
 

 

EEN GOLF VAN LICHT 

 

Door Arthura Hector 

Met heel veel liefde wil ik dit kosmische bericht doorgeven, eergisteren nacht kwamen Sananda en 

Ashtar bij me met een prachtige boodschap. Ik heb al eerder geschreven over de nieuwe tijdslijn die 

inmiddels gestart is. Nu deze eenmaal is neergezet, zal deze zijn werk gaan doen.  

Heel veel mensen zijn door stevige duistere aanvallen heen gegaan en moeten deze verwerken. Ik 

zeg VER werken, omdat een deel in het hart ook die dualiteit bevat. Dit deel hoort bij jou en dit deel 

mag je zelf oplossen. In dat punt kunnen ze jou raken en verleiden.  

Maar er komt veel hulp, dus stem je af op die prachtige nieuw tijdslijn van liefde, want deze wordt 

gevuld met nieuwe fotonen energie. Iedere keer zal er een prachtige golf van liefde binnenkomen en 

deze zal steeds groter worden. De kracht van de nieuwe tijdslijn zal enorm zijn.  Deze gaat door de 

duistere gebieden op aarde heen en de zuivering zal heftig zijn.   

In de nacht van woensdag 24 op donderdag 25 februari 2016, kwamen zij van het Ashtar Command 

bij me met heel veel liefde. Ik had om extra bescherming gevraagd. Sananda kwam eerst en liet mij 

iets zien: “ We geven je een extra bescherming.” Terwijl zij bezig waren een gigantische lichtbol om 

mij en mijn huis te plaatsen, stond Ashtar met een grote glimlach naast mij bed en vertelde dat er 

een groot licht naar mij toe gaat komen: “Hou vol Arthura, want er komt een groot licht naar je toe 

en het zal je omhullen.” Terwijl Hij dit uitlegt, communiceren wij ook via telepathie en 

gedachtekracht en dan ervaar ik vele beelden. Daarnaast voelde ik die gigantische mooie lichtgolf, 

alsof ik in de toekomst dit ervaar. Hij liet mij een prachtig beeld zien van een giga groot licht wat naar 

de aarde kwam. Ik vroeg nieuwsgierig: “wanneer”. Hij zei: “Tot en met de volle maan van maart zal er 

een aanpassing zijn van de nieuwe tijdslijn op aarde, dat heb je gemerkt. Dat is even wennen, maar 

daarna zal er vanaf de zonnewende (de volle maan van maart 2016) een prachtige golf van 

fotonenlicht verschijnen. Het zal het hart van de mens zo openen en zuiveren, dat deze liefde alles 

omvat.” 



 

 

 Arthura: ”Tijdens een sessie heb ik meegewerkt aan grote wormholes van licht, poorten van licht, 

die dwars door duistere gebieden heen werkte. Vanuit deze lichtholes, werd zo het gebied 

gepenetreerd en verder gezuiverd. Sommige gebieden in en op de aarde worden tevens geactiveerd. 

Zelfs andere planeten in ons zonnestelsel bevatten afgesloten delen, die na de val van Atlantisch 

vanuit de bescherming gesloten zijn. Deze mogen opengaan. Deze energie wordt nu vrijgegeven.” 

Soms kan ik mij verplaatsen in een andere bewustzijnsvorm, dan kan ik meekijken vanuit deze vorm, 

door de ogen van iemand anders. Zo gaat dat ook in sessies, maar ik maak best aparte dingen mee. 

De bol die om mijn huis is geplaatst zorgt ervoor dat de “tegenpartij”, als deze mochten inbreken in 

de energie, niets meer zullen waarnemen. Hun beeld wordt zodanig door het snel trillende licht 

vertroebeld, dat er een soort waas ontstaat.  Dit heb ik toevallig op foto vastgelegd een tijdje 

geleden. Ik zag mijn eigen sterrenlicht om mij heen trillen en flitsen. Ik heb geprobeerd dit vast te 

leggen. Op de foto waren slechts een aantal dikke diffuse lijnen en vlekken te zien. De aardse 

techniek is nog te langzaam om dit licht vast te leggen, maar het komt. Daarnaast heeft het ook te 

maken in welke energie jij je bevindt. 

