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Van de start van de Disclosure

We weten dat er al vele meldingen zijn 
doorgegeven

over de data van de disclosure

Deze meldingen hebben plaats gevonden en vele onder jullie zijn daardoor wat 
sceptisch geworden, helaas kon dit niet anders, soms om de tegenpartij te 

misleiden en soms omdat de wensgedachte van de mens erdoorheen speelde.
Maar ik zeg jullie lieve mensen het gaat gebeuren 22-11-12 

is een zeer bijzondere dag.
Het sein is vannacht gegeven

het laatste Baken op aarde heeft haar toon bereikt
en nu kan alles gestart worden.

Vandaag is de dag: DE START VAN DE DISCLOSURE
Wij zijn erg verheugd dit te mogen doorgeven

Via het kanaal Arthura worden de eerste stappen gezet 



om de buitenwereld te informeren.
Wij doen dit niet met veel beweging. 

Nee, dit gaat op een geruisloze manier zonder ophef.
Er hoeft immers geen ophef gemaakt te worden

Wel zal er blijdschap in jullie harten gevoeld worden wanneer jullie,
mensen van de aarde deze boodschap horen

Er komt zeker nog een vervolg, maar dit komt later
Stap voor stap zullen Wij dit kenbaar maken

en de mens hierop voorbereiden
Ik, Ashtar zal jullie op de hoogte houden en

door bepaalde betrouwbare kanalen spreken.
Arthura is er één van.

Zij is ook één van de bakens op aarde, waarvan de tonen 
zijn gaan fluiten en gaan oplichten

daardoor weten Wij, Dienaren van het Licht.
Dat nu alle Bakens "in tune" resoneren

deze Bakens hebben de Blauwdruk en de codes en gaan
 in werking zodra de tijd zover is

Zij zijn de energetische en fysieke barometers op aarde.
Maar Ik zeg nogmaals het laatste Baken heeft haar toon bereikt

en het oude kan afgesloten worden

Natuurlijk spelen er velen een rol in dit geheel

De Disclosure gaat van start
de tijd dat de disclosure kan starten is vandaag 22-11-12.

Het teken van de Hoge Heilige Raden is gegeven en door Ons Dienaren 
ontvangen.

wat dit inhoud, dat zal nog gaan volgen
step by step, lieve mensen

stap voor stap

Velen van jullie voelen dit echter al
al weten jullie niet precies WAT jullie voelen

Er gebeurd erg veel op aarde en met jullie mensen
HOU VOL EN GEEF NIET OP!

Wij gaan komen
HOE?

Ten eerste zullen jullie harten open gaan
(lees Disclosure van het Hart)

http://www.ashtarspage.com/page/Disclosure%20van%20het%20Hart


De Disclosure van het Hart kan nu massaal gaan plaats vinden.
Jullie weten Wij zijn verbonden met jullie poorten van het Hart

daarmee maken Wij contact
Dit zijn de Heilige Lijnen die Wij volgen in opdracht van de Bron.

Het kan niet anders
Namasté

Ashtar

22-11-12

Mag gedeeld worden in zijn geheel en onder vermelding van de bron:
 Arthura Hector  www.ashtarspage.com
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