21-12-12
Regenboogmens sta op!

Via Arthura

Tweede deel over 21-12-12
Wat er wel en niet gebeuren gaat,
de angst versus Licht en de Regenboogmens
Ashtar: Er word veel gesproken over 21 december 2012.
Vele films, documentaires en meer onderdelen in de media kleuren deze
periode somber in. Lieve mensen ik wil nu benadrukken dat ieder mens voor
zichzelf mag gaan bepalen welke informatie hij of zij tot zich wil nemen. Volg

goed je gevoel van Licht en Liefde. Vele informatiebronnen willen sensatie en
suggereren het einde van de tijd, met vooral het vernietigen van de planeet
aarde. Alles wat op sensatie en angst is gebaseerd is een leugen. Niets
daarvan is waar!
De boodschappen en informatie die liefde bevatten kloppen. Rust en Liefde is
namelijk waar het over gaat. Dat is de energie waar men zich op mag gaan
concentreren tijdens deze dagen en ook erna. Het houdt niet op na deze
datum. Dit is een speciale datum, maar wat er daarna volgt is misschien nog
wel belangrijker. Hoogtepunten geven een bepaalde afronding aan in energie.
Na een hoogtepunt is de energie anders en deze werkt door. Het houdt niet
op, er is een nieuwe periode gestart van veranderende energie. En deze
beïnvloed de mens. Wanneer de mens in rust en liefde verblijft kan de hoge
lichttrilling binnenkomen zonder problemen. Maar wanneer de mens in en
lagere angstvibratie bevindt kan dit storingen geven. Zoals lichamelijke
klachten, als er geen goede doorstroming kan plaats vinden komen er tijdelijk
blokkades. Nee, niets om je zorgen over te maken. Uiteindelijk zal de energie
van de mens, hoog of laag zich toch aanpassen aan de Liefdesstroom die de
aarde binnen komt. Iedereen zal aangeraakt worden. Niemand wordt
overgeslagen en er zijn geen mensen die een stapje voor hebben, zo werkt
het niet. Iedereen mag mee gaan resoneren op die nieuwe aarde energie.
Ieder mens mag zijn manier kiezen hoe deze dat wilt doen. Uiteindelijk zal
alles bij elkaar komen in mooie harmonie. Verschillende mensen maken
gebruik van verschillende methodes. Wij van het Licht werken ook op
verschillende manieren, ook Wij hebben verschillen talenten en verschillende
sectoren in het Licht. Ons werkterrein is dus verschillend. Mensen met een
Ashtar energie zullen door die energie begeleidt worden. Maar er zijn vele
soorten energieën. Heel kleurrijk is de kosmos, vele vormen van intelligenties
zullen op gaan staan om de aarde en de mens te gaan begeleiden. Elke
mens wordt in een andere resonantie op aarde geboren om vervolgens hierin
verhoogd te worden. Er zijn dus verschillende hoogte van resonanties
aanwezig op aarde. Om hier een balans in te gaan vinden, mag de mens
leren elkaar te gaan respecteren. De blijheid zal een krachtige energie over
de aarde laten stromen. Lichtenergie mag ook in balans worden gebracht, de
mens zal er mee leren om moeten gaan. Energielessen zijn belangrijk en Wij
vanuit het Licht zullen hierin voorbeelden geven, hoe energie werkelijk werkt.
Er zijn vele misleidingen op dit gebied gegeven aan de mens. Hierdoor zal er
wereld van verschil optreden in de oude aanpak en de nieuwe manieren om
met deze Nieuwe aarde energie aan de slag te gaan. De oude manieren
kunnen als basis dienen maar vaak zullen zij verwarring opleveren. De
nieuwe methode om met energie te werken zal anders zijn. Omdat deze zeer

