
De Lessen in het Herstellen van de
Natuurlijke 3d Energie

                                   via Arthura

Goeden middag lieve mensen
 

Hier spreekt the Council of Nine,
Lichtlijnen kunnen hersteld worden als de beneden en

de bovenenergiën gaan samenwerken.

De samenwerkingsverbanden tussen de Lichtmens en de Hogere Energieën van 
het Licht, kunnen de co-coöperatie aangaan als de energieën goed zijn afgestemd, 
de afstemming hiervoor ligt in de mens besloten. Als het lichtdeel in de mens groter 
wordt kunnen er signalen afgegeven worden naar boven, naar de Lichtdimensies. 



Pas dan kan er samengewerkt worden. Healingen kunnen plaats gaan vinden en 
de  gebruiksaanwijzingen  kunnen  door  gegeven  worden,  als  het  signaal  wordt 
afgegeven.  Pas  wanneer  de  gebruiksaanwijzingen  de  zg  “tools”  doorgegeven 
kunnen worden, zullen Wij met de jullie energieën gaan connecten. Niet eerder. Let 
erop dat de signalen zuiver zijn en van het Licht afkomstig zijn. Er is geen tussen 
weg hierin,  Licht  is Licht  en duister is duister.  De schakel  is de aardemens. Er 
zullen  duidelijke  beslissingen gemaakt  mogen worden door  de  mens  op  aarde. 
Want de Illusielaag is bijna helemaal verwijderd. De sluiers van de Illusie lossen 
steeds verder op. De komende twee weken zullen er flinke opschoningen gaan 
plaats vinden. Uiteindelijk wordt dan duidelijk hoe alles in elkaar steekt.

Vele aanwijzingen zullen door The Council Of Nine gegeven worden. Vele Engelen 
zullen  neerdalen  in  jullie  dimensie.  De  “Natuurlijke  Dualiteit”  zal  eerst  hersteld 
worden. Wat is de “Natuurlijke Dualiteit”? Dit is de dualiteit  in zijn natuurlijke 3d 
vorm. Op dit moment is de kunstmatige laag van de grijze illusie nog werkzaam. 
Deze is erg dun. Op vele plaatsen is deze verwijderd, maar een dunne laag blijft  
nog  even  intact,  omdat  het  te  plots  verwijderen,  veel  ophef  kan  geven.  De 
sluimerstaat is nu aangebroken bij de mens, zoals al eerder vermeldt is in de vorige 
boodschap  via  Arthura.  Dit  is  de  staat  vóór  het  wakker  worden  uit  de  diepe 
illusieslaap.

Als alle lagen van de Illusie zijn verwijdert, komt er in het hart van de mens meer 
liefde en vrolijkheid. Dit is de eerste stap! Vanuit deze sluimertoestand wordt de 
mens langzaam wakker in zijn Natuurlijke 3d. Er is dan nog steeds sprake van 
dualiteit, maar deze is natuurlijk en werkt vanuit de liefde en niet vanuit een zeer 
duistere haat die verspreidt werd door de grijze laag. In deze grijze laag werden de 
mooie gevoelens gespiegeld, teruggekaatst en met angst vermengd. Altijd werd er 
met de angst gespeeld op alle fronten, ja ook via de media en deze onbewuste 
angst spelletjes diende de mens een lange tijd.. Door die sluier op te heffen komt 
er, het natuurlijk liefdes gevoel naar boven. Boosheid en verdriet krijgen een andere 
toon, want de basis is liefde en vreugde. Deze basisfactor van liefde en vreugde 
hadden jullie al in een lange tijd niet meer zo ervaren. De diepte hiervan konden 
jullie niet meer voelen. Dat is de eerste stap naar de natuurlijke realiteit. Jullie ogen 
gaan  anders  kijken.  Ja,  eerst  jullie  fysieke  ogen.  Daarna  komt  er  weer  een 
volgende stap,  dit  is  de stap naar de natuurlijke 4de dimensie.  Deze werd ook 
belemmerd  en  beïnvloed  door  de  grijze  sluier  van  de  illusie.  Hier  in  die  4de 
dimensie, waren de dolende onzichtbare energieën aanwezig,  het duister en de 
gebroken  codes  werkte  met  deze  energieën.  Zij  vierde  hoogtij  in  deze  4de 
dimensie. De spelletjes van deze tragere, duistere codes waren hier vaak aanwezig 
om de mensen te  misleiden.  Dit  was  de plaats  waar  zij  konden manoeuvreren 
tussen de mens en God. De Lichtwereld sprak tot velen kanalen, via deze 4de 
dimensie.. Deze boodschappen werden dan vaak verstoord en verdraaid. Deze 4d 



