Tekens en Signalen

Ashtar via Arthura

Hallo lieve broeders en zusters van Gaia
Hier weer een boodschap van het Licht, van Ashtar
De tekens staan aan de horizon klaar. De signalen van het Goddelijk Plan zullen zich
spoedig gaan ontvouwen. Wanneer deze prachtige ontvouwing plaats gaat vinden, zal de
mens gaan opstaan. Opstaan voor zijn rechten en voor zijn vrijheid. Maar let wel, wel
vanuit Liefde. Het signaal wordt afgegeven vanuit de Goddelijke Hiërarchieën rechtstreeks
naar het hart van elk levend wezen op aarde. Ook naar Gaia, onze moeder Aarde. Dit
signaal is de directe verbinding met de Oerbron. Omdat elk levend wezen verbonden hoort
te zijn met de Bron van Al dat is, zal dit spoedig hersteld worden. Deze verbinding in het
onderbewustzijn van de mens, is slapende. Lang geleden gevangen gezet in de
illusielaag, maar zal nu eindelijk kan gaan ontwaken. Lieve bewoners van Gaia, er zal een
wonder gaan plaats vinden in jullie Harten. Nog nooit in dit leven hebben jullie deze vorm
van liefde ervaren. Zoveel Licht zal gaan schijnen in de jullie Harten en dus ook in het Hart
van de aarde. Dit signaal zal voorafgaan aan de gehele nieuwe ontwikkeling op aarde,
wanneer deze liefdesstroom zal gaan vonken en gaat connecten met elkaar zal er

massaal een Licht aangestoken worden. Alleen al door jullie Harten te openen zal de
samensmelting spoedig volgen.
Elk mens zal aangeraakt worden en elk mens zal deze “Goddelijke opleving” voelen, Ook
de dieren en de planten, alles zal vernieuwd worden door deze Goddelijke aanraking.
De mens op aarde zal met nieuwe ogen gaan kijken naar zichzelf, naar elkaar, naar de
aarde en de dieren. Een prachtige bloemenpracht van zielen zal opengaan en de nectar
van de liefde zal zodanig uit jullie Heilige Gralen stromen, dat het je medemens zal raken.
Want als deze stroom eenmaal op gang komt zal deze niet meer te stoppen zijn. Een
enorme golf van Liefde zal over de aarde uitwaaien. Enkele van jullie hebben dit al
ervaren, sommige permanent, sommige onder jullie in golven van verschillende sterkte.
Dit was om jullie voor te bereiden op jullie missie en om de boodschap uit te dragen om
bijvoorbeeld deze woorden in deze vorm van materie uit te zenden. In deze woorden zit
ook het signaal! Het signaal zit verborgen in vele dingen om je heen. Want iedereen mag
geraakt worden. De code in deze boodschap opent jullie Harten en laat de Gouden-ZonEnergie stralen. Als de mensen van Gaia dit voor de eerste keer zullen ervaren is er geen
houden meer aan. De energetische “honger” naar dit prachtige liefdesgevoel zal zich snel
verspreiden en zo geven wij allen dit signaal van onvoorwaardelijke liefde door. Ja,
iedereen kan dit. In elk hart zit een Goddelijke Gouden Vonk. De trilling van het goud is
geplaatst voordat jullie hier op aarde reïncarneerde.
De resonantie van het nieuwe tijdperk is GOUD. Goud resoneert met goud en goud zal in
de dageraad verschijnen vanuit jullie harten en uiteindelijk jullie gehele lichaam en
omgeving omringen. De herkenning van de nectar van de Liefde zal diep gaan. Tranen
van vreugde zullen stromen, maar ook vragen van: “waar men zolang van gescheiden is
geweest” , maar niet voor lang. Nee. Het zal jullie allen bij elkaar brengen en veel vreugde
geven.
Deze vorm van onvoorwaardelijke liefde, die jullie mensen gaan ontdekken, zal ook onze
harten doen overlopen, jullie zo te zien zal ook ons, Lichtwezens van de Sterren, diep
raken en onze komst bespoedigen. De verbinding met het hart kan gemaakt worden
tussen ons allen. En dan zullen wij elkaar omhelzen als broeders en zusters van het
universum. Kosmische familiebanden kunnen dan weer langzaam worden hersteld.
Dit alles gaat in golven, in vijf stappen die ook weer organisch overgaan in elkaar. De 5
stappen die zullen volgen: De 1ste golf is al gaande bij degene die individueel door ons
begeleid worden. De boodschappers, de klokkenluiders, de starseeds. Degene die de
eerste zaden van het wakker worden geplaatst hebben. Geen gemakkelijke taak. Wij zijn
hen dan ook diep dankbaar voor deze inzet en voor het doorzettingsvermogen.
De 2de golf zijn de groepen die zich in de laatste jaren hebben verenigd en weer hebben
opgedeeld, dit gaat nog even door zo, totdat hieruit krachtige groepen en kernen gaan
ontstaan. De wet van aantrekking wordt steeds groter. Zoek aansluiting bij die mensen die

