
Meester Kuthumi: Het Doek gaat vallen!

 

via Arthura

Goeden middag lieve mensen,

Hier spreekt Meester Kuthumi en Ik kom met een boodschap die weldra zal plaats 
vinden op Aarde. De omgedraaide pentagram komt naar beneden en het doek gaat 
vallen. Dan zal de waarheid opstaan. Deze bewustwording van de waarheid die 
tevoorschijn komt, zal een zeer grote ommekeer brengen de komende tijd.
Een Grote Negativiteit zal tussen de twee volle manen van deze maand augustus 
(2 en 31 aug 2012) sterk naar beneden komen. Een heftige strijd zal plaats vinden, 
vooral IN de mens zelf. Het is nu tijd om goed te gaan geloven in jezelf en waar je 
voor  staat.  Kom  hiermee  naar  buiten  op  een  respectvolle  manier.  Niet  vanuit 
agressie en sensatie. Maar in liefde en mededogen.



Maak een plan, waar je je aan vast kunt houden in tijden van verwarring en chaos, 
veel  informatie  zal  op  je  af  komen.  In  de  stand  van  rust  kun  je  dit  beter 
onderscheiden  van zuiver  en  onzuiver.  Voel  met  je  hart  en  alles  wat  niet  juist 
aanvoelt,  plaatst dat buiten jezelf.  Laat alleen binnen wat voor jou als waarheid 
klopt.

Paraat staat de Lichtwereld vanuit Liefde. En op een bepaald moment zullen Wij 
ingrijpen. Eerst zal er een zwaar dieptepunt komen en dat wordt zichtbaar in alles 
om jullie heen. Dit punt moet eerst bereikt worden. De geesten van de mensen zijn 
dan alert en open voor de Lichtontvangst. Dat is het signaal voor de Lichtwereld en 
degene die met Ons verbonden zijn.

Er zijn veel redenen waarom Wij geen precieze data vermelden. Wij geven geen 
plannen prijs aan de tegenpartij! Tegelijkertijd is het afhankelijk van de stappen die 
het  duister  in  petto  heeft  en  hoe  de  mens  hierop  gaat  reageren.  De  wet  van 
Oorzaak en gevolg en De wet van aantrekking spelen beide een grote rol hierin. Wij 
vanuit het Licht zullen hierop reageren vanuit de Wetten van de Liefdesstrijd! Er is 
een groot plan opgezet door de Bron van Al dat Is. Alle Engelen uit de Hogere 
regionen weten wat te doen. Ieder staat klaar op zijn plaats, Hier in de dimensies 
van het Licht en ook onze “ground-eagles” op Aarde.

Niet alles is al bewust, dat komt spoedig.

Wanneer de mens zal tuimelen, zullen de ogen opengaan en dan zullen Wij vanuit 
de Lichtregionen massaal neerdalen om de mens op te vangen, te ondersteunen 
en redden.

Als een “ vangnet van Licht” staan Wij klaar

Vele zullen gered worden die gaan vallen, vele zullen niet vallen. Deze houden zich 
staande en zijn goed voorbereid, door de lessen van het Licht. Weet dat deze strijd 
vooral een psychologisch karakter zal hebben. De geest van de mens zal op de 
proef gesteld worden.

De vallende of staande mens zal dan inzichten en herinneringen krijgen en weten 
wat te doen, om vanuit dat diepe dal weer op te stijgen. Daar zullen Wij aanwezig 
zijn, wanneer het inzicht, de bewustwording open gaat kunnen Wij vanuit het Licht 
de noodlijnen toewerpen! Eerst zal het dieptepunt bereikt moeten worden, daar zit 
de kering,  de totale ommekeer.  Vanaf  dat  punt  zal  het  Licht  op gaan staan en 
opruimen wat er gedaan moet worden. Deze battle staat al eonen vast! En Wij van 
het Licht staan klaar en zijn zeer goed voorbereid.



Wees niet bevreesd tijdens de VAL, maar moedig in het vertrouwen in de Bron van 
Al dat Is.

Ook in Zijn Helpers, de Dienaren, de Strijders en de Beschermende Legers: Jullie 
zijn beschermd, geloof er in! Want daar ligt jullie kracht en de totale overwinning.
Dit is het even voor Nu, maar er volgt nog meer informatie te zijner tijd.

Meester Kuthumi heeft gesproken en groet U met een Lichtgroet

1 augustus 2012, bron: Arthura Hector,
http://ashtarcommand.wix.com/ashtarspage

Delen mag maar alleen in zijn geheel en onder vermelding van de bron.


