
PRACHTIGE LICHTENERGIE DIE NAAR BENEDEN KOMT

en blijft komen!

De komende tijd zullen er veel illusies verdwijnen, en teleurstelling opleveren. Had jij ook een 
illusie op te lossen? En ben je bereid nu wel de kosmische lessen te ontvangen? steeds maar bezig 
zijn de illusie in stand te houden, kost wat kost? Wat zat daar achter, willen wegvluchten van deze 

3d wereld?

Verafschuwde je deze aarde en verlangde je naar de Hemel?

Pas wanneer er een duidelijk gevoel van liefde voor deze aarde en tijd gaat ontstaan in jou hart, ja 
dat is het sein, het sein te accepteren wie je werkelijk bent ook het deel van jou hier op aarde. Al die 
lessen die je steeds krijgt komen vanuit jou Hogere Zelf! Dit deel wil indalen of in ieder geval een 
contact maken met jou fyZIEKe deel. Om jou weer gezond te maken en je in je kracht te zetten. 
Maar om jezelf werkelijk te kunnen zien, moet je lef hebben en de illusiewereld achter je laten. 

Geen uitvluchten meer en de vervelende delen bij de andere neerleggen, stap uit je slachtofferrol en 
sta nu op voor je zelf. Accepteer dit deel van jou. Verwacht niet dat andere dit gaan opknappen voor 
jou. helaas, dat gaat niet gebeuren. wanneer je teleurgesteld bent omdat ER NIETS GEBEURD IS, 
dan is dit de eerste stap van ontwaken naar de werkelijkheid. Je illusie ei is gebroken, dit is je kans 
tot het werkelijke kosmische wezen, dat je bent, te herstellen. Het multidimensionaal bewustzijn is 
een evolutieproces in de mens en in de psyche! Alles wat op jou pad komt is om jou WAKKER TE 
SCHUDDEN. Maar zie je dit als een vijand die je moet bestrijden, dan is dit tevens een vlucht om 
in een andere illusie te stappen. Dan zal je weer teleurgesteld worden, keer op keer door deze 3d 
wereld. Pas als je los kan komen van de verlangens en verwachtingen die in je hoofd een eigen 

leven zijn gaan leiden en je weer kan gaan ontvangen, dan zal zich een wereld gaan openbaren die 
tot nu verborgen bleef. DE NIEUWE TIJD IS BEZIG GEBOREN TE WORDEN, dat is een feit. 

Maar zolang de mens bezig is met uitzend gedrag, zal er geen ontvangt ontstaan van de andere 
Liefdes Dimensies. Als jij steeds alleen maar je boodschap wilt uitzenden, waar je ook komt, en je 
niet kan aanpassen in andere situaties waar je veel kan leren. dan ontvang je niets, maar is de zendt 
energie dominant aanwezig, en dan als een verwend kind gaan stampen op de grond, boos, omdat 



het weer zijn. of haar zin niet heeft gehad? Of zo teleurgesteld worden dat het depressief wordt en 
niets meer wilt weten van het andere Lichtdeel? 

Het is een reflectie van wie jij bent, durf in de spiegel te kijken, zet dat stuk illusie eens opzij en 
durf te geloven dat JIJ het bent die jezelf teleurstelt! Ja, JIJ bent het ZELF. Dat is de clou. Jezelf niet 

naar een Liefdesdimensie brengen, dat doe je zelf. Soms heb je hulp nodig en ja sommige andere 
kunnen je daar een mogelijkheid in geven, een zetje in de rug.

Alles wat er nu in de wereld gebeurd, is deel van jou. Zijn de ogen nog gesloten voor de subtiele 
energie die nu naar de aarde komt en de dimensies samen laten vallen? Waar is jou Lichtdeel dan? 
ben je het kwijt geraakt? Het is daar, maar eerst hier op aarde komen de signalen op je pad, via de 
materiële wereld. Want deze wereld kan je wel ervaren en zien. Dus daar zullen de boodschappen 

neergelegd worden voor jou. Kosmische bewustzijn is in contact staan met jou Lichtdeel. Dit 
Lichtdeel komt steeds dichterbij als jij hieraan werkt en open voor staat.

Wakker worden doe je in stappen, je bent dus nooit klaar! De Nieuwe Aarde daar kan je naartoe. Al 
voordat dat Zij geboren was. Want in die dimensies...is tijd tijdloos. Maar voor ons fyZieke lichaam 

was het nodig om beelden en in tijd ervaringen te creëren die bij deze materiële wereld passen. 
Wijzen naar andere, oordeel hebben, zo verwerp je de subtiele wereld die zich aandient.

deze subtiele wereld van Liefdesenergie zal verschijnen in delen aan jou. Elke keer worden we weer 
MEER WAKKER. De een is wakkerder dan de ander dat klopt, maar maakt het uit? in principe niet. 

Tenzij er geen respect is en weer dat ego optreedt.

Zolang het Lichtlichaam niet dicht bij jou kan komen, zul je zo nu en dan ervaringen krijgen van 
wat het Lichtlichaam nodig hebt, Zij/Hij zal je een wereld tonen waar je van droomt. Zo nu en dan 
om weer de herinnering te krijgen en weer wakker te worden. Het Lichtlichaam roept je.. luister en 

sta open.

Veel activatie heeft plaats gevonden vannacht en dit is slechts het begin!

Dit heb ik gevoeld en nog. Mijn Lichtlichaam is weer verder geactiveerd, ik straal van Licht en voel 
een krachtige kracht in mij. Mijn kundalini was gisterenmiddag al actief en stroomde sterk. Iedereen 
is tijdens zijn slaap aangeraakt. Dit zal later naar boven komen! De waas zal helder worden. Ikzelf 
In een zeer diepe slaap gekomen en vanochtend stond ik op om naar het gekleurde Licht te gaan 
kijken, maar er was slechts bewolking. Ook tijdens de diepe slaap in de wereld van de indianen 

geweest. Heel vreemd diep geslapen! Ashtar was zo sterk met zijn energie aanwezig, zo heftig maar 
mooi. Veel gebeurd. 

Nu voel ik me als een superheld zo krachtig. Alsof mijn krachten zijn geactiveerd. Ook even laten 
inwerken. Tot me door laten dringen.

Wordt vervolgd.

Liefs Arthura

22 december 2012 mag in zijn geheel gedeeld worden onder vermelding vn de bron Arthura Hector


