
IK VRAAG AAN DE ZON OM GENEZING VAN MIJN HART

door Arthura Hector

Ik vraag aan de warmte van de Zon om genezing
Ik vraag aan het gezang van de vogels om verzachting
Ik vraag aan de bomen om hun helende groene kleur

En aan Moeder Aarde om haar milde vergeving

WANT MIJN HART IS GEBROKEN IN DUIZENDE FACETTEN

Gebroken door het leven
Wat ik heb geleidt

Hier op de blauwe aarde
Hier in de grijze stof

Genezing is waar ik om vraag
Want ik weet het niet meer

Wat ik nu wel weet is..

Dat er vele SOORTEN poorten zijn



En elke dag voor dat je opstaat
betreed je een poort

Welke poort dat bepaal jij
Het voorportaal betreed je eerst, voordat je kiest

Je gemoedstoestand bepaalt dat
De poorten naar het onderbewustzijn

Het begint al wanneer je wakker wordt
Kies je de materiële poort van de grijze vlakte?

Dan bewandel je het materiële pad

Deze poort is zeer vanzelfsprekend
In deze materiële wereld past deze poort

Er zijn er onnoemelijk veel van
Variërend in vele grijstonen

Daar hoef je niet veel voor te doen

Maar wanneer ziekte, dood, verdriet of invaliditeit
Op je pad komen

Wordt het benaderen
van deze poorten bemoeilijkt
Er zijn plots andere obstakels

Deze obstakels zouden weleens
de sleutels van de poort kunnen zijn

Naar een diepere laag
Een diepere wereld!

Waar de materie niet meer belangrijk is

Er zijn vele lagen in de diepte en vele lagen in de vlakte

De vlakte van het geautomatiseerde geluk
De vlakte van een tijdelijke blijdschap

De vlakte van de gekochte liefde
De vlakte van het ongeopend verdriet

Dus je leid een prima leven?
Pas wanneer je hart gebroken is

In duizenden stukjes
Als in een spiegel

Duizenden keren de pijn weerspiegeld wordt
in de gebroken facetten



versplinterd zijn

Als dat jouw hart is
Dan kun je diep gaan

Via deze pijn van duizenden facetten
Naar een diepere laag afreizen

Een diepere laag betreden van helder inzicht
Een diepere laag ingaan van een permanente liefde

In een diepere laag neerdalen van Lichtontmoetingen

Via deze duizenden facetten van pijn
Naar de verborgen poorten van de Zevende Hemelen

Deze codes zijn de sleutels
Deze sleutels zijn het moeilijkst te vinden

De orakels kunnen je helpen
Maar zeker niet in de vlaktes van de materie

Daar zie je ze niet
Daar kom je ze niet tegen

Ook niet in de materiële vlakke-pijn-wereld
Nee, de diepere-lagen-wereld

Daar vindt je ze
Daar openbaren ze zich zo

Aan de voor jou ooit gesloten ogen
Want de ogen zullen pas gaan zien als het kijken wordt verdiept

Poorten gaan dan open

En een prachtige wereld van schoonheid
Stelt zich ten toon aan jouw ogen van innerlijkheid

Het Zonlicht wordt van Goud
Het gras fluorescerend groen

En de draden van het spinnenweb schitteren als zilverdraad
Daar vindt ook jouw pijn rust

Daar wordt jouw verdriet een inzicht

Daar wordt jouw, in duizend facetten gebroken hart,
een enkele, in duizend facetten geslepen diamant

Schitterend van vorm 

Daar vinden jou aanrakingen van zintuigen,
De aanrakingen van God
Het verblindend contact

Van de Liefde



Daar in de diepte van de ziel
Bevind zich het Goddelijk Plan

In die diepere lagen worden de poorten geopend
Van een totaal andere 

JIJ!

En in die diepte
Die voor vele onzichtbaar is

Ligt 
ALLES

In deze Goddelijke Wereld
Ligt het GOUD waarmee jij jezelf kan kleden

Dit GOUD zorgt voor jou
In deze GOUDEN Goddelijke Wereld van de diepte

Is alles mogelijk

ALLES!

Het Gouden Licht zal de ogen openen van de diepere lagen
Het Gouden Licht zal de harten raken

en doen stralen vanuit deze diepe poel van Licht
Het Gouden Licht zal de GOD doen verschijnen

Ook diep in jou!

In de vlakte van de materie wordt jij uitgedaagd
Je wordt uitgedaagd door deze diepere Goddelijke Lagen

Die verweven zijn in alles!
In het moment van diep verdriet kun je de poorten zien

Het is alleen aan jou of je deze wilt gaan betreden
Wilt openen……

Dat is de sleutel, het zien is de eerste stap
De sleutel gebruiken is de tweede..

De doorgang is de derde..
Het is de wereld IN de andere wereld

Hoelang kan jij zijn in deze wereld van de nectar
en samen deze diepere permanente liefde omarmen?

Het Gouden Licht straalt door alles heen en je herkent het

Deze momenten in je leven maken jou ziel wakker

Dit is de honger
Die jij steeds voelt
In de grijze vlakte



Het gemis
Dat steeds maar groter wordt

En de zoektocht ernaar
Vergroot

Vanbinnen groeit de pijn en het verlangen
Naar dit Zuivere Zijn

Dat alles heel maakt en ook de honger stopt:
Naar meer materie
Naar meer ge-ren

Naar meer gevlucht

Maar in de vlakte worden de emoties niet omgezet
Nee, slechts vastgehouden en herhaald!

Hebben niet de functie van genezing
Maar van duplicering

Want steeds krijg je de pijn om de sleutels van de diepere poorten te gebruiken
Word jouw honger steeds weer verleidt?

De verleiding in deze vlakke wereld is groot en divers

De V van Vlakke wereld
IS de V van Verleiding

De verleiding om vooral niet diep te gaan
Je blik te laten vertroebelen

Je ogen af te sluiten
hermetisch

De sluier over jou ECHTE ZIJN neer te laten dalen
Over jouw openingspoort van verdriet

Over de weg naar de heelwording
WEET: 

Je eigen genezing staat vlak naast je!
Eenmaal verbonden geweest met deze diepte van geluk

Dan is het afscheid
Van de vlakke wereld niet meer dan een feit

Maar meer van een welsprekendheid
Ondanks dat het steeds in fases gaat

Word het Goddelijk Bewustzijn
Plots Geboren

En blijft geboren worden

DIT IS HET PAD VAN DE WARE ASCENT



1 augustus 2012

Deze woorden mogen niet gedeeld of gekopieerd worden
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