in vibratie beter bij jou aansluiten. Als er een afscheiding plaats vindt van een bestaande
groep mensen doe dit dan zonder schuldgevoel of ergernis, blijf in resonantie met de
liefdesstroom. Je zult elkaar weer ontmoeten op een ander tijdstip en elkaar nodig hebben
om in eenheid te gaan werken en leven met elkaar. Laat los. Laat gaan vanuit liefde.
De 3de golf zijn de mensen die met de individuen of de groepen, die genoemd zijn bij 1 en
2, in aanraking komen op een onbewuste manier. Op toevallige plaatsen en kunnen nog
niet helemaal begrijpen waarom die ander dit doet, maar zich uiteindelijk hierbij zullen
aansluiten. Ook omdat ze nergens meer bij horen. De zoeker, de twijfelaar. Het niet meer
weten hoe het zit. Zal door een magnetische aantrekking op een zeker moment
aanklikken.
De 4de golf is de nog slapende mens, dit is een zeer grote groep. In deze groep zijn de
mensen aanwezig die hun leven zo goed mogelijk leven en zeker geen slecht karma
hebben, maar slechts onwetend zijn. Maar door de wet van aantrekking zullen zij op het
juiste moment en op de juiste plaats aanwezig zijn en hun connectie gaan vinden. De
kerngroepen zullen dan een vaste vorm gaan krijgen en ondersteuning gaan bieden aan
deze 4de golf mensen.
Ook de informatiestroom zal op gang komen en vele bereiken. De 5de golf zijn degene die
erg diep slapen of zich bewust afzetten tegen de nieuwe stroom van Liefde. Dat is hun
keuze en hun karma. Wij mogen geen oordeel hebben naar degene die dit Licht niet
kunnen of willen ontvangen. Want door slechts hier te zijn en dit alles te observeren wordt
er toch een zaadje geplant in hun hart, een slapend zaadje wat ooit wakker zal worden en
gaan groeien. Zij leren door te observeren, zij nemen dit mee in hun groepsbewustzijn van
die laag die op een ander moment mag evolueren tot deze staat van zijn. Dit zijn de zeer
jonge zielen of degene met een negatief karma en aangesloten bij de lager resonerende
(duistere kliek). (Het amper aandacht besteden aan de lager resonerende, negatieve kliek,
is met opzet gedaan. De focus op de Liefde is het allerbelangrijkst en geeft ons allen de
kracht.)
Nu, als dit Goddelijke signaal in volle gang is zich te verspreidde is de geboorte van de
nieuwe aarde zeer nabij. De Zon zal een grote rol hierin gaan spelen. Helaas kunnen wij
nu niet meer vertellen dus voor zover genoeg gedeeld nu. In een volgende boodschap zal
dit verder besproken worden. Natuurlijk zijn er ook andere kanalen waardoor wij spreken.
Er is nog veel informatie te verspreidden over de laatste fase voor de definitieve geboorte
van de nieuwe aarde, die zich in de hogere resonanties zal gaan bevinden.
Meer hierover een volgend keer.
Ashtar heeft gesproken,
adonai en tot een volgende Solar bijeenkomst
Een Licht en zonnegroet naar al jullie Harten

Namasté Ashtar
25 mei 2012
Delen mag, wel in zijn geheel en onder vermelding van de
bron: Arthura Hector
http://ashtarcommand.wix.com/ashtarspage

