
 

 

LABYRINT VAN DE VRIJHEID 

 

 

  

EENWORDING VAN ENERGIE 
 

DOOR ARTHURA HECTOR 

Wanneer de eenwording plaats vindt, kan de mens in vrijheid leven. Het opent de poorten van 

de eenheid, om samen te werken in liefde. Liefde is het antwoord en zal alles gaan verbinden. 

De strijd in het hart wordt opgegeven om de vrede te omarmen. 

IN VRIJHEID LEVEN 
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EENWORDING VAN ENERGIE 

IN VRIJHEID LEVEN  

LABYRINT VAN VRIJHEID  

Wie in vrijheid gelooft kan dit ook bereiken. De weg en het pad 

ernaartoe is een labyrint vol verassingen, de beweging die het maakt is 

de oplossing die het hart mag toelaten. Wie kent niet de vele 

geschreven woorden over de bevrijding van het hart, maar kent 

iedereen ook de puzzel die erbij hoort?  

Het Labyrint van de vrijheid, is een puzzel… 

Het labyrint van de vrijheid draagt ook een doolhof in haar, wat vast 

kan lopen. Wanneer er niet goed wordt afgestemd op deze energie, 

kan de vrijheid in een knooppunt eindigen. De verwarring ontstaat: 

“Ben ik wel goed bezig, kan ik dit wel aan?” Maar weet: “In de 

verwarring ontknoop je het knooppunt. Dit knooppunt is eigenlijk de 

oplossing voor alles wat onvrij voelt.” 

LEYLIJNEN EN 

KNOOPPUNTEN 

Zoals de horizontale Leylijnen op 

aarde andere raakvlakken 

ontmoeten. Zo wordt de oplossing 

gegeven voor de eenwording van 

twee (of meerdere) delen: “zij 

komen samen in één punt.” 

 

Dit kan alleen gebeuren via de ontmoeting van het hart. Twee lijnen 

komen samen. Twee tegengestelde komen samen om één te worden. 

In dit punt van samenkomst, worden de krachtigste punten gevormd. 

De Heilige punten worden zodanig gecreëerd dat zij een doorgang 

vormen voor een zeer hoge energie. De samengebrachte energie gaat 

stralen in eenvoud en zuiverheid. Wanneer je dit weet, kun je leren hoe 

deze werken. Stem je af op deze Leylijnen, gewoon vanuit de stilte van 

het hart. Zij bevatten meer energie dan je voor mogelijk houdt. De 

verbinding maken met de vernieuwde Leylijnen is gigantisch mooi. Zij 

kunnen jou leiden naar de ontknoping. 

DE 

EENWORDING IS 

EEN FEITELIJK 

IETS 

 

Een omarming is een 

beweging waarin alles 

wordt opgenomen en 

wordt doorgegeven.  

 

Fysiek, emotioneel en 

mentaal. De psyche 

van het hart geeft 

uiting aan een nieuwe 

beweging: 

 

Hét AQUARIUS 

TIJDPERK 

 

WIE DIT VOELT, WEET 

DAT HET ZO IS! 
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AQUARIUS 

De nieuwe stroom van de Aquarius energie is opgestaan, deze geboorte zal een nieuwe wending 

brengen op aarde. Zij brengt eenheid.  Zoals twee verschillende Leylijnen met elkaar kunnen 

samengaan in een Heilige Punt, zo zal deze eenheids-energie gaan stromen. Deze energie is erg 

subtiel en zacht met een enorme kracht, wanneer je deze stem kan horen of de energie kan voelen, 

kan er een communicatie gaan ontstaan. 

TRAINING 

De trainingen zullen vanuit het hart gegeven worden. Op de huidige aarde is dit het moeilijkste wat er 

is. De verbinding maken met elkaar, in eenheid de problemen oplossen en deze met elkaar dragen. 

Ieder van ons zal zichzelf opnieuw mogen gaan leren ontdekken. Een nieuw deel wordt zichtbaar en 

gaat opstaan. Omhels dit deel met veel liefde. Ook al begrijp je niet goed wat er aan de hand is, deze 

energie is nieuw. Er vindt een zuivering plaats, die veel verdriet losmaakt. Dit is het verdriet van het 

grote afscheid op alle fronten. Kun jij dit verdragen? Kun jij dit aan? Zorg in ieder geval dat de liefde 

blijft staan. In alle opzichten is dit het juiste medicijn en de grootste uitdaging wat de mens op aarde te 

wachten staat. 

LIEFDE ALLEEN MAAR LIEFDE 

Geef de twee tegengestelde delen liefde, overvloedige liefde. In jezelf en om je heen. Weet dat alles uit 

twee delen bestaat en deze willen zich nu gaan verenigen. Het tegengestelde kan blijken, de 

verwarring kan toeslaan en de knopen raken in de knoop. Misschien raak jij met jezelf in de knoop? 

Weet dan dat deze puzzel een grote eenheid in zich draagt en dat de oplossing nabij ligt. Tenzij je in 

strijd blijft en gelijk wilt hebben. Kijk verder dan dit en zie dat de knoop ontwart raakt, wanneer je deze 

met liefde aanraakt. Ontwar jezelf en schoonheid ontstaat. 

