
 

 

  

 

ASHTAR VIA ARTHURA 

6/5/2017 

HET IS ZOVER!                              

JOUW OGEN VAN HET GODDELIJK 

BEWUSTZIJN GAAN OPEN 
 

Het moment is aangebroken van het nieuwe kijken. Het oude stoffelijke 

lichaam verdwijnt en er komt nu werkelijk een andere vorm van Licht in je 

systeem. De Goddelijke balans is de balans van de eenheid. Wanneer er 

onbalans is, wordt je ziek en kan je kristallijne lichaam niet functioneren. 
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HET IS ZOVER!                              

Jouw ogen van het Goddelijk 

Bewustzijn gaan open 

Lieve mensen er breekt een tijd aan van eenheid en vrede.  

WRIJF DE SLAAPSTOF UIT JE OGEN 

Wrijf de slaapstof uit je ogen en kijk de wereld in, alsof je voor de eerste keer op aarde 

rondloopt. Loop in verwondering en kijk, zie nu werkelijk wat GAIA betekend voor jou. Voel 

Haar liefde! Want Haar liefde brengt je dichterbij de bron van de waarheid: “het 

Aquariusveld van overvloed”. Haar liefde voor haar kinderen is zo groot, deze aarde-kinderen 

hebben heel lang in een diepe slaap rondgedoold. Deze aarde-kinderen die steeds dachten 

alles te weten en een wereld bouwden vanuit een geestelijke armoede, worden wakker. 

Onder deze zware druk is er veel verdriet ontstaan in het hart. Sommige harten zijn 

hermetisch afgesloten geraakt. Daar komt nu een einde aan, want de ware ogen gaan nu 

open. De ogen van het Goddelijk bewustzijn worden overspoeld met liefde. 

Deze vreugde is zeer nabij. De werelden van de vrede en de liefde zijn nooit weggeweest, 

maar in jouw beleving stond dit ver af van de werkelijke waarheid en de ogen waren 

hermetisch gesloten. Zo ver afgesloten van de Goddelijke waarheid dat ook het hart niet open 

kon gaan. Althans niet ver genoeg. In de misten om het hart werden er vele storingen 

neergezet om het hart af te sluiten. Keer op keer, maar deze gaan open! Het zijn de dikke 

lagen van illusie. Deze misten van illusie worden doorbroken en de ogen gaan open voor de 

vibratie van de vrede.   

 

PIJNAPPELKLIER EN HET INNERLIJK OOG 

Het Aquarius water stroomt nu zeer krachtig op aarde rond, je kunt je verbinden met deze 

heilzame bron van oneindigheid. De Werkelijke liefde kan waargenomen worden door de 

ogen van de innerlijke visie. Je bent zo dichtbij, lief mens en wij willen je in liefde begeleiden. 

Maar alleen als je ons roept en vraagt om deze begeleiding, want die kan alleen vanuit liefde 

gegeven worden. Dat is onze enige voorwaarde, omdat wij vanuit deze liefde leven kunnen 

wij niet anders, dan jullie via deze liefde bereiken. Graag willen wij de richting wijzen, naar 

deze Goddelijke bron op aarde. Wanneer je jezelf wast in het Aquariuswater zal het 

slaapzand uit de ogen oplossen. Heb je sinds kort last van je ogen of van je derde oog? Dat 

kan kloppen met wat er staat te gebeuren. Het fysieke of energetische hart kan bepaalde 

reacties gaan geven. Luister er goed naar en verwaarloos dit niet. Laat het gif in je lichaam 

niet ophopen, dit is schadelijk voor je kristallijne lichaam. 

Na de versnelde trilling van de Venustransitie in de afgelopen 3 maanden, heeft er een diepe 

zuivering plaats gevonden op aarde en in het hart. Deze poorten mochten als eerste 

opengaan, voordat de ogen de waarheid kunnen aanschouwen. Want alleen via het hart kan 
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dit alles waargenomen worden, de visie van het hart vibreert anders. Het is een kanaal voor 

een zuivere energie vanuit de kosmos. 

Jezelf opschonen doe je gewoon via de energie. Laat jezelf ontgiften regelmatig plaatsvinden 

en spoel deze weg uit je lichaam. Te zware diëten en reinigingen hoeven niet meer. Wanneer 

je de liefde kan voelen, is dit genoeg om alles te herstellen. Jullie geesten zijn gewend aan 

lijden en afzien, laat dit los. De energie van Aquarius lost het zo op. 

 

HET IS ZOVER! 

