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                                                  Ashtar via Arthura

Goede avond lieve bewoners van de aarde,

We gaan het over de Disclosure hebben.

Disclosure wordt misschien niet op de manier uitgevoerd zoals de mens zou willen. 
Keer op keer uitgesteld? Nee, dit is niet zo. Disclosure is een term, een woord, 
maar de betekenis houdt veel meer in. De betekenis van Disclosure mag de mens 
veel ruimer nemen. Disclosure is niet één moment, gaat niet op één manier, het 
gebeurd al heel de tijd. Ja, er zal een hoogtepunt komen en dit punt noemen we het 
moment van de Disclosure.

Dat er eigenlijk geen vast punt te benoemen is, is aan de mensheid, het ontwaken. 
Dit  kan snel  gaan,  dit  kan langzaam gaan.  Het  totale bewustzijn  van de Aarde 
speelt  een rol,  een zeer grote rol.  De belangrijkste rol.  Wij  Lichtwezens van de 



Sterren en uit de Hogere dimensies hebben een bepaald overzicht en wachten af 
tot het moment gekomen is. Dat moment komt. De manier waarop, zou weleens 
heel anders kunnen uitpakken dan tot nu toe wordt vermeldt. Veel daarover kan 
nog niet worden gezegd. Deze stilte is nodig.

Soms laten Wij  de mens in twijfel,  want dan gaat deze mens op zoek naar de 
antwoorden en dat is nodig voor de ontwikkeling van het bewustzijn van de mens 
en voor de totale Aarde. Gaia heeft ook een bewustzijn. Samen met Haar gaat de 
mens  ascenderen,  elk  stukje  van  haar  komt  zo  tot  ontwaken.  De  mens  die 
ontwaakt, opent de Poort van zijn Hart en tegelijkertijd opent dat een stukje van de 
Aarde naar het Licht. Soms gaat dit via ziekte of overlijden, soms via veel leed. Het 
karma van families kan op deze wijze zeer snel ascenderen, Licht worden. Vele 
hebben dit voordat zij op aarde weer incarneerde afgesproken. De Poort openen 
van het Hart wat mijn Broeder Michaël al eerder benoemde, is het allerbelangrijkst. 
Zolang dit  niet  gebeurd komt er  geen Licht  binnen bij  de mens.  Er zijn andere 
manieren, als het niet anders kan en de tijd is daar, dan grijpt de Bron van Al dat Is  
in en opent het Hart met zijn Lichtkracht. Je begrijpt lieve mensen van de Aarde dat 
dit  ingrijpen een heftigheid kan veroorzaken, alsof  men getroffen wordt door de 
bliksem van Liefde.

Daarom wees voorbereid en surf op de golven van het Licht die steeds hoger gaan 
trillen.  Sta  open  en  wees  niet  star  of  eigenwijs.  Dit  stuk  van  medewerking 
versoepelt het proces. Het hele proces van de laatste 12 jaar, zorgt voor de steeds 
hoger wordende resonantie van het Licht die de Aarde bereiken en zijn gecreëerd 
door de Bron. De Fotonengordel bevat de magische impuls van herstel: Een Straal 
van Licht en genezing en deze is nodig. De vele ervaringen die de Lichtwezens op 
hun naam hebben staan is groot, maar deze gebeurtenis zal wonderlijk zijn voor 
het totale universum.

Niet alleen de Aarde, maar deze hele Melkweg wordt octaven hoger gezet. Een 
prachtig  schouwspel  zal  zich  aan  ons  allen  ontvouwen.  Wij  allen  wachten  en 
werken  tegelijkertijd  aan  dit  fenomeen.  De  mens  dient  op  bepaalde  punten 
ondersteunt te worden, bewust of onbewust, het gebeurd. Wees alert en weet dat, 
rust het belangrijkste medicijn is om hier doorheen te geraken. Rust en Respect 
voor jezelf  en voor de andere levensvormen om je heen,  wel  of  niet  zichtbaar. 
Respect  voor ons,  de Werkers en Wachters op de achtergrond, de onzichtbare 
wereld voor de mens.

Er wordt soms snel gereageerd en geoordeeld naar Ons. Weet mensen van de 
Aarde  dat  jullie  niet  het  overzicht  van  God  bezitten  en  dat  jullie  kijk  op  het 
Universele Plan niet altijd juist zijn. Dus respect alstublieft. Besef dat het gaat zoals 
het gaat. Accepteer! Jullie verlangen snappen Wij, maar zet dit verlangen niet om in 



een dwingend en ontevreden geluid. Resoneer vanuit je Hart met de Bron van Al 
dat Is, dan help je samen met Ons te CO-creëren. Dan resoneer je op het Licht,  
des te sneller worden de zaken dan omgezet in een Hogere Frequentie. Als het 
wachten te lang duurt keer dan naar binnen. Maak van het woord W van Wachten, 
het werkwoord W van Werken. Ga je de relatie aan met jezelf, dan ga je de relatie 
aan met God. Dat is toch wat je wilt,  wezen van Gaia? Dat Wij  naar de Aarde 
komen en naast jou gaan staan?

Dit is hoe het werkt.

Een Licht en Liefdesgroet, Namasté Ashtar
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