
 

LICHT EN DUISTER IN MAART 2016 

Omzetting Indische coderingen 

 

Zonsverduistering 8 maart 

Door Arthura Hector 

In het laatste kosmische bericht van Sananda en Ashtar, werd er gesproken over een grote Lichtgolf 

 die eind maart 2016 op gaat staan. De nieuwe tijdslijn is aangebroken! Vol van liefde. Dat brengt een 

nieuwe energie op aarde. De kracht van de nieuwe maan op 9 maart zal deze gaan inluiden. Voor die 

tijd wordt er een hoop duister zichtbaar gemaakt. Wat kan je hieraan doen? Deze zonsverduistering 

zal in zuidoost Azië (Indonesië) waar te nemen zijn. Daar zal de energie het sterkst doorwerken. Wij 

zullen in de na golven ervan meegenomen worden. Degene die in hun DNA de Indische codes 

meedragen, worden sterk aangeraakt. De donkere maan op die dag, geeft een extra dimensie aan 

deze gebeurtenis. Een belangrijk teken van verandering voor de aarde en de mens ook in Nederland. 

De oude lijnen tussen Nederland en Indonesië werken hier in Nederland sterk door. Een zuivering 

kan plaatsvinden, de coderingen worden omgezet. De oude coderingen worden verbroken. Hier volgt 

een reactie op in de familielijnen en karmalijnen. Alles wat verborgen bleef, komt nu boven water. 

Atlantisch heeft veel verborgen gehouden door het water, het water zal nu opengaan in deze 

contreien. Waar reiniging nodig is, zal reiniging komen. 

De binnen aarde heeft een nieuwe poort en deze zal opengaan. 

“Vannacht had ik een mooi contact met een 

Druïde en Lumuriaan en hij liet mij beelden zien 

van een poort die weldra open zal gaan in de 

binnenaarde, een nieuwe toegang naar de 

mens. Er werd hard aan gewerkt om deze op 

tijd te kunnen openen. Om het Licht weer te 

kunnen gaan ontvangen die vanuit de Grote 

Lichtgolf zal gaan stromen, de poort zal dan 

geactiveerd worden. Wanneer deze beelden 

binnekomen, ben ik daar ook echt. Het was ook 



 

een oude poort die door de overstromingen tijdens Atlantisch was dichtgegaan. Ik zag grote beelden 

liggen op de grond, aangetast door de tijd. Er mag nog veel gebeuren om dit alles weer in een goede 

balans neer te zetten. Een deel van deze opbouw mag de mens tot zich nemen. Deze Indische Poort 13 

van de binnenaarde zal met volle maan geactiveerd worden.” 

DUALITEIT 

Zoals altijd in de dualiteit, zal er vooraf een hoop duister opgeruimd mogen worden. Weer een nieuw 

deel gaat aan het licht komen. De kracht van de nieuwe maan op 9 maart, gaat vooraf met de 

energie van de donkere maan op 8 maart en deze datum staat ook voor een totale zonsverduistering. 

Dit geeft heel veel opschoning. Vooraf zal er veel duister zichtbaar worden en opgeruimd mogen 

worden. Wees niet bang, het zichtbaar worden van deze storingen is juist een goed teken. Zolang zij 

onbewust en in de onzichtbare lagen aanwezig zijn en hun werk doen in het geniep, kunnen zij 

doorgaan. 

Het zichtbaar worden is dus een juiste manier, om vervolgens door deze giga Lichtgolf aangeraakt te 

worden. Dit is wat er gebeurd in de dualiteit. Vooral als die dualiteit uit balans is geraakt. Zodra het 

duister zich laat zien en de storende tonen prijs geeft, kan het Licht stromen naar deze plekken op 

aarde. In de mens zal het hart de balansbrenger zijn. Wees eerlijk en kijk naar je schaduwdelen. Door 

de nieuwe tijdslijn resoneert niets meer hetzelfde. Deze delen waren altijd in je aanwezig, dus ze zijn 

een onderdeel van jou. Hier hoef je niet bang voor te zijn, want deze tijd zorgt ervoor dat het 

zichtbaar maken van deze schaduwdelen, juist helend gaat werken op aarde. 

Zolang jij de sluier in stand houdt in de verborgen lagen, zal deze grote Lichtgolf deze opsporen en 

jou aan gaan raken. De omzetting zal veel heftiger verlopen, je houdt de omzetting vast. Wanneer je 

zegt: “Wordt maar zichtbaar, dan kan ik je zien”. Dan werk je mee aan je eigen omzetting, want die 

gaat komen. De nieuwe aarde resoneert met een ander geluid en dit geluid kan echte stevige 

omzettingen geven. Daarom gaan vele verhuizen of vertrekken naar een ander deel op aarde. Zij 

resoneren niet langer meer op dezelfde plek.  

Dit alles geeft tevens een omzetting in het hart van de aarde, 

maar ook in het hart van de mens. 