Jij en alle andere medemensen kunnen 

deze energie gaan voelen en waarnemen, je 

hart gaat een sprongetje maken. Telkens 

weer opnieuw. De aanraking van Aquarius 

zal vele groepen gaan vormen van liefde en 

creativiteit. De maankracht, het water gaat 

stromen en stromen. Deze bevrijding in 

jouw gaat door en door. Dit is enkel nog 

maar het begin, kan je begrijpen dat de 

wereld waarin jullie leven er over 10 jaar 

heel anders uit ziet of vinden jullie dit nog 

te lang duren? Weet wel, dat er in die 

tussentijd grote stappen worden gemaakt in 

de richting van innovatie. Vernieuwde 

methodes, ideeën en technieken zullen zeer 

snel op gaan staan om de aarde te gaan 

ondersteunen, maar vooral om het comfort  

 

voor de mens te vergroten, zonder Moeder Aarde (GAIA) aan te tasten! Het lijden is voorbij, 

lieve mensen. Alleen degene die nog steeds blijven hangen in de strijd van ongenoegen, 

zullen als laatste hun ogen openen voor de werkelijke waarheid van de liefde. Dit begrijpen 

gaat nu nog hun pet te boven. Onbegrip en onredelijkheid vormen de grootste bedreiging voor 

de nieuwe Aarde. Dus, heb begrip voor hen die dit nog niet kunnen voelen, heb compassie. 

Want daarin zal er nog veel omgezet mogen worden, ook de oorlogsgebieden behoren tot deze 

laatste groep van totale omzetting. 

Iedereen mag vanuit vrijheid kiezen welke richting zij uitgaan. Het is niet aan ons van 

buiten de aarde, om dit te bepalen. Het is jullie wereld en waarheid. Wat ga je neerzetten als 

individu? Want daar ligt nu de kracht.  

KRACHT EN MACHT 

De macht ligt niet meer bij de regeringen, alhoewel het fijn zijn als zij meewerken en in 

dezelfde golfbeweging mee zouden gaan. Dit gaat ook opstaan. Focus je niet te veel op de 

machten die luid verkondigen dat zij het zijn die het bepalen, dit is niet meer jullie realiteit. 
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Deze is voorbij en hun macht is flinterdun. Deze illusie is aan het einde gekomen van haar 

pad en kondigt een hele andere tijd aan. 

Degene die de vreugde al kunnen voelen en waarnemen zullen dit gaan uitdragen. Om keer 

op keer jullie harten aan te raken en zij zullen telkens weer opnieuw de liefdestrilling 

verhogen in je hart. Wij werken door hen heen en vele zullen gaan opstaan. De ervaringen 

zijn zodanig dat het gevoel van een wonderbaarlijke aarde zal opengaan. Verhoog je trilling 

en je zult het gaan beleven. De kennis van de kosmos komt in jullie leven. 

 

 

WAARHEDEN SAMEN LATEN KOMEN 

Alle waarheden die vanuit de liefde zijn opgestaan zullen samen gaan komen, de visie wordt 

breder en de waarnemingen gaan verder open. Een groter bewustzijn kan meer overzien en 

vele tegengestelde worden gecombineerd tot één geheel. Overzicht krijgen is dus een 

belangrijk onderdeel hierin. Zolang je nog vanuit je eigen eenzijdige waarheid wilt spreken, 

dan discussieer je vanuit een stuk onwetendheid. Er bestaat dan een grotere kans op strijd, 

probeer dus niet vanuit een koker visie “je gelijk” te halen. Gelijk hebben is een onderdeel 

van de lagere 3d wereld en behoord tot de stoffelijke manipulatie energie. Neerbuigendheid 

naar andere is een neerdrukkende energie en behoord niet tot de nieuwe aarde. Wij 

communiceren via vele kanalen op verschillende wijze, omdat het beeld van de nieuwe aarde, 

veelzijdig is. Soms te groot om dit in één keer, in zijn totaliteit neer te zetten. Wat gebeurt 
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hiermee? Vele soorten waarheden worden tegen elkaar in gebruikt en er wordt verdeeldheid 

gezaaid. Dit is niet het juiste pad. De verschillende manieren die wij presenteren op aarde 

aan jou, is om je een breder beeld te geven en niet om dit alles te laten ontaarden in een 

nieuwe strijd. Dan wordt het juist een beperking van de nieuwe visie.   

Wanneer er een onbalans optreedt kan de mens weer terugvallen in oude patronen. Kijk 

daar goed naar en wordt je bewust van dit alles. Kritisch kijken is goed, wanneer je daarmee 

je eigen pad helder krijgt. Wanneer kritiek altijd in je bewustzijn aanwezig is, kan dit leiden 

tot verslaving en aan een negatief zelfbeeld. Week je los daarvan en herstel de balans. Want 

jij bent een Goddelijke wezen van Licht en liefde. 

Het kristallijn lichaam vibreert binnenin jou, laat het zichtbaar worden.  

(Zie vorig bericht kristallijn lichaam). 

Ik groet de liefde in je hart 

NAMASTÉ ASHTAR 

 

Arthura in de energie van Ashtar 

Dit bericht mag gedeeld worden in zijn geheel en in deze vorm, onder vermelding van de 

bron: Arthura Hector website: www.ashtarcommandnederland.com   Ashtar’s Page. 

ART-hura All rights reserved. Ashtar Command Nederland/United-A-Children. 

 

Zie voor meer activiteiten mijn nieuwsbrief!  

LINK NIEUWSBRIEF JUNI: http://shoutout.wix.com/so/aLnuTDZQ#/main 

 

 

 

 

 

http://www.ashtarcommandnederland.com/

