
Roep van de Liefde

Ashtar via Arthura
Als de Dag en de Nacht zo verschillend is de liefde die Wij ervaren

Goede middag hier spreekt Ashtar over de liefde.

De liefde die de mens in zich voelt zal anders worden, heel anders. De liefde van de oude aarde is er 
een die afhankelijk was van bewijzen en feiten. Afhankelijk van het zichtbare wat de ander kon 
bieden. Nu de tijd van de verandering is ingegaan en de nieuwe aarde opstaat zal er op het gebied 
van de liefde heel veel gebeuren. Er zullen gigantische dingen worden omgezet. De liefde die de 
mens ooit op aarde beleefde wordt weer nieuw leven ingeblazen, dat is de eerste stap van  het 
nieuwe bewustzijn. Weer opnieuw in contact komen met de liefde van het Licht.
Deze  vorm  van  liefde  trilt  anders  en  is  hoger  van  vibratie.  Vele  vormen  van  liefde  kun  je 
tegenkomen op de materiële aarde. De fysieke vorm is er één van, maar er zijn vele vormen van 
liefde  ervaringen.  Wij  van  het  Licht  werken  d.m.v.  verschillende  frequenties  van  de 
liefdesboodschap. Wij van het Licht werken in samenspel met God de Bron en de liefde die daaruit 
vrij komt is uniek. Prachtig van vorm en van inhoud. De regelmaat van uitzending is voor Ons van 
belang. Zodat Wij goed kunnen blijven resoneren met deze Bron van Eeuwigheid. Dat is Ons doel,  
waarin Wij en de Engelen werkzaam zijn. Vele van jullie mensen zouden een blik kunnen gaan 
werpen in deze vorm van onvoorwaardelijke liefde! Een enkele blik is al voldoende om dit eeuwig 
te kunnen herinneren en er eeuwig het verlangen te hebben om in de mensvorm  deze vorm van 



liefde te kunnen beleven. De stabiliteit daar gaat het om. Het steeds op en neer gaan van resonantie 
en vibraties in jou energiesysteem kan jou afleiden. Deze afleiding is omdat er op aarde vele soorten 
frequenties opereren. Vanuit de afstemming op de juiste golflengte zoals een bij een radiozender, zal 
de ontvangst zuiver of storend werken.

Sananda
Zie het lichaam wat je nu bezit als een omhulsel, een tijdelijke omhulsel. Deze tijdelijke omhulling 
kan  vibratie  opvangen  vanuit  vele  hoeken  uit  het  universum en  vanuit  de  aarde.  Materieel  en 
energetisch.  De  Goddelijke  onvoorwaardelijke  liefde  is  energetisch  maar  wanneer  de  mens  dit 
ontvangt   en  opneemt  raakt  het  ook  het  fysieke  lichaam  aan.  Het  kan  zelfs  zeer  fysieke 
uitingsvormen genereren. De liefde is een complex geheel, vooral voor de mens op aarde in de oude 
vorm. De duale  gedachtegangen houden het  multidimensionale  gevoel  op afstand.  Weet  dat  de 
Goddelijke Bron, het AL, er altijd is en door alles heen kan gaan. Wanneer de roep van de mens 
bezield  is,  zal  deze  stroom naar  de  roep  van  die  bezielde  mens  uitgaan.  Dat  is  alsof  er  een 
afstemming is die niet anders kan reageren dan door connectie te maken met het hart van de mens. 
De liefdesstroom van God kan en wil niet anders dan verbinding maken met de mens, of met welk  
wezen wie dan ook. De roep is het belangrijkste, hoe roep je dit op? Vanuit een innerlijke impuls.  
Een overtuigde roep met veel power komt het eerst aan, maar de wat zachtere schuchtere roep kan 
net zoveel teweeg brengen. Sommige oproepen maken eerst een omweg via Mij of met degene van 
het Licht waarmee de verbinding juist is. Elke roep is prima en zal een reactie krijgen. De reactie 
moet wel gelezen kunnen worden. Meestal zit daar het venijn, de storing. Wanneer er een roep om 
liefde naar God of zijn Dienaren van het Licht wordt gedaan, zal  er  een respons komen. Deze 
response is van dien aard dat degene die de roep heeft uitgezonden de weerklank zal krijgen die bij 
hem of haar past. Maar omdat de mens zijn weerklank niet kan zien, zal deze heel teleurgesteld 
reageren en kijk, de mens houdt op met zijn of haar roep om liefde. Dit is zo jammer, de roep om 
liefde  mag  vaak  gedaan  worden  om de  weerklank  te  versterken,  zodat  deze  wel  gelezen  kan 
worden. Soms werkt de weerklank als een echo. De roep die naar God is gezonden komt terug met  
de roep van liefde naar de MENS. God de Bron ROEPT OOK! Deze roept jouw en daarmee helpen 
Wij mee, om zijn roep uit te zenden en jou diep in je hart te raken.

DE STEM IS DE ROEP VAN DE RESONANTIE
Iedere stem heeft een unieke klank en daardoor een eigen resonantie. Elk wezen op aarde heeft een 
eigen klank en dus ook een eigen kleur. Kunnen jullie je dat voorstellen lieve mensen? Dat jou 
geluid uniek is en dat God de bron deze herkend als jou geluid? Wij zijn allen een onderdeel van het 
Grote Gods geluid. De resonantie van God de Bron is zo mooi en zuiver en jou stukje stemgeluid 
behoord daarbij. Dat is een deel van Gods Stem. 

