
21-12-12  Geboorte van de Nieuwe Aarde

en het Nieuwe Zelf

Via Arthura

Ashtar
Rond 21-12-12 zal er een disclosure

van het Zelf plaats vinden.
Het plaatsvinden van dit deel van
de disclosure zal een openbaring

zijn van het Ware Zelf



Sananda
Het ware Zelf zal de sluier afwerpen en

het Ware Zijn tonen
van wie de mens ooit was en nog steeds is.

Deze gaat weer opstaan.
Deze disclosure van het Ware Zelf is
vooraf gegaan aan de disclosure van

het Ware Hart op 12-12-12

Deze onthullingen zijn nodig om de mens de Ware Ogen te 
openen.
Dit  openen  van  bepaalde  delen  van  het  bewustzijn  kan 
soms moeizaam gaan, het niet willen inzien wat er werkelijk 
schuil gaat onder de deken van illusie. Ontkenning zal de 
eerste reactie zijn. Want wat je niet herkent, hoef je ook niet 



toe te laten. Maar het energetische lichaam van de mens zal 
wel hierop gaan reageren en steeds de mens kleine duwtjes 
geven van: “wordt wakker, dit is de waarheid” en zo gaat dat 
door totdat het Ware Oog kan gaan kijken en het Nieuwe 
Bewustzijn kan gaan spreken. Het Hogere Zelf kan dan zijn 
toetreding maken. Het één worden van de fysieke mens en 
zijn Hogere Zelf, dát zal de disclosure zijn. Wanneer dit gaat 
gebeuren, zullen de Lichtschepen aan de hemel zich tonen 
aan  de  mens  die  wakker  wordt.  In  de  vorige  channeling 
werd  al  benoemd  dat  er  één  groot  Moederlicht  zou 
arriveren,  dit  groot  Moederlicht  is  het  Lichtschip  Nieuw 
Jeruzalem. Zij  zal  als  de 13e punt  in het  midden van de 
andere 12 Lichtschepen verschijnen. Het grit van de aarde 
wordt hierin meegenomen en versterkt.  Op elk knooppunt 
van  het  grit  zullen  Lichtschepen  worden  geplaatst.  Deze 
zullen  vooral  energetisch  aanwezig  zijn  en  slechts  voor 
enkele  zichtbaar.  De  kleinere  schepen  zullen  het  meest 
waargenomen  worden.  Het  hangt  af  of  het  oog  van  het 
bewustzijn  dit  aan  kan.  Een  ervaring  met  een  Lichtschip 
geeft een openbaring aan het bewustzijn en sommige onder 
jullie krijgen die openbaring op een totaal  andere manier. 
Het advies voor deze dagen, blijf  kalm en volg je gevoel. 
Ieder zal op haar of zijn manier deze ervaring beleven. De 
energie zal zeer hoog worden op aarde en de mens wordt 
hierin meegenomen. Voor sommige zal er in de slaap veel 
voorbereidingen  getroffen  worden  om dit  alles  bewust  te 
kunnen  handhaven.  Vooral  in  het  gevoel  zal  er  veel 
gebeuren.  Niet  iedereen  zal  dit  kunnen  benoemen  of 
kunnen  uitleggen,  omdat  dit  Nieuwe  Zelf  onbekend  is. 
Sommige  zullen  wel  de  herkenning  van  het  Ware  Zelf 
kunnen  vertalen,  dit  zijn  Onze  boodschappers  op  aarde. 
Speciaal opgeleid door het Licht.

