alle  kernen van de planeten  zal  gaan tijdens  de 
winterzonnewende van 21-12-12.
Op 12-12-12 daalt de Gouden energie weer neer op aarde, het moederschip 
Nieuw Jeruzalem zal zijn positie innemen en een onderdeel vormen van deze 
activatie.  Lord  Sananda  heeft  hierin  een  leidende  rol.  Vanaf  nu  zal  Zijn 
Energie op de aarde duidelijk gevoeld worden en geactiveerd worden in de 
harten van de mensen. Ook hierdoor zal er een Nieuw Bewustzijn ontstaan 
dat zich op de nieuwe aarde kan manifesteren. Ieder hart wat geopend wordt 
is zover en kan deze Gouden Energie ontvangen. Het is de activatie van het 
grote  moederschip  Nieuw  Jeruzalem  begeleid  door  Onze  dierbare  Lord 
Sananda. Zij die deelnemen aan deze activatie zullen direct een connectie 
ervaren met dit Grote Gouden Licht. Dit Licht vanuit het Moederschip verbindt 
jou met het Nieuwe Bewustzijn en de informatiestroom zal naar je toekomen. 
Dit grote moederschip is de poort naar het nieuwe bewustzijn. Wij zijn niet 
alleen de activatoren van de 12de dimensie, maar tevens ook de bewakers 
en de beschermers. Wij zijn de Hoeders van deze poort en werken altijd in 
opdracht van God de Bron.

Door  deze  poort  van  Goud,  kan  het  Blauwe  Licht  de  aarde  kan  binnen 
stromen en de harten van informatie voorzien. Zij doorspoelt alles. Wanneer 
deze Gouden opening ontstaat zal er een toestroom ontstaan van de Blauwe 
energie  van  Onze  Heilige  (oer)moeder  Maria.  Zij  zal  de  balans  van  het 
Gouden  Vaderlicht  herstellen  en  daarmee  gaan  samenwerken.  In  deze 
verbinding zal  de aarde herstellen,  maar  de Nieuwe Aarde zal  door  deze 
Blauwe golfstroom geboren worden. De aarde zal haar nieuwe aarde baren in 
deze Blauwe Golf van Energie. De aarde zal worden meegenomen in deze 
Blauwe golf en tijdens deze kosmische reis zal de aarde vernieuwd worden.



Advies om zelf een visualisatie of meditatie te doen kan op een later tijdstip 
ondernomen worden.  Laat  je  in  een  activatie  begeleiden  door  een  fysiek 
persoon  op  aarde,  dit  omdat  de  energieën  op  aarde  nog  niet  helemaal 
uitgezuiverd  zijn.  De  energie  kan  dan  plots  afbuigen  en  overgenomen 
worden, als de Lichtkracht niet voldoende is. De energie is erg hoog op 12-
12-12, dus daarom is een later tijdstip een beter alternatief. Voel goed of de 
energie die dag juist is. Pas wanneer je de Lichtbegeleiders goed voelt en 
begrijpt kan je jezelf afstemmen op de Gouden poort en de Blauwe energie.
Zorg dus voor een juiste verbindingslijn met de Bron van Al dat Is en een 
goede gronding met de aarde. In dien je twijfelt wacht hier dan mee of vraag 
om ondersteuning van een ervaren persoon.

De oude poorten zullen gesloten worden en
de nieuwe zal geactiveerd en verankerd worden.

Maria

de Golf  die Ik vertegenwoordig zal veel zuivering brengen, deze zuivering 
startte afgelopen 12-02-2012.  Er  is  vanaf  dat  moment  een ware zuivering 
over de aarde voltrokken. Toen De golf startte was deze nog niet zo heftig, 
pas na de Zonnepoort van 12-12-12 zal de voltrekking compleet zijn en zal Zij 
in haar kracht totaal van omvang zijn.
De Blauwe Energie die Ik hoedt zal dan via de Gouden Zonnepoort direct de 
totale aarde bedrenken in een onvoorwaardelijke Liefde. Het Goud en het 
Blauw zullen hun werk gaan doen in de harten van de mensen en in alles wat 



bewustzijn heeft. Zodat jullie allen klaar zullen staan om op de Nieuwe aarde 
te  kunnen  leven.  Jullie  mensen  met  het  Nieuwe  bewustzijn  en  degene 
waarvan de harten zijn geactiveerd zijn energetisch verbonden met het grote 
moederschip  van  het  Gouden  Christus  bewustzijn.  Zij  die  dit  hebben 
ontvangen zullen de eerste stap gaan zetten in het Nieuwe Aarde bewustzijn. 
Zij zijn de dienaren van het Gouden Licht en zullen de komende tijd in het 
nieuwe tijdperk mogen gaan dienen als leraar, boodschapper of lichtwerker. 
Speciale  eenheden  voor  de  sterrenkinderen  zullen  ontstaan.  Vrees  niet 
wanneer je op 12-12-12 nog niet geactiveerd bent, dit kan nog op alle tijden 
plaatsvinden en de meeste mensen zullen tijdens hun slaap deze activatie 
wel of niet bewust gaan ontvangen. Enkelen onder jullie zijn al geactiveerd en 
zijn de kanalen.
 