tussenlaag was bijna geheel versmolten met de grijze mist van de Illusie. Je zou 
bijna kunnen zeggen: dit was jullie angstdimensie, een onzichtbare 4d angstlaag.
Doordat deze angstlaag nu heel erg dun is geworden, bereiken Wij van het Licht, 
steeds meer mensen. Wij spreken nu vaker via het hart van de mens en raken 
deze aan. Vele onder jullie voelen een liefde opkomen, zoals jullie nog nooit eerder 
hebben beleefd. Dit is de liefde van de Heilige Codes. De heelwording van het hart 
van de mens. De heelwording van de grijze gebroken lagen van de illusie. Jullie 
kijken wordt helderder. De Lichtlijnen worden heel. Steeds meer mensen in jullie 
omgeving zullen gaan opstaan, in een rust, zij  voelen dat dit  nieuw is en kijken 
beter om zich heen. Het bestuderen van de natuur, zoals met andere ogen kijken 
naar de vogels en de bloemen. Dieper kijken. Meer vanuit de liefde. Meer vanuit 
het  hart.  Jullie  psyche  zal  de  wereld  anders  gaan  analyseren.  Dat  zijn  de 
bloemknoppen die blaadje voor blaadje opengaan. Wij van het Licht werken vanuit 
zachtheid  en  liefde.  Wij  houden  niet  van  sensationele  voorspellingen  en 
gebeurtenissen die zouden gaan komen en weer niet komen. Nee. Maar Wij zijn 
wel duidelijk en eerlijk.
Zoals  in  de  Natuurlijke  3de  dimensie,  de  natuur  groeit,  stapje  voor  stapje,  zo 
werken Wij. En Ik zeg jullie mensen, dit is een hele grote versnelling voor de mens. 
Zo snel jullie nu gaan, kan niet sneller. Wees geduldig en werk mee met Ons, die 
van het Licht, het Echte Licht willen de aarde in VREUGDE over laten gaan. Ja, er 
is verdriet. Het nieuwe, natuurlijke verdriet heeft een andere basis: de liefde. Dit 
verdriet opent het hart. Dit verdriet opent het innerlijke oog, Dit verdriet opent alles 
zelfs de vreugde!

Tranen van vreugde, ja die zullen komen. Na de tranen van besef en inzicht. Deze 
openen niet alleen het hart maar ook jullie kennis. Jullie geheime kennis, die nooit 
geheim is geweest.  Dit  is jullie natuurlijke staat in de 3de en 4de dimensie.  De 
verbindingen mogen jullie nu gaan maken met de andere onzichtbare werelden. 
Die gaan nu open! Steeds verder en ja ook weer in stappen, voor sommige te 
langzaam, maar wat doe je dan intussen? Wachten? Dat mag. Dat wachten zal ook 
anders  gaan  worden,  het  wachten  uit  frustratie  zal  een  wachten  worden  in 
verwondering, hoe mooi jullie 3d wereld eigenlijk is. Acceptatie van deze aarde, 
jullie prachtige Moeder Aarde, zal jullie veranderen. De heldere kleuren die zich dan 
aan jullie zullen openbaren, maakt het wachten de moeite waard. Het is alsof de 
ontwaking nu pas duidelijk wordt. Het ervaren van het ware gevoel en van het ware 
bewust worden.

Het ware hart opent zich, dit is op zich al een wonderlijk gevoel. Meer heb je niet 
nodig. Meer zal er wel komen en elke keer zal de mens weer verwonderd staan 
kijken. Hé, wat gebeurt er nu? Wat voel ik? Wat is dit heerlijk. Als daarna de totale 
sluier zal verdwijnen en de ware zonnestralen in jullie harten binnen dringen, dan 
mensen, dan weten jullie weer hoe het hoort te zijn.



Bomen omhelzen? Er wordt  niet  meer nagedacht  hierover.  Nee,  er  zal  gewoon 
geknuffeld worden met alles wat leeft, want bij vele mensen komt de behoefte om 
de liefde te delen, naar boven. De dieren zullen dit als eerste voelen en aangeven, 
eigenlijk eerder dan jullie en kijk ze komen bij je en willen samen zijn. Ja, in deze 
natuurlijke 3d en 4d zullen de katten nog steeds die kleine muisjes die wegschieten 
gaan vangen. Maar dan vanuit een balans. Een natuurlijke balans. De mens zal nu 
vanuit die natuurlijke balans gaan reageren, gaan handelen, gaan leven met elkaar. 
Ineens zul je weten hoe dat moet en mag zijn. Want het is de kennis van het hart, 
die deze informatie draagt en ieder mens draagt een Hart, dus ook de kennis.