Dan nu het kosmisch bericht van Sananda en Ashtar 

                               ------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

LICHTGOLVEN NAAR DE AARDE 

 

Sananda en Ashtar via Arthura 

SANANDA: Lieve mensen van de aarde,  

Hier een mooi bericht over de gigantische Lichtgolf die komende maanden de aarde zal 

bereiken. Diep in de kosmos is er een ontploffing van licht ontstaan om zo de aarde mee te 

nemen in een hoog fotonenlicht. Deze komende lichtgolf is een tweede grote fotonen laag 

die vrij komt en naar de aarde toekomt. 



 

 

Vele hebben hier aan meegewerkt en vele Lichtzielen werken zeer hard om dit in goede banen te 

leiden. We weten allemaal dat er op aarde een sluier van duisternis aan het werk is. Zij voelen ook de 

tegenkracht die hen uit het veld van manipulatie werpt. Hoe meer zij onze Lichtzielen aan vallen of 

verstoren, hoe meer zij zelf verstoord zullen worden. Want dit Hoge Licht zal hun geest ook 

beïnvloeden. De rollen zijn omgedraaid. Zij zullen dit nog niet toegeven, nog lang niet. De oude aarde 

van manipulatie zal blijven bestaan, zolang er mensen zijn die hierin meegaan.  Bewust of onbewust 

hier in meewerken. Langzaam zal dit gaan verdwijnen en hoe groter en krachtiger de nieuwe aarde 

wordt, hoe meer de afscheiding zichtbaar wordt. 

De komende equinox zal een nieuw licht op de aarde gaan werpen. De Zonne-poorten (Solarposten) 

werken mee, de kracht van de zon wordt groter. De kracht van de zon wordt nog belangrijker dan 

eerst, omdat fotonenlicht ook in het zonlicht voorkomt. Dat gaat elkaar versterken. De duistere 

zonnen zijn nu erg waakzaam. Duistere zonnen zullen een omkering van energie maken en vanaf dat 

punt zullen zij de zwarte sterren zijn, of de zwarte zonnen. Dit is een positieve manier van het duale 

zonlicht. Het yin yang effect. De mens zal veel gaan leren over deze beide krachten, deze zijn lang 

uitgebuit op een eenzijdige manier. Zwart is inderdaad een ontvangende energie, de vrouwelijke 

energie die ook door de maan op aarde wordt vertegenwoordigd. Wanneer deze energie voor 

manipulatie wordt gebruikt, is de ontvangst energie verstoord en worden zij duister. Het duister 

heeft de ontvangende energie verstoord in een zuigende manipulatie energie en hoeft niet altijd 

“zwart” van kleur te zijn, er is inmiddels ook vals licht. 

Is dit een verwarrende tijd? Jawel, dat is het zeker, maar wanneer er goed vanuit het hart wordt 

geleefd. Kan de mens leren deze energieën te onderscheiden via het gevoel. 

Er is een verschil tussen duister en zwart. Er is veel verwarring gezaaid, om zo de mens steeds weer 

te misleiden. Vrouwelijke energie wordt op die manier dubbel aangevallen, verbannen en ook 

uitgeput. De mannelijke energie wordt teveel benadrukt en raakt zo ook uit balans, een totale 

verstoring in beide delen ontstaat. 

Het grote experiment mag ten einde komen. Er is genoeg informatie en ervaring opgedaan. Daarom 

komt deze nulpunt energie de aarde binnen. Fotonenlicht is nulpunt energie. Ashtar, mijn 

sterrenbroeder gaat hier verder op door. 

NULPUNTENERGIE 

 

ASHTAR: Nulpunt energie is nog niet volledig ontwaakt in het bewustzijn van de mens. De kennis is 

versnipperd en het begrip nog niet volledig geopend. Deze sleutel om dit deel op aarde te openen, 



 

 

komt later. Dit wordt pas vrijgegeven op het moment dat er goed mee omgegaan kan worden en ook 

wanneer de manipulerende partijen verder afgenomen zijn. Een gedeelte mag nu wel open gaan, 

puur om de ervaring van de wetgeving te openen. Experimenten op dit vlak worden goed in de gaten 

gehouden en verkeerd gebruik staan Wij niet toe. 

