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DE HEMELPOORT 

Kijken door de poort van de Hemel geeft verlichting, 

het verandert jouw kristallijne lichaam. 

 

 De Hemelpoort is een doorgang naar de etherische werelden, waarin vele 

creaties van Goddelijke aard verblijven. Zij zijn ontstaan vanuit een 

Goddelijk Licht en een Goddelijke Helix. De onzichtbare lagen op aarde die 

de mens kan aanraken, bevatten dit Licht. 
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De Hemelpoort 

Kijken door de poort van de Hemel geeft verlichting, het ontlast de mens.  

 HET GODDELIJK DNA 

Het Goddelijke DNA bestaat uit Lichtcodes en zijn zodanig samengesteld, dat zij Goddelijke 

talenten bevatten. Deze Goddelijke talenten kunnen nieuwe werelden creëren met nieuwe 

levensvormen. Vanuit en in samenwerking met het Goddelijke Licht, de Schepper van alles, 

kan er via de levende matrix gecreëerd worden. Deze scheppende codes bevatten een levende 

helix. 

DE MENS 

De mens is een onderdeel van de Goddelijke creatie, elk mens bevat een Lichtcode van 

Goddelijke aard. Het is aan de mens om te ontdekken hoe deze codes ontwikkeld kunnen 

worden. Deze codes kunnen geopend worden als er een Goddelijke aanraking ontstaat, maar 

de aardse realiteit mag niet ontkend worden. Binnen de menselijke stoffelijke DNA-codes 

kan er een verbinding gemaakt worden. Deze verbindingscodes ontstaan wanneer de 

Goddelijke aanraking plaats vindt. De Aarde heeft een Goddelijke kristalkern van liefde en 

een deeltje van deze kristal draagt elk mens in het hart. Het opent alle kristallen in de 

chakra’s, zodat de regenboogslang kan ontwaken.  

De stoffelijke aarde leeft en ontwikkeld zich keer op keer. De materie is slechts een uiterlijke 

vorm en deze wordt beleefd in de dimensie van de materie. Deze vorm van creatie, die bij een 

dimensie hoort van het stoffelijke bewustzijn, kan verder geopend worden. Via de Goddelijke 

kernen kan de visie geopend worden van zelfinzicht en zelfrealisatie. Wanneer de Goddelijke 

kernen geopend worden, kan er een visie ontstaan van pure vreugde, deze visie zal opengaan 

als de mens de waarheid onder ogen kan komen. Veel ontkenning in de mens zorgt voor vele 

waarheden. Welke waarheid kan deze mens ontvangen?  

HET PAD VAN DE ZOEKER 

Vanuit de aarde kan er een diepe ervaring plaats vinden en zo kan er via een stoffelijke 

bewustwording, in de volgende laag een energetische poort geopend worden. Dit kan alleen 

als de mens dit zelf wilt. Een gedwongen poort openen kan niet plaatsvinden. Na de roep om 

verlichting van pijn en verdriet, kan er een aanraking van het Goddelijke bewustzijn 

ontstaan, via deze aanraking zal de mens ja of nee antwoorden en wanneer deze positief 

ontvangen wordt, gaat de poort open. 

Van beide kanten wordt er dus gewerkt aan de opening van poorten in verschillende lagen. 

De energielagen om de mens zijn opgebouwd uit verschillende soorten trillingen en naar 

gelang de mens hieraan werkt stijgen de vibraties. Tevens geldt hier ook welke DNA-codes 

zij bij zich dragen. Het menselijke DNA bevat de stoffelijke code, maar tevens ook een 

kristalcode van Licht. Wanneer de mens kristallijn wordt, ontstaan er vanzelf andere DNA-
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helices. Elk wezen kan zich opheffen naar de Hemelpoort, de toegang tot een andere 

dimensie van liefde. 

De trilling van een bepaalde dimensie staat in contact met de trilling van een bepaald soort 

mens. Elke laag is anders en kunnen een opbouwende werking in zich dragen. Nooit kan er 

gezegd worden, dat iemand zch niet kan ontwikkelen. Hoe vast iemand ook in een dimensie 

opgesloten zit, alles blijft mogelijk. De opening ligt besloten in een diepe laag van de 

kristallijne codes van Licht. Wanneer je echt overtuigd bent, openen deze vanzelf. Daarom is 

een passievol leven, een leven vol grote ontwikkelingen. Via de passie ontstaat creatie. 