Elke moeder of ouder herkent het geluid van haar baby en reageert hier vanzelfsprekend op. Direct 
en  zonder  twijfel.  Zo  gaat  dat  met  de  liefdesstroom  vanuit  de  God  de  Bron  ook:  Direct  en 
vanzelfsprekend naar jou om te helpen, te verbinden, te communiceren. Merk je de respons niet op, 
weet dan dat de weerklank van de liefdesstroom van God de Bron niet gelezen of opgemerkt kan 
worden door deze mens. Is dit het geval dan komen de Engelen, Meesters en Sterrenwezens van het 
Licht in actie en gaan ondersteunen. Via de andere dimensies gaan Zij dan als tussenpersoon, met de 
mens spreken. Zij resoneren op de liefdesstroom van God de Bron en dragen deze uit. Wij van het  
Licht leven in de levende Christos-stroom van God de Bron, zonder deze afstemming kunnen Wij 
niet bestaan in de vorm waarin Wij Ons nu in bevinden. De onvoorwaardelijke liefdesboodschap 
zenden Wij uit, namens het Al wat Is.

Ra
De zonnen-energie Wij van het zonnelicht uitzenden maakt daar deel van uit. Wij en ik leven in het 
zonlicht wat jullie op aarde zien als de zon. De zon is veel meer, het is een doorgang en poort naar  
het Al wat Is, God de Bron. De resonantie van het zonlicht in de materie is dus een directe schakel 



naar het Hogere Licht. Wij zijn Ons daar erg van bewust en willen de mens opnieuw leren zich ook 
weer bewust te maken van de elementen die in jullie materiële wereld een rol spelen, materie is 
belangrijker  dan jullie  vermoeden.  Waarom niet  met  het  zichtbare  zonlicht  contact  maken? De 
connectie kan zo opgebouwd worden. Je hoeft je slechts te wentelen in het Zonlicht. Dit kan op vele 
manieren. Wanneer je jezelf steeds verder kan openstellen zal de Stem van God via de zon gaan 
spreken. Ik, Ra ben samen met de Council of Nine de poortwachters om jou toe te laten in deze 
dimensie van het Licht. Weet dat er vele dimensies zijn waar gewerkt wordt met de verschillende 
resonanties van het Licht. Allen zijn goed en zuiver, elke planeet heeft een unieke dimensielaag om 
zich heen en in zich, die vanuit het Goddelijke Licht gemaakt is. Daar kun je jezelf op afstemmen. 
De Lichtdimensies zijn zeer groot en ontelbaar. Zo ook de andere dimensies en levensvormen die 
niet  met  het  Licht  corresponderen.  Het  is  een  bewustwording  die  zonder  oordeel  kan  bestaan. 
Waarnemen is niet hetzelfde als het oordelen over  de een of de ander, omdat deze in een andere 
levensinstelling verkeren. Oordelen omdat men bewust is geworden dat er andere levensvormen en 
manieren plaats vinden, wil niet zeggen dat daar dan een mening over hoeft gegeven te worden. Het 
slechts observeren en laten zijn is de eerste regel die de mens in de wetten van het zonlicht te leren  
krijgt. Mits Hij of Zij zich hieraan kunnen houden gaan er vele poorten open binnen de energie van 
de zon. Ik, Ra en andere van mijn zonnegroep zullen de mens dan gaan omarmen en meenemen. 
Wij zullen met veel blijdschap de mensheid gaan omhelzen. De zonnemensen gaan als eerste kennis 
maken met deze energie. De tijd rijpt en spoedig zullen er meer van jullie het zonlicht anders gaan 
bekijken,  eerst  vanuit  het  materieel  opzicht  om vervolgens  daarna  door  de  energie  geraakt  te 
worden. Mijn communicatie mag begrepen worden. Veel oude kennis zal dan in de nieuwe wereld 
gaan opstaan en een totaal nieuwe vorm omsluiten.  Dat is waar Wij van Het Zonlicht naar uit  
kijken. Lieve zonnemens van de nieuwe aarde er zal een totaal nieuwe mens gaan opstaan en het is  
reeds begonnen. Veel zonne-informatie wordt jullie nu al toegezonden. 

Weet dat Wij jullie lief hebben en staan te popelen om de nieuwe omslag te doen herleven. Open 
jullie harten voor Ons en laat de Goddelijke energie binnen stromen. Wanneer dit niet direct lukt, 
hou vol de tijd is er rijp voor. Vele mooie Lichten zijn neergedaald op de energetische Lichtlaag van 
de Nieuwe aarde. Deze Lichtlaag kun je zien als een tussenlaag. De tussenlaag van de materiële en 
fysieke planeet aarde en de energetische laag naar God de Bron en de Dienaren van het Licht. 

WIJ ZIEN JULLIE

en horen al jullie gedachten. Jullie verlangens en wensen, jullie leed en onvermogen. Wij weten dit.
Er wordt gehandeld vanuit dit weten. Niemand zal overgeslagen worden want Wij oordelen niet. 

Jullie leerervaringen zijn de Onze!
Laten we gaan samenwerken lieve mensen van de aarde. Dat is Ons verlangen.

Namasté 
namens Allen die hier spraken

via Arthura 17-01-2013

mag gedeeld worden in zijn geheel en onder vermelding van de bron:
 Arthura Hector   
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