Slechts één enkele blik in het Ware Zelf kan genoeg zijn om 



een totale ommekeer teweeg te brengen. De mens zal dan 
wakker worden en op gaan staan. Hij of zij zal een ander 
pad gaan zoeken om te bewandelen. Het oude voldoet niet 
meer en past niet meer. De zoektocht naar een ander pad 
zorgt  al  voor  grote  ontwikkelingen  op  de  aarde.  Vele 
gedachten zorgen voor die ommekeer. Vele veranderende 
gedachten  zorgen  voor  een  andere  aarde.  Deze 
verandering  is  nodig,  want  de  Aarde  zelf  zal  opnieuw 
geboren  worden,  de  Blauwe  baringsgolf  zal  Haar 
overspoelen en haar spirit meenemen. Zij zal baren tijdens 
haar Blauwe Kosmische Reis door het universum. Wanneer 
de aarde “terugkomt” zal zij totaal vernieuwd zijn. Het woord 
terugkomen  is  betrekkelijk.  In  werkelijkheid  komt  Zij  niet 
meer terug in haar oude positie! De oude resonanties zullen 
worden  afgesloten  en  de  nieuwe resonanties  zullen  zeer 
hoog vibreren. Zie de channeling van 12-12-12. Ieder mens 
kan hier op aansluiten en wanneer de mens op zoek gaat 
naar dat nieuwe pad, zal het oude pad verlaten worden en 
zo zal de aantrekking van het nieuwe corresponderen met 
het nieuwe waarnaar de mens op zoek naar gaat. De clou is 
dat  er  niet  gezocht  hoeft  te  worden,  het  is  er  al.  Het  is 
slechts een overstap maken in het bewustzijn, van de ene 
naar de andere vibratie. En deze zal het hart begeleiden. 
Het  hart  zal  in  de  mens anders  gaan  kloppen.  De ogen 
zullen  anders  gaan  kijken  en  de  mens  zal  anders  willen 
handelen  en  uiteindelijk  ook  anders  gáán  handelen.  Er 
zullen nieuwe manieren gevonden worden om deze aarde 
te gaan bewonen.

In de eerste drie maanden van het Nieuwe Jaar 2013 zal er 
een  totale  indaling  zijn  van  dit  Nieuwe  Bewustzijn  in  de 
mens en in alles. Na deze maanden van indaling en rust, 
begint het in de mens en vanuit de aarde open te gaan. De 
mens zal opnieuw weer op gaan staan en opnieuw de aarde 



gaan  bewandelen.  Vanuit  een  ander  bewustzijn  zal  deze 
manier van lopen niet meer hetzelfde zijn als voorheen. De 
blik is niet meer vertroebelt en ziet verder, dieper. Dit raakt 
ook de intelligentie van de mens aan. De vibraties en golven 
in de hersenen, zullen zowel energetisch als fysiek anders 
worden.  Eerst  energetisch daarna fysiek.  De mens wordt 
kristallijn.

 

Ashtar
De vreugde zal toenemen op 
aarde
                                                                                

  
 
En  wanneer  de  vreugde  toeneemt  op  aarde  zullen  Wij 
dichter bij de mens kunnen komen,
om uiteindelijk te kunnen gaan samenwerken. Eerst vanaf 



een afstandje, om geen schrik te laten ontstaan. Dan zal het 
bewustzijn tot rust mogen komen en dan kunnen Wij in zicht 
komen. De verbinding met het grit  en Onze Lichtschepen 
zullen de nieuwe aarde een lange tijd blijven ondersteunen, 
zolang  als  nodig  is.  Vele  variëteiten  aan  schepen  en 
kosmische intelligenties zullen hierbij ondersteuning bieden. 
Zij kunnen als Licht  of in prachtige kleuren verschijnen. Het 
uiterlijk zal niet altijd mensachtig zijn. Het gevoel van Liefde 
en vreugde die Zij in zich dragen zal de mens diep raken en 
het hart laten glimlachen. Volg jullie gevoel, lieve mensen en 
vertrouw daarop. Wij zijn allen schepselen van God.

Council of Nine en Ra

 
Wanneer  dit  vreugdegevoel  de  aarde  overspoelt,  zal  de 
mensen het contact met de andere Kosmische Intelligenties 
graag ontvangen. Het verlangen om weer contact te krijgen 
met het kosmische, het universum zal zeer groot worden. 
Vele onderzoekers zullen zich daar op gaan richten en deze 