HET WATER 

Het water in de mens draagt een bijzondere code. De code van verandering. Kijk hoe water 

zich kan omvormen in een totaal andere substanties. De vloeibare vorm is wat wij water 

noemen, maar ook waterdamp en ijs zijn vormen van water. In elke dimensie heeft zij dus 

een eigenheid van leven. Waardoor de natuur anders van uiterlijk wordt en er een totaal 

andere wereld ontstaat. Elk klimaat brengt via het water een andere levensvorm voort. 

  

Het waterkristal is een zeer grote kracht, omdat het waterkristal zich voortdurend kan 

veranderen. Het reageert op de emotie van zijn omgeving. Gevoelens en emoties in de mens 

en overal op aarde geven een bepaalde energie af. Een vibratie. De vibratie van verandering 

en transformatie. Daarom is water zuiverend en helend voor de geest en het fysieke lichaam. 

Wanneer het water vervuild raakt en de oceanen hun kristallen niet meer kunnen laten 

spreken, kan er geen verandering meer gemaakt worden. Deze kristallen in het water raken 
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vervuild en hun trilling gaat afnemen. Het water worden stilgezet er kan geen transformatie 

meer plaats vinden. Er ontstaat uiteindelijk dood water zonder communicatie. 

Wanneer het water in de oceanen beroofd worden van de levende kristallen, zal dit direct 

effect hebben op alle andere waterkristallen. Ook die in de mens. Zo zal langzaam al het 

leven op aarde afsterven. Er zal steeds meer behoefte komen aan een kunstmatige 

vervanging van het leven, zodat de werkelijke natuur ophoudt te bestaan. De mens kan niet 

zonder de levende natuur, uiteindelijk zal de mens ook door een kunstmatig bewustzijn 

vervangen worden. 

Denk niet dat dit nog ver van je weg ligt, het gaat sneller dan je denkt. 

Dit is niet om angst in te boezemen, maar slecht om jou wakker te maken om de natuur te 

blijven koesteren. Raak niet vervreemd van de natuur. Plant zaden en bomen, waar dit maar 

kan. Leer jezelf en de (klein)kinderen hoe het leven groeit, maak er een levenstaak van. 

Groei is namelijk de eerste stap naar een levend bewustzijn. Hoe klein de vorm ook is. Het is 

leven. De levende kristallen spreken met elkaar. Hun communicatie verloopt via telepathie. 

Dat betekent dat alles om ons heen communiceert. Probeer je af te stemmen op die 

communicatie van de levende waterkristallen. In jezelf en om je heen. Dit is de levende 

matrix. 

HET ZAADJE 

Op die manier hou je de Goddelijke levenshelix intact. Want in elk zaadje bevindt zich een 

lichtcode wat zich kan gaan ontwikkelen. De aarde is de baarmoeder voor al het leven, het 

zand, maar ook de stenen en de andere vormen kunnen een bodem zijn om dit zaad tot leven 

te laten komen. Een zaadje is een natuurlijke chip, daarin liggen zoveel minuscule DNA-

codes in besloten. Elk zaadje is afgestemd op het geheugen van de aarde. Tussen dit zaadje 

en Moeder Aarde ontstaat een liefdevolle communicatie. Wanneer jij zaadjes plant, kom je in 

contact met deze liefdesvibratie. Luister en communiceer. Elk plantje heeft een andere code 

en brengt weer andere waterkristallen voort. Alles bestaat immers voor een groot deel uit 

water en kristallen.  

 

Dit is de werkelijke taal van de aarde en het universum! 
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Leer de taal van de (water)kristal spreken en ontmoet vele levensvormen via kristal 

communicatie. Op, in en buiten de aarde, want de onzichtbare werelden dragen een grote 

kracht van kennis in zich. Herstel de kristallen in het water, dan herstel je jezelf. 

Dit was Arthura in de energie van Sanat Kumara 

Wij groeten de liefde in je hart 

Dit bericht mag gedeeld worden in zijn geheel en onder vermelding van de bron: Arthura 

Hector  www.ashtarcommandnederland.com 
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