
De Tijdslijnen van de Trage Codes

 

via Arthura Hector

U zijt gegroet
Lieve mensen van de aarde,

Wij zijn de Council of Nine en zeggen u dat de Tijdslijnen 
gebruikt worden als

springplank naar de jullie dimensie

Dit is mogelijk, omdat er nu een vacuüm optreed, een vacuüm waarin de eenheid 
samenvalt. Het duister, degene met de trage codes, kunnen op aarde niet langer 
aanwezig zijn. Zij  proberen vanuit de andere dimensies te opereren. In de trage 
codes voelen zij zich thuis en deze trage codes bevinden zich op een tijdlijn die 
jullie "het verleden" noemen. In dit tijdsbestek van traag trillende codes kunnen zij 
leven.  Door bepaalde technologische omzettingen kunnen zij  overstappen in de 
tijdslijnen.  De  tijdsspanne  wordt  steeds  korter,  dat  weten  zij.  Met  vele 
technologische hoogstandjes en manipulatie van jullie bewustzijn dringen zij binnen 
in  jullie  energie  en  geest.  Zolang  jullie  de  leugens  die  zij  verspreiden  geloven 
hebben  zij  toegang.  De  leugens  waarover  Wij  spreken  zijn  de  mindcontrol-
manipulatie  technieken.  Clusters  zijn  een raster  van lijnen die  groepen mensen 
verbinden. Door middel van de clusters, die zij eerder hebben aangelegd bij jullie 
mensen, kunnen zij  overstappen en binnendringen. Zij  zorgen dat deze clusters 



laag blijven trillen, doordat zij deze mensen gevangen in de angst zetten.      

    

Het inpraten op jullie geweten, vooral op de angst geeft openingen. Het netwerk 
van de laag trillende codes verspreidde zij zo. Het is deze matrix die zij in stand 
proberen te houden, door het verleden te continueren en te koppelen aan deze 
tijdlijn van het NU. De techniek waarmee zij werken zijn de paradoxtheorieën. deze 
bevatten de codes van het tegengestelde, zoals het spiegeleffect van trillingen die 
zij ombuigen naar hun eigen lagere codes. Het spiegelen van de lagere vibraties 
vanuit het verleden.
De tijdslijnen  komen bij  elkaar  op  aarde,  maar  weet  dat  tijdslijnen  niet  echt  in 
hoogte  of  laagte  bestaan,  ook  niet  in  de  toekomst  of  het  verleden.  Nee,  de 
tijdslijnen of jullie tijd, zijn slechts een punt. Wanneer Wij iets in beweging zetten in 
deze punt, creëren we de tijdslijnen van het nu, de toekomst en het verleden.
Wij  maken gebruik van de toekomstlijnen om naar jullie tijdslijnen te reizen. Zo 
maken de lagere codes veelvuldig gebruik van de tijdslijnen van het verleden.

Council of Nine
De dimensie of de matrix waar Wij, Council of Nine, uit komen heeft een zeer hoge 
resonantie. Wij zijn als één te benaderen, hoewel Wij ook "los" kunnen komen om 
ons als individu voor te stellen Zo kunnen wij één worden met de Bron van Al dat Is. 
De Council of Nine heeft de negen als getal. De drie keer drie triaden om de Bron 
heen en  daar  de  negen afgevaardigden van,  dat  zijn  Wij.  De Council  of  Nine. 
Negen plus één (de Bron) is tien. Tien is één plus nul en dit is weer één. Alles is 
ÉÉN. Dit is DE WET VAN ÉÉN! Deze wet leven Wij na, dit is de Universele Wet die 
Ons door de Bron is aangereikt. Wie los is van de Bron, is los van deze Wet van 
ÉÉN. De gevallen engelen zijn los van de Bron en leven niet volgens de Wet van 
ÉÉN. Wij creëren vanuit deze heilige wet: de heilige geometrie van de vorm, de 
kleur en het geluid. Dit is de wet van de liefde en deze bevat alle kennis van het 
Licht.



   

Wij bewaken ook de tijdslijnen en de poorten. Er zijn vele tijdslijnen en poorten 
waarmee gewerkt kan worden. Zo bouwt elk levend organisme een levensmatrix 
om zich heen. Deze is één met hen en staat direct in verbinding met de dimensie 
waarin zij leven, dit is een matrix die opgebouwd is uit lichtcodes. Deze lichtcodes 
bevatten informatie en zij zijn één met de Bron van Liefde en Licht.
Wanneer jouw lichtcodes heel zijn, leef je in eenheid met de Bron en de Wet van 
ÉÉN is in werking gesteld.

Wat  de  laag  trillende  codes  doen  is  jou  bescherming  binnendringen  en  deze 
"beschadigen". Zij doen dit door aanpassingen te maken in jou netwerk van Licht. 
De codes kunnen pas beïnvloed worden als zij bij jou in het brein binnendringen om 
verwarring en twijfel te gaan zaaien. Het zijn de manipulators van de eerste rang. 
Deze zware magie werkt helaas nog steeds door op de onwetende, dit is werken 
met de laag resonerende codes van de angst. Het steeds maar continueren van 
negativitieit in en om de mens heen. Je kunt jezelf beschermen door het activeren 
van  het  licht  in  je  chakra's.  Bouw  dit  steeds  weer  op.  Het  licht  heeft  ook 
verschillende codes. Het licht heeft verschillende frequenties. Wanneeer weet je of 
je  op de juiste  frequentie  bent  afgestemd? Simpel,  wanneer  er  een vreugdevol 
gevoel plaats vind. Maak contact met die dimensies waar je hart van open gaat. Dit 
kunnen ook aardse ervaringen zijn: zoals een prachtig boek lezen; mooie muziek 
beluisteren, muziek maken of erop bewegen. Wordt je bewust van de omgeving en 
wat voor invloed deze op je maakt. Spelenderwijs ondervinden wat goed voor je is, 
wees als een kind. Onbevangen. Wanneer je in een chaotische situatie terrecht 



komt.  Neem  een  moment  stilte  in  acht  en  luister  naar  je  gevoel,  open  een 
energielijn van Licht naar de Bron, visualiseer dit. Vraag om hulp en bescherming 
en herhaal dit. Kijk wat er dan gebeurd.
Deze oefening werkt  nog sterker  als  je  in  de energie  van de LIEFDE bent.  Je 
versterkt dan de lichtcodes in en om jou heen. Resultaat? Een stralend mens, wat 
niet  geraakt  kan  worden  door  de  lijnen  van  de  trage  codes.  In  de  volgende 
boodschap van Ashtar wordt hier dieper op in gegaan.
Het wordt steeds moeilijker voor de tragere codes om jou netwerk over te nemen, 
zie het maar als een aansluiting op een energiecentrale, waar haal jij jou energie 
vandaan? Vanuit de Liefde, de Bron van de groene stroom of vanuit onrust, het 
grijze kunstmatige systeem?

Blijf je last houden van de laag vibrerende, manipulerende systeemwezens, 
zoek dan hulp.

    

Speciale  technieken,  zoals  de  Nieuwe  Aarde  Resonantie  (NAR)  die  wij  door 
hebben gegeven aan Arthura werken goed door. Er zijn er velen, ook hier geldt, 
waar voel je je goed bij? De NAR: Nieuwe Aarde Resonantie is de afstemming op 
de aarde en maakt de aansluiting op de Bron via het hart. Deze methode is thuis 
goed toepasbaar.

Wij vanuit de Council of Nine groeten u
Tot een volgende telecommunicatie en hierna de boodschap van Ashtar: over het 

water en de menselijke emoties.
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