ONTWAR HET HART 

Wanneer je alles ontwart, ontwar je het hart en het hoofd. In het woord ONTWAR zit ook WAR en war 

betekend in het Engels OORLOG. ONT-OORLOG JEZELF. Elk mens wat in de war raakt, is in oorlog 

met zichzelf. Zolang dit voortduurt kan er geen totale vrede zijn op aarde. Je kunt heel boos worden op 

alles om je heen en vooral op de vele oorlogen die de aarde verwart. Het verwart het bewustzijn van de 

mens. Het bewustzijn van de mens op aarde is dus in oorlog. Zijn we in oorlog met elkaar? Het totale 

menselijke bewustzijn is een grote wolk, voeden we dit met angst, boosheid of afgunst dan verwarren 

we dit totale bewustzijn. We brengen elkaar in de war… (IN WAR). 

KENNIS EN WAARHEID 

Elk mens draagt een unieke kennis in het hart, deze diepe kennis gaat heel mooi stromen. Het mag 

allemaal geopend worden. Verschillende energielijnen van kennis zijn nu gaan stromen en vele staan 

op. Ieder met een andere waarheid en wanneer deze waarheden tegenover elkaar gaan staan dan rijst 

de vraag: “Klopt deze waarheid?” Gaan we elkaar verwarren of versterken? In de kern is er altijd een 

vorm van waarheid aanwezig, de puzzel met elkaar neerleggen en de knopen van strijd ontwarren is de 
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kunst en de opdracht van deze tijd. De laatste illusiesluiers worden opgelost als de waarheden 

samengaan. De illusiesluier wordt groter als de waarheden gaan strijden met elkaar. Deze Illusiesluiers 

versluieren de waarheid en verwarren de geest. We worden tegen over elkaar gezet, om gelijk te 

krijgen. Om ons ego te versterken en om ons gelijk te bevestigen, zorgen we voor veel aanhangers. Via 

de groepsgeest kan je veel bereiken en neerzetten zowel positief als negatief. Religie is zo ontstaan, 

vanuit een kern van waarheid die uiteindelijk het ego wil stimuleren. Verschillende religiën zijn gaan 

strijden om de waarheid, de waarheid van God of de waarheid van het ego? 

De Kennis mag samenkomen in vele Heilige Punten. Wanneer we de enige waarheid uitdragen en bij 

ons te dragen, dan klopt dit deels. Wanneer we zeggen de ENIGE ECHTE WAARHEID uit te dragen en 

niemand anders heeft gelijk, dan verwarren we onszelf en de andere om ons heen. Want het is juist de 

bedoeling om alle waarheden te gaan verbinden. Zoals de FLOWER OF LIFE, lopen alle lijnen naar 

elkaar en raken elkaar in een punt van samenkomst. We maken dan samen de energievorm van de 

Aardebloem. Dit is een Heilige Geometrie. Wanneer dit vanuit het hart neergezet kan worden, kan de 

Kosmische bloem zich gaan verbinden met de Aardebloem van kennis. Het bewustzijn van de mens 

wordt nu gevoed met liefde en eenheid vanuit de kosmos. 

 

HEILGE GEOMETRIE 

FLOWER POWER 

We creëren dan samen een gigantisch 

netwerk van LICHT EN VREDE. 

Log in op het medicijn van het hart en 

laat deze opengaan in jouw eigen 

bloemen van licht. Dit zijn jouw chakra’s. 

De liefde stroomt op aarde via het hart en 

jouw passie kan opengaan. Wanneer dit 

bij je gaat stromen, gaat er iets in jou 

bewegen. Er komt een bijzondere 

energiestroom in beweging, deze energie 

stroomt horizontaal en verticaal. 

Genezing zal het brengen en wanneer 

het LABYRINT VAN DE VREDE gelopen 

wordt. Kan de werkelijke training starten. 

Dit is een bijzonder pad. 

ANDERE REALITEITEN 

Dit is het ware pad van verbinden via het grote Goddelijke Bewustzijn en het kosmisch bewustzijn in de 

mens gaat open. Vele velden kunnen nu gaan spreken en er ontstaan andere werkelijkheden. Andere 

realiteiten en gedachten vormen nu de voeding. Dit is de nieuwe voeding voor de nieuwe mens op 

aarde. Elkaar voeden met liefdevolle gedachten. Gedachten die elkaar activeren in kracht, eenwording 
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en heelheid. Wanneer je in de spiegel van je medemens kijkt en je ziet vele schaduwen reflecteren, 

raak dan de liefde in het eigen hart aan en laat deze resoneren. Deze liefde opent de poort in jezelf 

naar het empathisch vermogen en lost schaduwdelen op. Het vergroot alles om je heen en in jezelf. 

Wanneer het Goddelijke Licht in jou gaat stralen, weerspiegel je de eigen Goddelijke vonk naar buiten 

toe uit en zij voelen dit. De aantrekkingskracht staat op en de eenheid kan nu gaan ontluiken. 

Neem jezelf bij de hand en leidt jezelf naar dit Goddelijke Licht, daar komen vele andere samen en de 

ontmoeting zal zo vreugdevol zijn. Dan zien we elkaar in HET LABYRINT VAN DE VREDE en sluiten 

we het verbond van het Aardse Paradijs. 

Ik groet het Licht in jullie harten 

Namasté Arthura 

Mag gedeeld worden in zijn geheel en op deze wijze onder vermelding van de bron: Arthura Hector en 

website: www.ashtarspage.com 

©ART-hura/Ashtar Command Nederland/United Aquarius Children 

PS: Nieuwe Aquarius Resonantie op 16 oktober 2016 Zuiderlicht, Breda. Het pad van het Labyrint van 

de vrijheid. 

http://www.ashtarspage.com/