De Gouden energie die het zonlicht op aarde symboliseert is van vaste vorm 
en structuur. Stabiel. De Blauwe energie is die van het water en de maan en 
zij is flexibele, niet vast van vorm en heeft geen vaste vormstructuur. Deze 
waterenergie bevat de kristallen, die het Gouden Licht kan weerkaatsen of 
opnemen. Zij zijn de tegenpolen zoals de dag en de nacht op aarde. Door 
een goede balans van beide in het hart zal er een nieuwe mens ontstaan en 
zich verder op het nieuwe pad gaan ontwikkelen. Elk mens krijgt deze kans 
vroeg of laat. Degene die als eerste deze stappen in de nieuwe ontwikkeling 
zullen  maken  zijn  de  voorbeelden.  Degene  die  sluimerend  dit  nieuwe 
bewustzijn hebben ontvangen zullen deze gaan opvolgen en doorgeven. De 
kristallijnen mens gaat opstaan, de kristallen worden geactiveerd. Via deze 
kristalijnen vorm van structuur zullen zij  gaan communiceren en creëeren. 
kristallen zijn  immers de zenders en ontvangers.  De heilige  geometrische 
vormen  verschijnen  in  de  kristallen.  De  eenheid  tussen  de  maan  en  de 
zonstructuren worden één. De maan heeft de structuur van de golf, zoals de 
flower of life. De zon die van de hoek en de rechte lijn zoals de zespuntster. 
In  alles  kan  een  Heilig  Huwelijk  ontstaan.  Vanuit  deze  combinatie  en 
samensmelting ontstaat  er  een Licht.  Dit  is  de Lichtenergie die elk wezen 
mag  gaan  ontvangen.  Met  dit  Licht  kan  men  via  de  gedachten 
communiceren.

Steeds meer mooie bloemen van het  Licht  zullen opengaan en een ware 
bloemenpracht  zal  de  nieuwe  aarde  gaan  sieren.  Elke  bloem  bevat  een 
andere kleur of samenstelling en een andere kosmische afkomst. Elke bloem 
is  anders,  respect  daarvoor.  Ieder  zal  op  zijn  moment  opengaan  en  in 
vreugde gaan leven. In principe wordt de gehele aarde op hetzelfde moment 
voorzien  van  de  nieuwe  energie  en  informatie.  Elk  mens  bevat  na  de 
winterzonnewende  dit  nieuwe  bewustzijn.  Vele  zullen  dit  bewust  gaan 



beleven, maar ook bij velen zal dit sluimerend aanwezig zijn en deze zal op 
een ander tijdstip gaan ontwaken. Wees blij,  want  dit  is  een ontwikkeling, 
geen  enkele  baby  kan  in  één  keer  volwassen  worden  en  al  haar 
levenservaringen uitdragen.
Dit kan een prachtig pad zijn, omdat dit pad heel anders werkt
Dit is het pad van de vreugde

Degene  die  op  12-12-12  deelnemen  aan  de  activatie,  zullen  vooraf 
voorbereid  worden  door  het  Licht.  Zodat  deze  mensen  op  12-12-12  er 
helemaal klaar voor zijn. Na deze datum is de energie wat ingewerkt en beter 
te verwerken voor degene die daarna de activatie gaan ontvangen. Activaties 
kunnen op andere momenten steeds plaats vinden. Wanneer het mensenhart 
hier klaar voor is,  is dat het juiste moment. Wanneer het hart zover is en 
oplicht zal er een activatie plaats gaan vinden, dit kan energetisch en fysiek 
zijn. Volg het pad van het Heilige Hart en je bent daar waar je wezen moet.

Namasté en liefdevolle groet van Ons Allen

Sananda, Ashtar en Maria

6 december 2012

Mag in zijn geheel gedeeld worden en onder vermelding van de bron: Arthura 
Hector
Http://ashtarcommand.wix.com/ashtarspage


