Disclosure van het Hart

Via Arthura

Hier spreekt de Council of Nine over de
Disclosure van het Hart.
De disclosure van het hart zal bij allen spoedig plaats vinden. Twaalf jaar lang wordt
hier aan gewerkt door God de Bron en zijn Dienaren van het Licht. Twaalf is een
symbolisch getal en 13 is het centrale punt in het midden van deze 12 puntige
cirkel.
Wanneer we voorbij de 12de poort zijn zal de 13de verschijnen in ieders hart! De
13de poort is een onzichtbare poort die Ons allen verbindt met God de Bron. De
13de poort is de poort van

HET HART EN ZIJN DOORGANG NAAR HET AL WAT IS

logo Arthura
Ieder die zich aansluit zal een ware metamorfose ondergaan in het jaar van de
13de poort, 2013. officieel het jaar één. Het jaar van de eenheid. Het
“eenheidsbewustwordings- proces” zal dan uitgevoerd kunnen worden. Degene die
de aansluiting niet totaal kunnen maken zullen hierin sluimerend contact mee gaan
maken. Bijvoorbeeld tijdens hun slaap. Dit zal in hun bewuste staat zorgen voor het
open staan voor het veranderd bewustzijn op aarde. In alle dimensies zijn er nu
verschuivingen gaande, die samen op één lijn komen te staan. Voordat er op één
lijn kan worden samen gekomen, zal alles eerst door elkaar heen geschud worden.
Dit proces heet het “heen en weer” proces. De energieën zullen zodanig door
elkaar heen geschud worden dat zij uiteindelijk één worden. Op één lijn komen te
staan. Deze energieën die op één lijn komen te staan, zorgen voor verbinding en
samenwerking. Voordat het zo is: zal het geschud een schifting veroorzaken, de
schifting van wat wel door gaat en wat niet. Het niet bruikbare aan energie zal
verwijdert worden, op een juiste manier. De natuur kan soms hard zijn in het
zuiveren van de aarde, omdat dit geen strijd is van het duister, zal het Licht deze
manier van zuivering uitvoeren vanuit liefde en voor zover mogelijk in zachtheid.
Overal waar deze onbalans door geschud ontstaat, zal er een ondersteuning

komen vanuit het Licht en dit verzachten Zij.
Het hart, de poort van alle poorten zal dan open gaan en kijk de liefdesstroom komt
op gang. Door jullie harten te bundelen zal er een eenheid van liefde doorgegeven
worden. De poort twaalf zorgt voor de Goddelijke toestroom naar de aarde. Jullie
harten zorgen voor de ontvangst van deze liefdes energie van het Goddelijke. Ieder
hart vroeg of laat zal opengaan. Dan zal de ware discloser van start gaan en zie lief
mens, de nieuwe aarde zal dan zichtbaar geboren worden. Het onzichtbare deel
was veel eerder als basis gecreëerd. Uiteindelijk zal er op aarde een zeer mooie
energie neerdalen. Een totaal energie van liefde en Licht. Dit is in aantocht, je hoeft
hier niet op te wachten, Lief mens. Hoe eerder het hart van jou is geopend hoe
eerder de ontvangst zal geschiedde.
.
Er zijn al hartenpoorten open op aarde en verbonden met het Licht en de Liefde. Zij
zullen de andere mensen opvangen en begrijpen. Zij zullen degene zijn die uitleg
kunnen geven, aan alles is gedacht. Zoals een boom groeit en blaadje voor
blaadje weer tot een groene eenheid komt. Zo zal het gaan met de harten van de
mens. Organisch en volgens een bepaald patroon, een Goddelijk patroon van de
Wet van Licht en Liefde. Omdat de tonen op aarde steeds weer veranderen in
toonhoogte zullen er steeds meer mensen wakker worden. In het wakker wordt
proces zijn er fases. Deze verschillende stadia van wakker worden moeten eerst
doorlopen worden. Dit is de groei van het bewustzijn wat steeds verder open gaat
en gevoed wordt door Liefde en Licht.
Wanneer een plant Licht krijgt groeit het sneller, maar wanneer deze plant een
schaduwplant is, kan hij dood gaan aan teveel licht. Gedoseerd belichten en
besproeien met liefde levert het beste resultaat op.
Fases van Wakker Worden:
1) Wakker worden en ontdekken wat er op aarde is gebeurd. Er zal intussen voor
de mensen veel informatie beschikbaar zijn, omdat degenen die voor hen wakker
werden dit deel hebben verwezenlijkt. Het besef hoe de mens onderdrukt is
geweest geeft als reactie: opstaan en en een andere richting uit willen.
Verandering. Er iets aan doen vanuit een duale gedachten zoals strijden. Het ego is
nog aanwezig en beïnvloed dit inzicht. Er wordt onderscheidt gemaakt tussen goed
en kwaad.
2) Steeds verder in het wakker wordt proces zal men inzichten krijgen, want het
hart gaat steeds verder open. Inzicht in begrip naar de medemens die nog niet
wakker zijn. De strijd zal een andere kleur krijgen en met een diep bewust gevoel