hoog van trilling is zal er veel sneller resultaat worden bereikt. Dus de oude
manier die vaak een langere aanraking vereiste zou schade aan kunnen
richten. De nieuwe methode zal op wonderen verricht lijken. Omdat de
snelheid en de directheid visueel niet te volgen is. Het resultaat zal
verbluffend zijn. Er zullen nieuwe structuren komen waarmee de mens gaat
werken. Een nieuwe gebruiksaanwijzing. Men zal met totaal andere manieren
gaan werken. Andere “tools”. Jullie gereedschapskist zal minder zwaar zijn en
minder vol. Zowel fysiek als energetisch zullen de zaken razendsnel vorm
gaan krijgen. Bijna niet te volgen met het trage ratio, dat zal ook veranderen.
Het gebruik van het ratio zal in balans komen. Als het hart geopend is en dit
zal in fases gaan, zal het ratio een andere plaats innemen. Waardoor de
mens anders gaat reageren op allerlei nieuwe impulsen. Het gevoel zal
razendsnel worden, de intuïtie zal een grote rol gaan spelen en de
intelligentie zal verhoogd worden. De intelligentie van het hart is een andere
dan die van de ratio. De ratio zal niet op non-actief worden gesteld, maar
ingepast worden in een totaal nieuwe verwerkingsmethode van de geest en
de hersenen. De impulsen van het intelligentie coefficient.
zullen veel hoger liggen dan voorheen, omdat deze andere golven gaan
produceren. Dus niet langer afhankelijk zijn van een onderdeel wat dit tegen
werkt. In het verleden, de oude tijd, was de ratio de hoofdnorm en bepalend
voor alles. In de nieuwe tijd zal dit deel, deel uitmaken van een groot geheel
aan onderdelen zoals: emotionele intelligentie, rationele intelligentie van het
hart, de intuïtie-coördinaties en andere subcategorieën die allen met het hart
en de liefdestrilling te maken hebben. Vanuit dit gegeven kan dan de mens
anders gaan handelen en de *performale condities anders gaan ervaren.
In het kort samengevat: de mens krijgt een andere intelligentie en die komt
voort vanuit het hart en het gevoel. Later hier meer over.
21 december 2012
De datum waarnaar halsreikend naar uit wordt gekeken. Ooit is deze datum
benoemd in oude geschriften en de mens heeft daar een eigen draai aan
gegeven, expres of niet. De reden om deze zo onrealistisch op te blazen is
mens eigen. In jullie dualiteit wordt er niet voor niets gesproken van
eenzijdige aanvullende informatie en deze wordt dan ook helemaal
uitgebuit. De vernietiging van de aarde ligt waarschijnlijk zo voor de hand dat
dit gebeuren wordt uitvergroot in een surrealistisch schilderij van angsten en
gevaar.
Vormt dit alles een onderdeel in het ontwaken van de mens?
Of zijn het slechts simpele verzinsels. Zie het als een beweging van een

afronding. De oude tijd bestond uit angst en verderf. De afrolling van het
script van de angst zijn de laatste stuiptrekkingen van deze oude tijd. Deze
oude tijd kan niet anders reageren op deze verschuiving dan met angst en
sensatie. Leg dit naast je neer, lieve mensen. Hier kun je niets meer aan
veranderen. Laat hen, die zich hiermee bezig willen houden en ga niet in op
hun trilling van angst. Verbindt je er niet mee.
Wat jullie wel kunnen doen is je eigen trilling van liefde neerzetten, je eigen
script van hoe je de Nieuwe Aarde wilt zien ontstaan. In een harmonie van
mooie kleuren of in een scenario van verval en vernietiging. Dat er nog velen
onder jullie dit deel van angst willen ondersteunen is een vorm van afronding
van dit oude tijdperk. Deze oude jas van vernietiging en donkere kleuren zal
uitgedaan mogen worden. Stukje bij stukje kan dit nodig zijn. Elk mens zal
hier een vorm aan mogen geven. Sommige slaan werkelijk door en vergeten
de werkelijkheid. De illusie trekt hun meer aan. Is de werkelijkheid zo saai
dan? Of weten zij nog niet dat liefde uit een prachtige kleurschakeringen
bestaat? Zijn jullie werkelijk vergeten dat de andere kant een vreugde inhoudt
en dat vreugde een resonantie heeft van vele vormen van geluk. Dat deze
kleuren zeldzaam mooi zijn op aarde en nu massaal zullen gaan verschijnen?
Nee, deze is niet saai en behoeft geen sensatie. De variatie van vormen,
geuren, kleuren en creaties zal zo enorm bevredigend zijn, dat er geen hang
meer is naar de sensatie van de vernietiging.
Langzaam zal er door die vernietigingsdrang de stralen gaan schijnen van de
regenbogen. Zodra deze opgemerkt zullen worden zal angst tot het verleden
behoren. Maar daar hebben Wij hulp bij nodig. Lieve mens wil jij Ons
dienaren van het Licht gaan ondersteunen en de liefdestrilling gaan
manifesteren. Wij helpen God de Bron door deze uit te zenden in de ether, de
mensen die dit kunnen ontvangen zullen deze resonanties in verschillende
vormen mogen neer gaan zetten op aarde. Wij doen hierbij een oproep aan
de mens sluit je aan bij de regenboogdragers van het Nieuwe Licht en stel je
open voor deze mooie energie van de vreugde, om vervolgens de aarde te
helpen in het uitdragen van Haar nieuwe vorm. Resoneer mee met de
brengers van de dageraad, wees een van hen en sta op in de
liefdesresonantie. In naam van God vragen Wij: de Engelen van de Blauwe
Energie met als Maria als hoedster, Ons te steunen en uit te dragen. Door je
dagelijks af te stemmen op de Blauwe energie die zuivert en hersteld en het
Gouden zonlicht van Jezus, Sananda, Joshua, Emanuel Hoeder van de
Heilige Harten, ben je nu beëdigd als Regenbooghelper.
Jullie weten dat wanneer de zon schijnt op de wolken, er regenbogen kunnen
gaan ontstaan. Dat dit het heilige huwelijk is tussen de zon, het licht en de

