
 

 

Sanat Kumara via Arthura 

De Zonnen van het Licht bevatten veel informatie over het hart. De kennis van het Heilige 

Hart. Wanneer een duaal hart geheeld mag worden, zal er een prachtige zon opengaan in 

het duale hart. De liefde van God is de cohesie en lijmt alles wat is los getrild. Want door een 

storende frequentie of toon kan het hart uit elkaar worden gehaald. Ge-demon-teert 

worden, zodat het hart niet meer vanuit heelheid kan kijken en voelen. 

Wanneer de mens vanuit heelheid kan kijken en voelen, dan staat er een totaal andere 

wereld op. De visie is niet langer vertroebeld. De liefde opent een poort die altijd gesloten 

was. De vibratie resoneert anders, meer vanuit compassie. 

Hoe houden we het hart heel? 

Wanneer je elke dag afstemt op de nieuwe tijdslijn van de Aquarius Energie, kan er een 

mooie verbinding ontstaan. Deze verbinding resoneert vanuit heelheid. Deze energie is nu 

aanwezig op aarde en zal het hart diep gaan raken.  Het hart gaat resoneren met de liefde 

van de nieuwe aarde en de nieuwe aarde bestaat alleen uit liefde. De hoge fotonen, trillen 

zo snel, dat het hart direct een reactie zal geven. De energiebanen om het fysieke lichaam 

gaan anders resoneren, de aura wordt mooi van kleur.  Het gaat razendsnel, soms zo snel dat 

de mens dit niet kan volgen met de fysieke ogen. De fysieke ogen zijn afgestemd op de trage 

golven van de oude aarde en de zware materie. 

De lens van de digitale camera kan dit wel waarnemen. Er zal steeds meer verschijnen via dit 

oog wat objectief observeert. De digitale en virtuele dimensies ontwikkelen zich steeds meer 



 

en gaan grote veranderingen brengen. Verandering en groei zijn een goed teken. Want de 

groei naar het nieuwe tijdperk is inmiddels stevig op gang gekomen. Zo hier en daar zullen 

Wij, die van de sterren komen en die vanuit het Licht van God leven, een injectie geven van 

vernieuwing. Een prachtige kennis komt dan vrij in deze nieuwe tijdslijn die zich gaat openen 

in jullie wereld. 

Het zijn Goddelijke cadeaus, die ingebracht worden in jullie leven van alledag. Kleine tot 

grote wonderen betreden jullie wereld en er zullen vele vragen rijzen, vanuit de mens zelf, 

maar juist ook vanuit de wetenschap. Deze wetenschap zal zich zodanig gaan ontwikkelen, 

dat zij grote sprongen gaat maken. Waarom ontstaat het nu?  

Vanuit het hart leven is een ander gegeven. De realiteit van het hart laat een andere 

dimensie opstaan. De uitkomsten in de scheikundige programma’s worden anders bekeken. 

In het verleden werd er vanuit de pure ratio waargenomen. Oplossingen bleven beperkt, 

maar nu zal er een nieuwe zienswijze ontstaan. Wonderbaarlijke oplossingen, bieden de 

aarde en de mens vele openingen voor een nieuw leven. Een totaal ander leven, deze 

elementen van vernieuwing mogen nu door Ons vrijgegeven worden. In 2015 is de nieuwe 

tijdslijn gevormd. Deze zal in 2016 tot een bepaald resultaat komen.  

Vernieuwing kan ook wat angst geven.  

Vooral degene die de oude aarde niet los kunnen laten, voelen de weerstand. Dat kan 

tijdelijk zijn. Toetreding tot de nieuwe tijdslijn is voor iedereen weggelegd en mogelijk, 

alleen de stap maken naar de overgang, mag elk mens voor zichzelf gaan neerzetten. 

Niemand kan dit doen voor jou, ook Wij niet. Wij kunnen ondersteuning bieden en je soms 

een klein duwtje de goede richting uit geven, maar als de hartenpoort gesloten blijft en 

angst voert de boventoon, dan is het moment er nog niet. 