zal men de inzichten gebruiken om de evolutie te kunnen accepteren. Aanvaarding.
Ego wordt kleiner en minder belangrijk.
3) De derde stap: het overzicht verkrijgen. Het overzicht na het inzicht. Wanneer
het overzicht verkregen wordt door Goddelijke instroom van deze energie, zal de
onvoorwaardelijke liefde indalen en vanuit deze liefde zal de mens het geheel
kunnen omhelzen en lief hebben. De mens snapt steeds beter hoe het ego te laten
slapen, ondergeschikt te maken. Communicatie resoneert niet meer met degene
die in het lager bewustzijn leven. Zoeken naar de juiste manier van communiceren,
de boodschap overbrengen.
1.
4) Bereik van de heelheid. De toestand van het Zijn. In deze toestand is de
heelheid bereikt en het samengaan van de duale kundalinislangen: het heilig
huwelijk verwezenlijkt: Hieros Gamos. Vanuit het centrum, het nulpunt gaan zij
reageren en handelen. Informatie, inzicht en overzicht dit allen bij elkaar verkregen
en dit kunnen inzetten vanuit het centrale punt in het midden van de cirkel. In dit
“zijn” werkt men met het totale geheel dm gedachtenkracht. Contact via telepathie
en gedachtenkracht met de andere dimensies. Vanuit dienstbaarheid.
Het ego slaapt. Het is totaal ondergeschikt. De harmonie van het grote geheel is nu
het belangrijkste levensdoel. Moeite hebben om te leven in de duale lagere wereld.
Trekt zich terug om in de hoge resonantie te kunnen verblijven. Geen behoefte
meer aan bevestiging van buitenaf.
Deze 4 punten zijn de grote lijnen waarin men kan wakker worden. Elk punt op zich
behoudt een grote periode van verwezenlijking in. Denk niet meteen, lief mens:
“daar ben ik”. Het ego wil graag de top bereiken, maar de weg naar de heelheid is
veel belangrijker dan men denkt. Daar zit de opgedane wijsheid in. Vanuit deze
wijsheid kan men punt 4 bereiken. Wat vooral belangrijker is: vanuit de heelheid
kan men de medemens helpen en bijstaan zonder eigen gewin.
Arthura: De Council of Nine bedoeld hier niet, dat wanneer het de taak is om in het
veld te werken, geen inkomsten mag gewonnen worden voor levensonderhoud, dit
gaat op een totaalmanier. In eenheid zijn met de kosmos, is ook in eenheid zijn met
wat je nodig hebt in het aardse leven. Dit werkt als de WET VAN AANTREKKING
en deze mensen hoeven niet veel te doen, het komt a.h.w. naar hen toe. Het valt
hen toe. Zij beleven het leven als een gebed. Een vanuit het hart.
Council of Nine gaat verder: Ieder op zijn uniek manier kan dit verwezenlijken.
Deze 4 punten zijn een zeer summiere weergaven. Het bevat veel meer. De 4
stappen zijn ook weer onder te verdelen in vele kleinere bewustwordingsniveaus.