blauwe energie van het water. Je als regenboogmens te laten gelden, zetten
jullie een eigen stap op de Nieuwe Aarde. Door de regenboog als symbool te
dragen verenigt de mens zich met elkaar. Dit is het teken voor de Nieuwe
Aarde. Brengers van de Dageraad sta nu op en verenig u. Breng de golf van
liefde over de aarde en werk samen. De regenboogkleuren staan voor de
opsplitsing van vele soorten kleuren mensen, maar te samen zijn zij ÉÉN
GROOT LICHT. Met dit grote licht kan gewerkt worden over de gehele aarde.
Wie wil dit licht gaan ontvangen en uitdragen in de vorm van de
regenbogenenergie? Kijk naar de lucht en er zullen regenbogen ontstaan,
weet dan dat jij één van deze regenboogmensen bent, brenger van de
dageraad weet wat je te doen staat. Vorm een front van liefdeslicht zodat de
angst zal ophouden te bestaan. Wees de eerste en sta aan de voorste linie.
Vele vaandeldragers hebben Wij nu nodig. Meldt je aan bij God de Bron en je
wordt genoemd in Zijn Archief. Ook in het archief van de nieuwe aarde zul je
benoemd worden en je naam zal weerklinken in de Hemelen van God.

Iedere ziel die nu opstaat zal een oorkonde krijgen met zijn naam in het
Goud, gehuld in regenboogkleuren. Deze oorkonde resoneert dan door naar
jou op aarde, de lijnen die dan gaan ontstaan vanuit de liefde zorgen voor
bescherming en voor overvloed. Want je aansluiten als regenboogmens en

leven vanuit de liefde zal zorgen voor herstel en aantrekking van het goede.
DIT IS HET NIEUWE BEGIN!
Start vandaag nog en weet wat je te doen staat
De tonen die jullie dan allen uitzenden zullen het oude AFSLUITEN EN
OVERGAAN in het nieuwe. Volg je hart en roep Ons aan: Wij zijn de Engelen
en dienaren van God de Bron, door Ons klinkt de resonantie van de liefde
van God de Bron. Deze geven Wij door aan jullie mensen. Hoe kan je Ons
ontvangen, heel simpel open je hart en Wij komen. Activeer nu je status als
regenboogmens en ben de drager van de dageraad.
Wij horen jullie en schrijven je naam in Goud

Ochtendgloren: Brengers van de Dageraad worden wakker
Engel Michaël: Tevens draag je nu het Gouden Licht in je naam en dat
resoneert in jou door alles heen. Mijn bescherming heb je bij deze. Je zult
een activatie ontvangen nadat je naam in Goud is geschreven.

Persoonlijk door mijn zwaard zal het Gouden Licht weerkaatsen in jou aura
en deze uitstraling zal jou beschermen. De aanraking met het Gouden Licht
geef je zo ook door aan de andere mensen op aarde. Verbindt je je met Ons
dan zal er een Gouden Zonlicht in je hart gaan stralen. Feller dan ooit.
Heb je al activatie van het hart ontvangen op 12-12-12 of erna, dan zal deze
nog eens extra worden ingestraald. Nog krachtiger zal je hart open gaan in
liefde. Het Gouden Engelenleger staat gereed om de liefdesenergie naar de
aarde te doen instralen. Wij werken via jullie zon. Deze Zonne-intelligenties
zijn de Wezens die creëren d.m.v. Licht. Deze informatie en verbinding zal jij
dan ook gaan ontvangen en dan is de kracht van het creëren in overvloed
een feit.
In jouw, lief mens zal er een Licht gaan ontsteken zoals de mens ooit heeft
mogen ontvangen lang geleden, lang geleden is dit Licht misbruikt. De
Lichtinformatie van de Zon kan twee kanten uit gaan:
1) wanneer het vermengt wordt met de Heilige Harten Energie van Sananda,
direct vanuit de Bron. Dan ontstaat er een Liefdesstroom, de mens zal zich
dan omhullen in liefde en een direct contact met God de Bron onderhouden.
Men werk samen voor het Grote Geheel: de Bron van Al dat Is.
2) wanneer de informatie vanuit het Licht wordt omgebogen en niet langer via
de Heilige Harten wordt doorgegeven, maar vanuit een andere bron, verkrijgt
men het vals licht. Er is dan een breuk tussen het linker en rechter gedeelte
van de hersenen.
JOUW ONTPLOFFING VAN WIT LICHT ZAL JE DUS OP
TWEE MANIEREN KUNNEN GAAN GEBRUIKEN
Het Lichtschip van Sananda, zal de aarde gaan beïnvloeden, stem je hierop
af. laat het Gouden Christuslicht binnen stromen en jou hart heilig maken,
want deze activatie van het hart is nodig. Dan zal de verankering op het
goede moment en op de juiste manier verlopen. Je bent nu verbonden aan
de Levende Christusstroom. Weet dat dit de schakel is, de juiste vorm. Volg
je hart en maak het Heilig en de Heilige Graal zal ontvangen worden.
Namasté namens
de Heilige Lichten van het Gouden Licht en Blauwe Licht
17 December 2012
mag gedeeld worden in zijn geheel en onder vermelding van de bron: Arthura
Hector
http://ashtarcommand.wix.com//ashtarspage