De mens draagt een gigantisch kracht in zich mee, een kracht van creatie en omzetting. Zo 

mooi. De mens mag overtuigd worden dat zij deze kracht werkelijk bezit. De komende tijd 

zal dit onderwerp op aarde naar boven gaan komen. Dat is erg bijzonder, want in deze kracht 

ligt de creatie van de nieuwe aarde. Dit geeft een enorm bevrijdend gevoel. De zonnen van 

het Licht worden in de mens gedragen en deze bevinden zich ook buiten de mens. Deze 

connectie mag gaan ontstaan. Zoveel vreugde kan gecreëerd worden in het leven van elk 

mens. 

 

 

DUISTERE ZONNEN 

De duistere zonnen zijn de uiteengevallen elementen van een ster, doordat zij uiteen 

gevallen zijn voelen zij de drang om andere te manipuleren.  Een gedwongen samen zijn in 

een duistere energie. Deze duistere energie bevat een zuigende werking. Zodanig dat dit 



 

deel overheerst in de duale aarde. Verslaafd zijn aan deze zuigende macht is een feit. 

Vrijheid kan dus eng aanvoelen voor degene die altijd in die zuigende onderdrukking hebben 

geleefd. Vrijheid kan dus te groot zijn, te vrij. 

Er zal een tussenstap gemaakt mogen worden tussen de zuigende en de uitstralende 

krachten. Eerst zal de dualiteit vanuit het natuurlijk bewustzijn zich mogen gaan herstellen. 

Deze heelheid van dualiteit, is dan de volgende natuurlijke beweging die daarop volgt. 

Focus je niet teveel op het duister. Ontken het niet, maar jouw heelheid is veel belangrijker 

en krachtiger dan alle duistere zonnen bij elkaar. Zorg voor de heelheid in je hart en de mens 

overwint alles. Elke schaduw in het hart zal overwonnen mogen worden. Begin altijd bij 

jezelf, want wanneer je de eigen innerlijke dualiteit kan overwinnen. Zal de dualiteit buiten 

jou om, je niet meer kunnen raken. Vanuit compassie sla je dit dan gade. De duistere 

aantrekking interesseert je dan niet meer. De focus ligt nu ergens anders. De duistere 

zonnen zuigen je niet meer weg uit je centrum. Dit centrum is het punt van kracht en liefde. 

Waar ligt dit centrum en krachtpunt? Waar ligt de balans? 

De belangrijkste stap om dit te ontdekken is via jouw passie en een warm hart. 

Waar krijg jij het werkelijk warm van? Het hart vult zich dan helemaal en opent de stroom 

naar de medemens. Deze samenwerking gaat als vanzelf. Je hoeft niet meer na te denken, 

het ontstaat. Dit is de nieuwe stroom op aarde die in de mens vloeit vanuit die nieuwe 

tijdslijn. Ineens gaat alles vanzelf. De taaie stroop is plots omgezet in een zachte wolk die 

langzaam oplost. De neutronen in dit veld werken heel anders, zij trillen zo snel dat de 

energie in een oogwenk wordt omgezet. Het lijkt wel een andere werkelijkheid. De aarde 

wordt een wonderbaarlijke wereld van eenheid en synchroniteit. Het element van balans zal 

toenemen op aarde, wanneer de mens zich dit bewust gaat worden. 

DAGELIJKSE AFSTEMMING VAN RUST 

Een innerlijke afstemming elke dag, zal een regelmaat brengen in het hart. Deze veilige basis 

van rust te midden van de chaos, brengt Ons dichter bij elkaar. Kijk dus niet teveel naar 

buiten, maar leg je focus op het eigen hart, het centrum van rust. 

Dit was Sanat Kumara, wij groeten het Licht in jouw hart 

Namasté 

21 februari 2016 
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