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FASTEN YOUR SEATBELTS 

Donald Trump is wereldleider 

 

De onverwachte misleiding is er nu toch doorheen, dit was een strijd 

tussen de oude mannelijke structuur en de vrouwelijke verandering. De 

Illuminatie is uiteengevallen in twee delen. Tussen degene die toch een 

verandering wilde en degene die het oude wilde behouden. 
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FASTEN YOUR SEATBELTS 

Donald Trump is wereldleider 

 Ons vertrouwen beschaamd? 

Zolang de wereld geen vrouwelijke leiders kan toelaten, zal de aarde niet kunnen helen. 

Een vrouwelijke wereldleider is blijkbaar erg beangstigend, want voor de tweede maal is 

zij overwonnen. De kans dat Amerika een vrouwelijke President zal krijgen wordt erg 

klein. Welke vrouw durft nog op te staan met dit als voorbeeld? Het is belangrijk dat de 

vrouwelijke energie in balans wordt gebracht. 

De onvrede in de mens, heeft zich geuit in een keuze die alles moeilijker zal maken. Het 

is triest te zien dat het pad van de vrijheid nu met nog meer obstakels is bezaaid. Met 

Trump als leider zal de vrouwelijke energie niet verder gaan opstaan. 

Wat mij het meest verontrust is de angst die iedereen uitspreekt over Trump. Zijn spel 

is ondoorzichtig, dus er kan onverwacht iets ontstaan. Zoals de verkiezingen zijn 

bepaald, zo is zijn energie. Deze man kan alles neerzetten wat hij wilt. Als zakenman 

was dit voor vele misschien nog bijzonder, maar nu als politiek leider is dit erg 

bedreigend. 

De illuminatie op aarde is heel duidelijk in hun stelling en komen nu zeer helder naar 

voren. Via Trump kunnen zij nu hun zaden planten, zodat de boel verder ontwricht gaat 

worden. Veel misleiding is neergezet. 

DISCRIMINATIE 

Discriminatie zal weer vergroot worden, dat steekt hij niet onder stoelen of banken. De 

vraag is, hoe gaat Rusland reageren? De pro homowet die Obama heeft aangenomen 

wordt vast niet getolereerd. Gaat Rusland zich gaan aansluiten? Zij hebben immers de 

anti-homowet een aantal jaren gelanceerd. Nog meer discriminatie kan opstaan in alle 

vormen. In Nederland heeft Wilders zich ook al uitgesproken, hij wil zich graag 

aansluiten bij Trump zijn ideologie. Wilders wordt op dit moment vervolgt door zijn 

racistische opmerkingen in de politiek. 

Een duistere arm is ingezet, om deze stroom in gang te zetten. Anti-vrouw, anti- 

kleurling en vast ook anti-homo wetgeving kunnen op gaan staan in een korte tijd. Wat 

is vrijheid nog waard als dit onder onze ogen gewoon neergezet kan worden. Worden we 

nu nog niet wakker, gaan we dit accepteren?  

Illuminatie 

De illuminatie heeft zich inmiddels opgedeeld en er is een andere wind gaan waaien 

door deze achterban. Helaas staan deze twee groepen tegenover elkaar.  Degene die zich 

los willen maken van de oude illuminatie gedachten maken een nieuwe stap, zij voelen 

ook dat het anders mag, geraakt door de vernieuwende Aquarius-energie. Degene die 

van de oude stempel zijn, willen hun erfgoed beschermen. Zij willen geen vernieuwing. 

Het oude pad wordt nog steeds gevolgd door Trump en zijn aanhang. Via een nieuwe 

manipulatietechniek hebben zij een scherm van illusie neergezet en degene die hier 
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gevoelig voor zijn, zijn hierin meegenomen. Zwarte magie uitgevoerd onder onze ogen, 

hoe ver laten we dit toe? Hun trucs worden openlijk uitgevoerd en dan zeggen we 

gewoon: “Hoe kan dit?” 