zullen het  hart  openen voor  de andere levensvormen die 
zich aan hen zullen tonen. Het oude begrip van eerst uit de 
oude tijd maakt plaats voor een nieuw begrip. Niet langer 
zal er via de ratio worden gehandeld. Er zal ruimte komen 
voor  deze  andere  manier  van  beleving.  Het  nieuwe 
bewustzijn  zal  letterlijk  opstaan.  Vele  onder  jullie  zijn 
aangeraakt  en  dit  komt  nu  tot  leven.  Het  hart  zal  gaan 
spreken  en  niet  langer  vanuit  egoïsme,  nee,  vanuit  een 
liefde en eenheid. Degene die nog even vast zitten, omdat 
zij  de waarheid nog niet  in de ogen durven kijken, zullen 
zeer snel hierin meegaan. Want de totale aarde zendt haar 
signalen uit. Zij spreekt via het onderbewuste de mens toe.
Haar  signalen  komen  vanuit  de  vibratie  van  het  hoger 
bewustzijn, zij reageren vanuit liefde. Haar toon is hoog en 
zuiver. Deze resonantie van de Nieuwe Aarde dringt diep in 
ieders hart door. Sommige onder jullie begrijpen in de eerste 
instantie niet wat zij daarmee aan moeten en zijn tijdelijk in 
een soort  roes.  Deze roes is  nodig.  Want  de mens mag 
wennen aan dit  gevoel,  aan  dit  bewustzijn  wat  zo  nieuw 
aanvoelt en tegelijkertijd zo herkenbaar zal zijn. Dit is een 
vreemde  combinatie  voor  jullie  allen,  maar  spoedig  komt 
men tot de conclusie dat dit goed is en de mens zal zich 
verder openen voor deze nieuwe energie. Dit heeft even tijd 
nodig. Voor sommige onder jullie die dit verlangen al zeer 
lang koesteren, duurt het misschien nog te lang. Maar lieve 
schepsels van de aarde, dit is niet zo. Deze snelheid in de 
ontwikkeling gaat  echter  niet  langzaam. Wij  van het  Licht 
moeten  steeds  bijspringen  om  deze  snelheid  van 
verandering  goed  te  laten  verlopen.  Wij  blijven  jullie 
ondersteunen  op  verschillende  manieren.  Naderhand 
wanneer jullie terugkijken zullen jullie beseffen dat dit een 
prachtige tijd was waarin jullie deel aan mochten nemen. De 
aardse tijd is een heel andere tijd dan waarin Wij bestaan. 
En ik zeg jullie lieve mensen van de aarde, de golven van 
de verandering zijn heel kort en snel. Deze golven komen 



tot  rust  en  dan  kan  de  opbouw  aan  de  Nieuwe  Aarde 
beginnen.

Zonlicht

Het zonlicht zal ook een totaal andere energie bevatten en 
deze uitstralen naar de aarde.  De Nieuwe Aarde zal  zich 
onder  dit  nieuwe  krachtige  zonlicht  ontwikkelen  tot  een 
prachtige nieuwe beschaving.
De energie van de Lichtwezens van de Zon zullen aanwezig 
zijn  op  aarde,  Wij  zullen  neerdalen.  De  mens  wordt  een 
zonnemens. Het Gouden Tijdperk kondigt zich spoedig aan. 
Het enigste wat de mens dient te doen, is het hart open te 
stellen.  Stel  je  open  voor  deze  energie  van  het  Gouden 
Zonlicht  en Wij  zullen  tot  jullie  spreken.  Elke zonnestraal 
bevat energie en informatie, in combinatie met de Blauwe 
water  energie  zal  deze  tot  jullie  komen.  De  eenheid  zal 
ontstaan in de mens. Er zal  nog steeds een dag en een 



nacht  zijn,  maar  het  wordt  anders.  Deze  vorm  van 
tweeledigheid  zal  in  eenheid  zijn.  In  harmonie.  Dit  is  de 
harmonie die Wij, Lichtwezens kennen. Dit geeft vreugde en 
het hart  glimlacht.  Dit  is de vibratie die Wij  kunnen delen 
met jullie. Samenwerking, opbouwen van de Nieuwe Aarde 
en  de  nieuwe  lessen  van  het  Licht  doorgeven.  Ja,  het 
contact zal mooi zijn.