Het hart heeft ook een brein, dat is bij sommige al bekend, ook de wetenschap is 
op de hoogte hiervan. Dit gaat in een hoog tempo naar buiten komen. Het ego lost 
hierbij  bijna helemaal op. Het natuurlijk  individu. Uniciteit  van elk mens mag op 
gaan staan. Er is geen massa meer, er zal ook niet meer vanuit een massa gedacht 
worden. Nee. Elke bloem heeft zijn eigen manier en tijd nodig om open te gaan. Er 
zijn altijd voorlopers en laatbloeiers. 

Dat is goed, dat is het Natuurlijk Bewustzijn.. Zo hoort het te zijn. Dit zijn niet langer 
de wetten van de gebroken codes waarin jullie deels of helemaal in vast zaten. Zie 
de aarde en heb haar lief. Degene die voor lopen raken mensen die op dat moment 
hier voor open staan, zij zijn niet beter of zijn er niet eerder. Al was dat zo, dan is 
dat ook goed. Want als jij  mens, met je hart open, jou pad volgt is dat een fijn 
gevoel. Jaloezie zal er weinig meer zijn. 

De strijd zal vanuit een ander perspectief gestreden worden, meer van oh wil jij dat 
stuk ook, ik ook. Wat gaan we er aan doen? Eerlijk gevecht, eerlijke concurrentie is 
niet slecht. Dit wordt de overgang naar een nieuwe wereld vol liefde. Maar eerst zal 
de eerste stap gezet mogen worden en dan de tweede. Als het natuurlijk 3d en 4d 
doorleefd zijn, komt de stap naar de 5d. Dat is de stand van de Nieuwe Aarde. 
Sommige van jullie zijn daar al en nemen de andere hier in mee. De vibratie gaat 
hoger en hoger en de aarde resoneert nu al in deze 5d. Zie het maar als een foto 
die bewogen is. Je ziet dan geen scherp beeld, maar meerdere beelden en lijnen 
over elkaar heen die nog niet precies passen in de totaal contoure. Nu, zo zullen 
jullie je op aarde tijdelijk, in verschillende lagen bewegen. Dit is de overgang en die 
is  al  een  tijdje  bezig,  nog  even  en  het  beeld  wordt  scherp.  De  omgrenzingen 
zoeken hun plaats, de puzzelstukjes gaan zich vormen en plaatsen, waar zij goed 
passen en zich lekker in voelen.
Is er toch veel strijd, dan is dit nodig om het passend te maken. Jouw oude deel 
past niet goed in de nieuwe vorm en dat kan soms even draaien en keren zijn. 
Sommige delen moeten nog gebeeldhouwd worden, afgeschuurd, egaal  worden 
gemaakt. Passend in de vorm komen. Sommige uitstulpinkjes zijn niet meer nodig, 



die mogen eraf  gehaald worden. Sommige holtes mogen opgevuld worden. Dat 
kost tijd.

Zowel  in  het  fysieke  als  in  het  energetisch  lichaam zullen  deze  aanpassingen 
gemaakt mogen worden, ook in jullie omgeving. Wonen en werk, zullen in deze 
aanpassingen mogen ingepast worden.

Lieve mensen, vergeet niet dat de Engelen van het Licht nu klaar staan. Steeds 
stonden ze klaar, maar nu staan Zij op scherp. Wij allen hierboven van het Licht 
vanuit  de  vibratie  van  de  Bron,  zijn  nu  alert.  Ieder  van  Ons  heeft  zijn  plaats 
ingenomen en ieder van Ons weet welke groepen of individuen zij  mogen gaan 
helpen in dit “wakker wordt” stuk. Wij gaan weer connecten lieve mensen. Eerst 
energetisch. Langzaam zullen Wij dan dichterbij komen op aarde, in Jullie leven.

Wij gaan komen in allerlei vormen van het Licht. Soms passen Wij ons aan, aan het 
bewustzijn van de mens, om niet een schrikreactie teweeg te brengen. Elke bloem 
mag  anders  benaderd  worden.  Deze  mag  op  zijn  of  haar  manier  open  gaan. 
Uiteindelijk zal iedereen de waarheid leren kennen, de waarheid van de Ene.

Dan sluiten Wij nu de telecommunicatie met Arthura
en zeggen wees gegroet lieve mensen van de aarde en tot spoedig.

The Council of Nine heeft gesproken

26 augustus 2012

Mag in zijn geheel gedeeld worden en onder vermelding van de bron: Arthura 
Hector  http://ashtarcommand.wix.com/ashtarspage