Dit is hoe zij werken, eindelijk wordt hun werkwijze zichtbaar. Wanneer zij zichtbaar 

worden, is dit een duidelijk signaal.  Oppassen geblazen! 

FASTEN YOUR SEATBELTS…. 

Want deze periode kan pittig worden. Blijkbaar heeft de mens dit nodig, want de keuze 

is gemaakt. Wel of niet beïnvloed. In vele mensen huist een ontevreden gevoel, een 

signaal waardoor zij gevoelig werden voor Trump zijn woorden. Zo gaat dat, je wordt 

verleid en omgeleid. Misschien moet dit alles eerst goed naar boven komen en nog 

zichtbaarder worden. De vraag om een sterke held en een man, geeft misschien 

vertrouwen. Trump heeft zichzelf bewezen en rijk gemaakt. Wie wil dit succes nu niet?  

Zal Trump NESARA aankondigen of juist vernietigen. In filmpjes blijkt hij te zeggen: 

“tegen de gevestigde orde te zijn”. Op wat voor manier gaat hij dit uitvoeren, zodat hij 

zichzelf als übermensch neerzet in neonlicht? Hitler wist dit ook te brengen in een tijd 

van onvrede.   

De start van het Aquarius Tijdperk had milder kunnen verlopen. Meer vanuit de 

vrouwelijke aanraking, in verbinding met Moeder aarde. Deze tijd is zo belangrijk voor 

het kosmisch bewustzijn. Rond 1940 stond er ook een periode op, waarin de kosmische 

zaden gepland konden worden. Zie wat er gebeurd is. Een harde leerschool voor iedereen 

en kijk wie er nu leider van Duitsland is in deze tijd. Een vrouw. Duitsland probeert zijn 

verleden te helen. 

De liefdeskrachten hebben hard gewerkt, maar wanneer de mens een keuze maakt om 

vanuit verdeeldheid te kiezen, dan houd het op. Dit wordt de nieuwe les voor de hele 

wereld.  

WOII is ook zo ontstaan, vanuit een gevoel van malaise en de roep om een held. Iemand 

stond toen op. Hij had een bijzonder boek geschreven in de gevangenis. Over een andere 

wereld. Hoe is dit alles in werkelijkheid uitgevoerd? Vele geloofde in hem. Het 

hakenkruis werd neergezet en toegepast. Veel misbruik van symbolieken om de 

tegengestelde werking te activeren. Een dictatuur ontstond plots. Joden werden 

vervolgd en vermoord…Plots? De tekenen waren er al lang, maar niemand die aan de 

bel trok. Let dus op! Want wanneer er een onzichtbare hand alles een andere wending 

geeft en deze is negatief, dan weet je wie dit doen.  

Er ontstaat door onvrede vele chaotische gedachten in het hoofd. In deze chaos, maken 

zij nu eenmaal gebruik van de sluiers, deze sluiers worden neergezet in de woorden, 

beelden en signalen. Zodra een mens bevangen wordt door angst, zijn zij het meest 

vatbaar. Hoe meer jij in de liefde kan staan, hoe meer immuniteit je draagt voor deze 

infiltraties. Omarm alles in liefde, ook al ben je soms boos of teleurgesteld.  

Hillary Clinton vormde een stap naar dat nieuwe pad van de illuminatie in de politiek. 

Om het vrouwelijk element neer te zetten. Daarom was de strijd zo fel en naargeestig. 

Degene die Clinton zagen als de “kwade heks” hebben niet alleen (onbewust) 

meegeholpen aan haar ondergang, maar ook zijn er zaden gepland van haat en afkeer. 

Kiezen uit twee minder goede kandidaten? Misschien. Niet alleen de Amerikaanse 

stemmen hielpen mee om Trump naar voren te halen, ook de energie die werd neergezet 
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via bepaalde gedachten over de hele wereld. Misschien mogen we allemaal eens even 

nadenken hoe we deze score hebben beïnvloed en hebben meegeholpen aan deze situatie 

en vooral wat kunnen de gevolgen zijn? 

