
De Heilige Engel Michaël spreekt

via Arthura Hector

Lieve Lichten van de Aarde, ja, jullie lieve mensen

Mijn woorden zijn ingegoten door God.
Hier is de Engel Michaël en Ik geef jullie een antwoord

De aarde is Heilig voor de Bron van Al dat Is. De aarde zal gaan stralen door Zijn 
invloed. Hoe en wanneer en wat? Ja, lieve mensen van de aarde dat is de vraag en 
God alleen heeft het antwoord. Ik ben, de Engel Michaël en geeft nu aan dat de 
aarde spoedig tot een veel lichtere plaats zal gaan worden. Het Licht van de Bron 
van Al dat Is, zal binnendringen tot diep in de kern van de aarde. Jullie snappen dat 
dit  een grote energetische verandering teweeg zal gaan brengen. Een geboorte 
van Licht, binnenin de aarde wat direct zal opstijgen en invloed zal hebben op de 
mens. Vanuit de kern zal zij, Gaia, gaan stralen, de binnenzon is dan weer hersteld. 
Ooit straalde de binnenzon ook zo fel en het Paradijs op aarde was een feit. Dit is 



erg lang geleden en vele vormen van de dualiteit zijn inmiddels een geschiedenis 
op Aarde geworden.

Het  pad  waarop  de  mens  de  laatste  twaalf  jaar  loopt  is  de  aanloop  naar  dit 
hoogtepunt  toe.  Elk  jaar  werd  er  een Poort  geopend en  dit  jaar  zal  de laatste 
geopend worden naar de Nieuwe Tijd. Al een tijd wordt het Licht op aarde verhoogt. 
Sommige van jullie voelen dit en ascenderen bewust of onbewust mee. Alles gaat 
hierin  mee.  Deze aanloop van het  licht  was  nodig,  plots  teveel  Licht  kan  alles 
vernietigen. Op dit moment is de Lichtfrequentie zo gestegen en zo hoog dat de 
Engelen van het Licht heel dichtbij de mens kunnen komen. Vroeger gebeurde dit 
slechts bij een enkeling waarvan het stralende Licht was aangezet door God. Dat 
waren de uitverkorene.

Wat ik hiermee duidelijk wil  maken is dat wanneer je jouw licht laat  stralen, lief 
mens. Wij dichter bij  jou kunnen komen. Via het gevoel geven Wij jou inzichten, 
zodat er een steeds een helderdere communicatie plaats kan gaan vinden. Roep 
ons aan! Ja,  lief mens soms is het erg hard werken voor jullie op aarde. Jullie 
omgeving begrijpt soms niet waar jullie doorheen gaan. Diep vanbinnen willen ze 
dat  Licht  wat  jij  uitstraalt  ontmoeten.  Het  Licht  wat  jij  uitstraalt  kan  soms 
onverwachte reacties opleveren. Heb mededogen want zij zijn bang, de herinnering 
aan het Licht maakt hen "wakker". Laat ze maar even uitblazen, want er komt veel 
naar  boven  bij  hen.  Wat  zijn  hun  herinneringen?  De  angst  voor  weer  een 
ondergang? Laat  ze  deze angsten  maar  omzetten,  daarom zijn  zij  NU hier  op 
aarde. Het is een groot leed geweest voor alle Lichtwezens, maar deze MEST is 
nodig om het nieuwe plantje van Licht te laten ontstaan. De Bron van Al dat Is liet  
dit niet zomaar gebeuren: Er was toen een reden en er is áltijd een reden.
Wees je daarvan bewust!

De herinneringen aan het Licht heeft ook prachtige elementen in zich. Maar de pijn 
te beseffen, dat de herinnering die boven komt drijven te maken heeft met: "het 
gevoel weer verbonden te zijn met God", is voor velen een shock. De shock te 
beseffen dat men al die tijd de PIJN DER AFGESCHEIDENHEID heeft gevoeld. Dat 
dit de kern is van alle pijn en verdriet van levens lang. Dit "wakker worden" is heftig, 
noodzakelijk, maar heftig. Wij leven met jullie mee en als wij toegang hebben tot 
jullie zorgen wij voor een prachtige liefdeskrans om jullie heen, lieve mensen.

Wij vanuit  het Licht zien deze tijd als een prachtig gebeuren, Wij zien de aarde 
oplichten. De mensheid die "ontwaakt', jullie zien dit misschien nog niet zo om je 
heen. Laat je niet misleiden, heb vertrouwen, want ook jouw Engelenkracht kan 
weer gaan groeien en stralen. Vanuit het Hart gaat het Licht steeds sterker stralen. 
Dit alles was slechts een voorbereiding. Dit is de Liefde van God, Zijn Wil,  Zijn 
liefde voor de mens en de aarde is groot. Het moment van de verlichte aarde is zo 



dichtbij. Zoek niet teveel buiten jezelf, want in het Hart bevindt zich het Christus 
bewustzijn van de twaalfde dimensie: De toegang tot God de Bron. Stem je af door 
middel van het Hart en VOEL! Open dit Heilig Hart in jezelf naar Hem en ontvang 
deze levende Christus-Energie-Stroom. De tijd van het ontvangen is NU. Bereid je 
voor. Wacht niet af, begin NU.

Gered worden door de Bron van Al dat Is, kan alleen op deze manier. Er is geen 
andere.  Wees  actief.  In  contact  staan  met  Hem is  een  werkwoord.  Met  actief 
werkzaam zijn wordt bedoeld: Ga naar binnen, naar het Hart en bidt of mediteer, 
maak contact op jouw manier. Stem elke dag af op het Goddelijk Licht. Wanneer je 
teveel wordt afgeleid door de buitenwereld, neem even afstand en zonder je af. 
Draag op deze manier het Liefdeslicht uit naar jouw omgeving. Open de Poort in je 
Hart naar Hem. Wordt los van de tijd en het vooruitzicht, leef in het NU, want dan 
laat je alles los en open je de Poort totaal.  Sommige Poorten van het Hart zijn 
moeilijk te openen en de pijn en het verdriet blokkeren de opening. Soms is verdriet 
nodig om de weg naar de Poort vrij te maken, zodat de blokkade verwijdert wordt. 
Eerst  schoongespoeld door de jouw tranen, daarna door het Licht.  Wij  Engelen 
helpen en troosten. Samenwerking is waar het om draait. Co-coöperatie. Het zijn 
roerige tijden, probeer steeds weer de afstemming te vinden die jou goed doet. 
Jouw passie en geestdrift waar vindt je die? Juist in het hart.

Lieve mensen dit was de Engel Michaël die tot U sprak.
Wees gegroet.
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Mag alleen in zijn geheel gedeeld worden en onder vermelding van de bron: 
Arthura Hector 