Maria

De Blauwe Energie zal in en door de aarde trekken, haar 
omgeven.  De  Blauwe  Kristallijne  Aarde  zal  nu  ontstaan, 
geboren  worden.  Het  Gouden Licht  zal  Zij  ontvangen  en 
opnemen. Zo zullen deze twee energieën, het mannelijke en 
het  vrouwelijke  samen  gaan  werken  en  één  worden.  Dit 
Heilig Huwelijk zal in de kern van de aarde en in het hart 
van de mens plaats gaan vinden.
Alles wat van kristal wordt, zoals de mens, zal anders gaan 
ontvangen en zenden. Een kristal is immers een mooi en 
zuiver middel dat als signaal kan fungeren. het zal zeer snel 



en direct werken. De mens zal uit een totaal van kristallijne 
cellen gaan ontstaan. Kristal kan veel informatie verwerken. 
De Blauwe Energie kan op die  manier  in  de kristalcellen 
gaan  vibreren  en  het  Gouden  Zonlicht  opnemen  en  zich 
gaan  vermengen,  éénwording  in  elke  cel!  Wanneer  deze 
twee samenkomen ontstaat er een Lichtvonk in elke cel, zo 
wordt de mens weer een totaal Lichtwezen en men kan dan 
weer de heldere kosmische verbindingen gaan maken. Het 
gebruik maken van telepathie en gedachtenkracht zijn dan 
een  feit.  Kristalactivatie  is  een  belangrijk  onderdeel  dat 
plaats zal gaan vinden. Vele lichtwerkers en sterrenzaden 
zullen met de Blauwe en Gouden energie gaan werken. Dit 
zijn de electromagnetische velden waarmee men dan werkt. 
Het  Goud  is  de  zendt  energie  (electro),  het  Blauw  de 
ontvangst  (magnetisch).  Deze  moeten  ten  aller  tijden  in 
balans blijven. Vele lessen zullen hierover gegeven worden 
en er  mag pas mee gewerkt  worden als  de mens er  de 
kennis  van  door  heeft  gekregen.  Wij  zullen  daar  over 
waken.

Council of Nine en Ra: KUNDALINI

Deze  electromagnetische  velden  zullen  ook  ontstaan 
wanneer de Nieuwe Aarde geboren wordt. In de kosmos en 
in  jullie  melkwegstelsel  zullen  de  kundalini-slangen  één 
worden.  Vanuit  de  Bron  zal  er  een  Energetisch 
Spiraalvormige  Lint  van  Fotonenlicht  ontstaan,  die  alle 
planeten  in  hun  kern  doorboort,  zo  ook  de  aarde.  Deze 
planeten zullen eerst allen op één lijn komen te staan. Zodat 
de kundalini van het melkwegstelsel zich kan gaan ontrollen 
en  door  alle  planeten  kan  gaan  manifesteren.  De 
kundalinislangen  bestaan  uit  één  gouden  en  één  blauwe 
spiraalvormige slang, deze zullen met elkaar gaan golven 
en uiteindelijk één worden. Zoals in een heilige dans. Deze 



éénwording  zal  een  enorme  Lichtexplosie  veroorzaken, 
deze ééngeworden Lichtslang kan dan door alle planeten 
heen  het  Licht  verspreiden  en  in  de  aardekern  zal  de 
 kundalini  worden  geactiveert.  Door  deze  kosmische 
eenwording van de universele kundalini, zullen in kern van 
alle  planeten  de  planetaire  kundalini  worden  geactiveerd. 
Op aarde zal er ook een kundalini-eenwording plaatsvinden 
in de mens. Deze activatie vanuit het universum zullen zeer 
grote  gevolgen  hebben  voor  het  hele  bewustzijn  van  het 
universum.
Dit  zorgt  dat  de  Nieuwe  Aarde  geboren  zal  worden. 
Wanneer er in de mens de kundalini geactiveerd word zal 
de  nieuwe  mens  geboren  worden.  Alles  zal  in  eenheid 
komen.

Gegroet Lieve mensen
van Ons Allen

Council of Nine, Maria, Sananda en Ashtar

13 december 2012

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