KUNSTMATIGHEID 

TRUMP, is de betekenis voor troef. De antichrist die geloofd is opgestaan en hij zal nog 

veel meer trucjes laten zien en weer zullen er mensen versteld staan en onder de indruk 

raken van zijn magische illusie. Het is ook tragisch wat hij doet, maar op een totaal 

onverwachte manier. Leugens worden toegelaten, wat voor bewijs wil je nog meer zien? 

Kunstmatig bewustzijn wordt op die manier neergezet. Natuurlijk bewustzijn wordt via 

de eenvoud en helderheid altijd zichtbaar gemaakt. De strijd om het kunstmatig 

bewustzijn door te zetten is van groot belang voor deze illuminatie groep. Deze tijd is een 

bijzondere tijd, omdat de energie vanuit de kosmos binnen komt en via deze Goddelijke 

nieuwe Aquarius-energie kunnen er mooie dingen ontstaan, dit is een echte liefdes 

energie.  

Zij weten dit, de geheime geschriften vertelde dit al zeer lang geleden. Dit grote 

galactische Licht willen zij onderbreken en voor zichzelf houden. Aftappen en weer door 

verkopen aan ons, zodat we in een kunstmatig paradijs worden neergezet. Via 

onderdrukking. Het prijskaartje wat eraan wordt gehangen is heel hoog. Laat je niet 

verleiden om deel uit te maken van een kunstmatige aarde. Al wordt deze nu nog zo 

verheerlijkt. Vele vrouwen die een haat of afkeer hebben (ontvangen) voor Hillary 

dragen oude zaden van onderdrukking. Het was de bedoeling om deze juist los te gaan 

laten en om te zetten.  Door middel van haar, zij kon een oud karma patroon opheffen 

voor de vrouw en de man. 

DE NEGEN ALS KEERPUNT: 9-11-9 

De datum 9-11-2016 kan ook op een andere manier worden gelezen: 9-11-9, de dag van 

de verkiezingsuitslag. Het had een dag van een nieuw begin kunnen worden. De draai 

naar een kunstmatig bewustzijn is helaas gemaakt. De mannelijke energie straalt voor 

vele een veilige basis uit. 

De 45ste President, 45 is ook een negen. De negen is een afronding van een bestaande 

cirkel. De volgende President zal een nieuwe cirkel binnengaan. De afronding houdt ook 

een nieuw begin in. Deze President is cruciaal voor deze tijd van vernieuwing. Intussen 

wordt er weer een oude wind door de wereld heen gestuurd. Het zal hard werken 

worden, om de vrijheid te bewaken. 

De illusie van vrijheid zal wel worden geïntroduceerd. 

Het kruis draagt twee verschillende lijnen in zich en deze komen samen in één centraal 

punt (zie vorig bericht Leermeesters en Goeroes). Het bereiken van dit centrale punt van 

eenheid zal nu via een pittig pad gaan verlopen. Want de toepassing van het kruis kan 

op vele manieren worden toegepast. De *KLu Klux Klan maken een kruis van vuur.   

Het punt van eenheid wordt in de as gelegd. Toch zal de Phoenix uit de as herrijzen.  

Degene die dit beseffen, huilen vanbinnen. Weer zijn we verder verwijdert van de 

eenheid. Het wordt nog harder werken voor degene die deze eenheid willen neerzetten. 

De liefdeskrachten zoals het Ashtar Command gaan heel hard werken om de 
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liefdesstroom verder uit te breiden. Zij zijn heel alert en zij zullen dit Goddelijke 

Aquariuslicht gaan beschermen. Hier mag geen misbruik van worden gemaakt.   

AARDEBLOEM 

Op aarde gaat alles gewoon 

door, wat er ook gebeurt. De 

mensheid kon kiezen uit 

twee verschillende paden en 

heeft het moeilijkste pad 

gekozen. De aardebloem is 

inmiddels ver genoeg 

geopend, via deze energie 

wordt er een grote poort van 

zuivering geopend. Dit is 

niet tegen te houden. Door 

niemand. Haar liefde draagt 

vele vrouwen naar voren die 

werkelijk mogen gaan 

opstaan. De pijn die de aarde in Haar draagt zal geopend worden op een pittige manier. 