 

DUALITEIT ZON EN SCHADUW 

Wanneer de zon op de aarde schijnt, ontstaat er vanzelf een schaduwdeel. Dit is een natuurlijk 

gegeven in de dualiteit. De opdeling van licht in de dualiteit vormen de regenboogkleuren. Daarnaast 

ontstaan er schaduwen. De schaduwen vormen een koel deel in de hete zon en dit is goed. Zo 



 

ontstaat er eenheid, een balans in de temperatuur. Wanneer het te heet wordt in de zon, dan stap je 

in de schaduw. Zo werkt alles op aarde. Er mag dus goed gekeken worden naar de balans in je leven. 

De Native, de oude van de aarde, wisten dit ook en werkten daarmee. Zij leefde volgens deze 

natuurlijke wetten van de natuur, de aarde en de kosmos. Zij wisten, wij zijn onderdeel hiervan en 

wanneer wij disbalans veroorzaken, mogen we deze ook weer herstellen. Doen we dit niet, dan zal 

Moeder Natuur dit zelf gaan oplossen. Deze natuurlijke krachten zijn heel groot en kunnen dan 

werkelijk een zeer grote schoonmaak gaan houden. Wanneer de mens denkt dat zij sterker is dan dit 

Goddelijke deel in de natuur, dan vergissen zij zich. Dit Goddelijke wat opgedeeld is in vele delen op 

aarde, kan een connectie gaan maken met DE GROTE GODDELIJKE KERN. Via de oerbron zal er dan 

een grote kracht vrij komen. 

Wat de mens bouwt, om de natuur te beheersen. Is nooit zo krachtig als de Goddelijke natuurlijke 

krachten. De mens mag experimenteren en onderzoeken, tot een bepaald punt. Alles is immers 

onderdeel van een groter plan en alles heeft invloed op elkaar. Alles wat op aarde resoneert, 

resoneert door naar de kosmos. Dat heet: KOSMISCH COMMUNICEREN. Alle resonanties komen bij 

die ene grote Goddelijke Kern binnen, deze Goddelijke Kern is zeer intelligent en reageert weer terug 

met een antwoord. De mens begrijpt vaak niet wat het antwoord inhoudt. Via opdeling en 

puzzelstukjes komt dit in het leven van de mens weer terecht. Resoneert de mens niet terug, dan is 

er geen connectie. Dan is er geen communicatie. Deze communicatie is zo belangrijk, je kunt het zien 

als het schoonmaakprogramma in een computer en deze geeft tevens bescherming. Dit zorgt voor de 

balans in het hart. 

DISBALANS 

Wanneer het schaduwdeel dus niet meer de energie van balans in zich draagt, dan kan er een andere 

duistere energie aangetrokken worden. Deze duisternis gaat dan deel uit maken van het 

schaduwdeel. Zij verstoppen zich in dit deel, omdat het felle licht hen verblindt kiezen zij voor het 

koelere schaduwdeel.  

Zij maken van deze koelte een kilte die zeer onaangenaam is en de mens koelt af naar een kilte. 

Wanneer deze sluiers neergelegd zijn, is de mens gevangen in die kilte en op bepaalde momenten 

wordt dit waargenomen. Dan wordt deze kilte bewust. Op het moment dat deze bewust worden, kan 

de mens gaan kijken naar deze lagen. Vaak vinden zij dat eng, dus slaan zij de ogen neer. 

Dan worden deze lagen steeds machtiger. Zij winnen terrein. Geef niet toe aan de angst, maar sta 

juist in je kracht. Laat de zon in je hart gaan schijnen en vraag het Goddelijke in jou op te staan.  Het 

klinkt heel raar, maar als je het kunt: “laat de liefde vrij uit je stromen”. Op die manier bescherm je 

jezelf en ook je omgeving. De zuivert de disbalans en deze wordt kleiner. Zie hen als wezens die graag 

in de disbalans leven en zich daar prettig voelen. Het is hun wereld. Door hen (onbewust) toe te 

laten, breidde zij hun terrein uit. 

HET GODDELIJK DEEL IN JE HART 

Jij als mens bent een wezen van liefde en jij bevindt je liever in het zonlicht, straal dat uit. In rust en 

vanuit overtuiging. Verbind je hart met de oerkracht van de Goddelijke Bron. Je hoeft niet altijd in 

gevecht te gaan. Het kan heel anders, maar strijd en vechten, horen wel bij de dualiteit. Deze zijn het 

tegenovergestelde van vrede. Een eerlijk gevecht mag soms, vooral daar waar er teveel aan 



 

mannelijke energie aanwezig is, kan dit via een eerlijk gevecht opgelost worden. Een ruzie kan de 

lucht klaren. Zie het in de natuur maar als een donderwolk. De bliksem bevrucht uiteindelijk Moeder 

aarde. 

Wat is balans herstellen en wat is disbalans neerzetten? 

Wanneer er een disbalans in de dualiteit ontstaat, mag de balans hersteld worden. Meestal gaat dit 

op een natuurlijke manier en dit hersteld zichzelf. Via het zelfgenezend vermogen van de aarde en de 

mens. Wanneer dat niet het geval is, dan blijft er na een ruzie of discussie een nare energie achter. 