Tussen de 4 punten in zijn de overgangsetappen. Vele incarnaties kan het duren,
maar in deze tijd van hoge energietoevoer, kan de mens mooi gebruik maken om te
surfen op deze hoog trillende energiegolven en het proces versnellen. Vele vormen
van intelligenties zijn op aarde geïncarneerd om dit te ervaren, zelfs degene die
niet meer hoefde te incarneren. Sommige van hen verblijven in stilte op de
achtergrond en zijn als “waarnemers” en “observeerders” neergezet. Er zijn vele
afgezanten die vanuit vele verschillende dimensies zijn gekomen om de aarde te
dienen ieder op een eigen manier. Gardians, de beschermers; boodschappers;
energieverstrekkers; planten van Lichtzaden; energie balanshouders; creatoren..
Weet dat er op de achtergrond velen aan het werk zijn op de aarde en om de aarde
heen. Er zijn vele soorten vormen van bewustzijn en ieder doet mee op zijn of haar
manier. Met elkaar creëren we zo een prachtige aarde met zijn vele levensvormen.
Het is een geschenk deze aarde, om naar te kijken, maar ook om in te creëren. En
zeker om op te leven.
Wij, de Creatoren vanuit het Licht en doen Ons werk vanuit dienstbaarheid voor het
geheel. Ons werk staat in dienst van God de Bron, Wij zijn zeer betrokken bij het
welzijn van deze mooie planeet. Wij zenden Onze Lichtenergie graag naar jullie
mensen op de aarde. Sta open en ontvang Ons Licht. Door Ons heen werkt God de
Bron. Wij zijn de vertalers van Het Licht van die Ene. Elk mens kan direct contact
maken met de Bron. Wij dienen alleen als tussenstation. Wij zijn de hulpmiddelen
van God en zeker geen Goden om aanbeden te worden. Wij verwijzen altijd door
naar de Bron van Al dat Is. Tot Hem mag je bidden, aan Ons kan je vele hulpvragen
stellen, maar het gebed richt je naar God de Bron. Richt je je tot Ons dan is een
liefdes gedachten al voldoende.
De poort van het hart, jullie zon, zal mooi open gaan. Eerst op een kier en dan
steeds verder, zodat het de Lichtstralen toe kan laten en deze informatie kan
verwerken in het bewustzijn. Want door de Liefde toe te laten komt er ook nieuwe
informatie binnen en deze zet veel om in jullie mensen. Deze Lichtinformatie opent
codes in jullie hersenen en psyche. Waardoor de energielagen om jullie heen
worden aangezet. Deze veranderen dan van kleur. In veel gevallen ruimt het de
negativiteit op, maar voegt ook nieuwe energie toe. Dit geeft verandering in emotie,
de psyche en in het fysieke lichaam. De ascentieverschijnselen ontstaan door het
verwijderen van negatieve lagen, daarna komt er “ruimte” vrij om de Lichtenergie
toe te laten. Dit geeft eerst een onbalans en daarna een herstel van energie.
Sommige ziekteprocessen zijn daar een onderdeel van. Zij ruimen de onbalans op.
De tonen veranderen in jou lichaam. Zonder dat je het weet zendt je andere tonen
uit. Je ziet dat je omgeving veranderd. Mensen waarmee je het eerst goed kon
vinden, gaan verder af staan. Jouw toon resoneert niet meer met hen. Nieuwe

mensen komen op je pad en resoneren beter, soms ook weer voor tijdelijk. Omdat
er veel verandering in iedereen is. Deze veranderingen gaan nog lang door, totdat
de aarde in fysieke vorm helemaal klaar is. Toch zal er vanaf volgend jaar 2013,
meer rust komen in de energie. De opbouw van energie komt stil te staan en zoekt
nu een balans. In de mens zelf wordt er een balans gezocht, maar ook in grote
groepen en uiteindelijk in de hele mensheid. Het wordt nog steeds hard werken om
de nieuwe ideeën die ontstaan vorm te geven en te manifesteren. Het wordt
vreugdevoller, elk jaar meer. Hoe meer mensen de staat van liefde bereiken hoe
meer de algehele toestand van de aarde voelbaar is. Weet dat het pad van Licht en
Liefde een resonantie is van het geheel. Maak je contact met dat geheel, dan leef
je vanuit die dimensie.
Stel je open en maak contact met de Liefdesdimensies van God. Laat het een
levensinstelling worden, een permanent gebed, dat je uitstraalt en doorleeft.
Door contact en integratie van elke andere kleur straal gaat het hart verder open en
komt de mens in een steeds hogere vibratie. Wees hier bewust van. De twaalf
poorten die zijn neergezet, hebben allen een andere hoogte van vibratie, kleur en
toon. Elke straal of poort bevat toegang tot verschillende informatiebibliotheken. De
taak die jij hebt is hierop afgestemd. Het opent de blauwdruk in jou systeem.
Wanneer alle twaalf poorten zijn ontvangen zal de kundaline totaal uitgerold worden
en daarna geactiveerd worden. Zodat het Hieros Gamos, Heilig Huwelijk, kan
worden voltrokken.
Over dit onderwerp is nog veel te vertellen, maar voor nu is dit voldoende.
Wij groeten U mooi mens vanuit de Council of Nine.
Wij spreken namens de Stem van God en
delen deze boodschap met u.
gegroet zijt u
Council of Nine, onderdeel van
de Galactische Federatie van het Licht
11 november 2012
Mag gedeeld worden in zijn geheel en onder vermelding van de bron: Arthura
Hector http://ashtarcommand.wix.com/ashtarspage