Want zij zal gaan zuiveren. Elk mens, vrouw of man wordt in balans gebracht.  

 

9-11-9 

9-11-9 is een paradox energie en alles wat zich gaat manifesteren wordt gespiegeld, deze 

kracht kan ten goede en ten kwade worden neergezet. De aarde is immers duaal. Het 

pad wat nu is geopend zal dus extra versterkt worden door de energie van deze 

President. 

Deze President zal zeker de aardebloem proberen te sluiten. Dit is de aloude manier om 

de vrouwelijke aarde energie onder controle te houden. Eigenlijk zijn zij erg bang en 

gaan alles op alles zetten om deze vrouwelijke liefdeskracht te verbannen uit de mens.  

De Moeder van de mensen, de aarde, draagt iets bijzonders. Wanneer de mens weer 

wordt verenigd met de Moeder van hun DNA, kunnen zij weer in liefde gaan leven. 

Laten we de Aquarius energie op aarde in liefde ontvangen en omarmen. Want elk mens 

heeft de kracht om op te staan in deze liefde, van het nieuwe Aquarius Tijdperk. Voed 

dit deel en je zult verstelt staan. Deze Lichtgolf is nu werkelijk op aarde, een prachtig 

nieuw begin staat op. Richt je hierop en het etherisch aardse Paradijs komt tot leven in 

je hart. 

Ik groet het Aquarius-Licht in het hart, 

Namasté 

Arthura Hector 

 

9-11-9 een keerpunt en bijzondere dag om nooit meer te 

vergeten. 
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HET KRUIS IN AS 

PS. *De Ku Klux Klan (ook wel KLu Klux Klan, Klan of KKK genoemd) is de benaming 

van een aantal verschillende geheime blanke organisaties in de Verenigde Staten die 

vooral door hun racistisch geweld bekend geworden zijn. Het brandende kruis staat voor 

hen symbool voor het christelijke geloof. Het zuiveren van het blanke ras en helaas gaat 

dit “geloof” gepaard met haat en 

racisme. Dit is zeker niet de 

boodschap die Jezus ooit heeft 

doorgegeven op aarde en het 

Ashtar Command steunt deze 

vorm van “christelijk geloof” 

dan ook niet. Het Ashtar 

Command staat voor gelijkheid 

voor alle rassen, levensvormen 

en andere minderheidsgroepen 

zoals gelijkheid van vrouwen.  

De kleuren van KKK zijn de kleuren van de duistere achterban die een grote macht 

vormen op aarde. Er zijn grote scheuren ontstaan in deze achterban, toch proberen zij 

onder alle omstandigheden, keer op keer, deze energie van haat neer te zetten in een 

nieuw jasje. In de vele spirituele groepen willen zij de energie onttrekken voor hun 

eigenbelang. Vele spirituele energie hebben zij nodig om hun plan uit te werken. Vele 

sterrenzaden willen zij voor zich winnen. 

Ook al spreekt een leider of persoon van vernieuwing en is deze tegen de gevestigde 

orde. Kijk verder en zie dan of deze persoon discrimineert. Iedere leider die 

discrimineert is geen ware leider van de liefde. Elk mens mag een kans krijgen om 

zichzelf te zuiveren. De komende jaren staan voor zuivering en balans. 

Dit bericht heb ik met pijn in mijn hart geschreven voor wat er eventueel komen gaat. 

Besef goed dit zijn allen zuiveringen.  Laat je niet door haat of angst overmannen. 

Uiteindelijk gaat het allemaal om de liefde in ons hart. Vergroot deze in alle 

omstandigheden.  Namasté. 

Deze boodschap delen vanuit respect en liefde, op deze manier en in zijn geheel, onder vermelding 

van de bron en website: www.ashtarspage.com  Arthura Hector. 
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