De lucht is niet geklaard! Het lijkt zelfs erger te worden. Benauwder en bedrukt. Let dan op! 

Wanneer je jezelf in deze energie bevindt, stap er dan uit en maak je los. Dat kun je gewoon zo 

zeggen, in jezelf of hardop: “Ik verwijder mij van deze disbalans, ik stap eruit.” Heel veel kan in stilte 

omgezet worden. Meestal is disbalans verborgen of verpakt in een ander misleidend masker. Soms 

laat je dit toe en wil je de waarheid niet weten. Je keert je af van de waarheid. Meestal omdat deze 

pijn doet of een grote angst in zich draagt. Het ziet er niet mooi uit. Er naar kijken kan ondraaglijk zijn 

en een afkeer oproepen. De mens wordt ook opgedeeld in de dualiteit. In twee delen, zoals mooi en 

lelijk.  

De eerste stap om de nieuwe aarde te laten opstaan, is eerlijk zijn. 

Hoe zorg je dat duistere schaduwenergie verdwijnen uit je huis of je systeem? Door veel te dansen! 

Je maakt dan bewegingen die alles kunnen opheffen. Passie en liefde komen dan vrij. Creativiteit zet 

alles om. GOOI HET ERUIT! Letterlijk. Daarnaast kan je ook kleur visualiseren tijdens je dans. Maar 

wees niet bang om de disbalans te zien, verdoezel het niet achter de mooie kleuren die ontstaan. 

Verpak de angst niet weer in een ander “mooiere” nepverpakking. Pak het echt aan. Je mag het zien, 

en kijk het in de ogen: “dans en keer het om.” Pas nadat je dit hebt gezien of gevoeld, klaart de lucht 

werkelijk op. Er zijn vele manieren om deze disbalans om te zetten en voor degene die werken met 

energie, mag dit een dagelijkse taak worden. Dat is hard werken, zeker. De dualiteit werkelijk 

begrijpen en zien is een onderdeel om de nieuwe aarde binnen te stappen. Wanneer de dualiteit 

begrepen wordt vanuit eerlijkheid, kan er een heling ontstaan: EENWORDING IN HET HART. 

Op tijd de disbalans of de schaduwen ontkoppelen, door te reinigen. Zodat er werkelijk een 

aangename koelte ontstaat in de zon. Houdt het hoofd koel en het hart warm. Dan voel je deze rust 

en aangename temperatuur. Het hart kan dan mooi open staan en de liefde ontvangen vanuit de 

kosmos en de aarde om deze daarna door te geven. 

Niemand is vrij van disbalans in de dualiteit, Zelfs de Monniken in een Zen klooster niet, zij werken 

hard om dit in stand te houden. Het lijkt allemaal vanzelf te gaan en uiteindelijk wordt het ook zo. Na 

een bepaalde training en herhaling kan dit een van zelfsprekende handeling worden. Het gaat om het 

bewustzijn ervan. In het fysieke zien we dit duidelijk en leren we dit ook, het schoonmaken en 

reinigen van je huis en jezelf. Kijk maar hoeveel producten er in de supermarkt aanwezig zijn. De vele 

reclames over deze producten. Er wordt dus erg veel aandacht besteed aan het reinigen van de 

materie. Water is een belangrijk onderdeel. Zowel fysiek als energetisch. Nu mag de mens ook leren 

dit bewust toe te passen. In de dualiteit ligt er altijd een te veel en een te weinig op de loer. Daarin 

liggen de ziekten en virussen in besloten. In de energie, de materie en in de virtuele werelden zoals 



 

de computer, zijn er speciale programma’s die regelmatig de boel schoonmaken en tevens 

beschermen.  

DE MENS HEEFT EEN SPECIAAL SCHOONMAAK PROGRAMMA NODIG 

Waarom weten wij als mens dan zo weinig van het energetisch op orde houden van de balans. Onze 

gedachten bevuilen de energie regelmatig. Dat is dualiteit, inderdaad, maar zorg dat er momenten 

zijn van de verspreiding van gezonde gedachten. Vroeger was het gebed een onderdeel van deze 

reiniging. Religie wordt nu ook als disbalans gezien en soms is dat zo. Religie is bevuild geraakt. Het 

natuurlijke schaduwdeel werd gevoed door middel van veel verdriet en trauma. Misbruik en 

manipulatie. Overal is dit aanwezig. Alles mag schoongemaakt worden om de disbalans te herstellen.  

Begin bij jezelf, neem niet de verantwoordelijkheid van de gehele wereld op je schouders. Laten we 

de verantwoordelijkheid delen naar kracht. Start altijd eerst bij jezelf, want wanneer er geen stevige 

basis is neergezet in jezelf, dan stort alles uiteindelijk in. Het afwijzen van de schaduwdelen is niet 

voldoende. Breng deze eerst in balans en zij zullen vanzelf oplossen. 

In de duale werelden heeft de mens de balans van het zonlicht en de schaduw nodig om goed te 

kunnen leven. De natuurlijke balans in alles mag bewustwording brengen. 

Ik groet het Licht in je hart, 

Namasté Arthura Hector 

5 maart 2016 
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