Veel kennis is misbruikt en met name van de Wet van Eén. Het grote experiment van de vallende 

engel en de daar uit voortkomende duistere zonnen, hebben hier een verstoring geplaatst. De 

machten die hiermee verweven zijn werken door in jullie politiek. Zij zijn de marionetten in de 

handen van deze manipulerende machten die nu het kunstmatig bewustzijn willen vergroten. Hun 

intelligentie wordt gevoed door technische hoogstandjes. Zij willen graag een verhoging daarvan via 

dit fotonenlicht. Om zo in de toekomst dit grote kunstmatige godsbewustzijn neer te zetten in plaats 

van de verbinding aan te gaan met een levend bewustzijn van God. Daar draait het in deze tijd om.  

VRIJE WIL 

Wij die vanuit het levende Godsbewustzijn leven, werken met een hoge technische kennis (High 

Tech). Het heeft grenzeloze mogelijkheden als deze vormen ook verbonden worden met een levende 

energie van licht, zoals het fotonenlicht. De Wet van Eén, dient gerespecteerd te worden, omdat er 

anders een vernietiging van het vrije leven veroorzaakt kan worden. De vrije groei van creatie wordt 

dan verstoord en neergezet in een vaste structurele groei die altijd dezelfde uitkomst bied. Dat geeft 

een bepaalde macht aan degene die hierin de beslissingen nemen. Zij weten de codes. Zij planten 

zaden met kunstmatige codes en bepalen daarmee alles. Op deze manier worden de gevallen 

engelen en de duistere zonnen, afgoden. Zij zullen zich gaan voordoen als Goden die de mens een 

nieuw kunstmatig paradijs zullen aanbieden in de vorm van een nieuwe manipulatie. Een manipulatie 

verpakt in een masker van kunstmatige valse liefde. Vals licht dus. Een nieuwe slavernij zal dan 

ontstaan en wel door instemming van de mens. Want dit kan alleen plaats vinden als de vrije wil van 

de mens dit toestaat. De vrije wil heeft twee kanten: Opkomen voor zichzelf of door misleiding  de 

vrije misleid laten worden en de geest laten denken dat er een goede beslissing genomen is. In 

werkelijkheid zet dit bewustzijn zich steeds verder vast in een manipulatie structuur, die een 

zuigende werking heeft. Net als een parasiet zich vastzuigt. Er is door hen al veel onderzoek gedaan, 

dus zij weten hoe dit te doen. 

 

WAT ZIJ NIET WETEN 

Dit fotonenlicht is zo immens krachtig en de codes die daarin voorkomen vormen een zeer grote 

intelligentie van liefde. Deze manipulerende partijen bevatten niet de kennis van de liefdescodes, 

deze zijn voor hen niet te ontcijferen. Deze inschatting van de Goddelijke krachten kloppen niet. 

Deze Goddelijke intelligentie is zo krachtig dat deze hen van alle kanten zullen gaan verwarren. 

Datgeen wat zij andere ooit hebben aangedaan, komt naar hen terug. Niet vanuit wraak, maar juist 

vanuit liefde. Wanneer zij wel toegang zullen krijgen tot deze codes, dan zal hun hart opengaan en zij 

zullen beseffen wat er is gebeurd. De herinnering aan het ware paradijs gaat open. Dit 

bewustwordingsproces is nodig, maar kost tijd. 

Tot die tijd roepen wij de mens op om vooral het eigen hart los te koppelen van manipulatie en 

verstoringen. Zodat elk individu gaat opstaan in liefde. Deze mensen op aarde zijn de “legers van de 



 

 

liefde”, die de nieuwe aarde zullen betreden. Wij blijven herhalen: “Stem je af op de nieuwe aarde en 

de nieuwe tijdslijn, blijf in je krachtpunt staan.” 

Dit was Ashtar en Sananda, Wij groeten het Licht in jullie harten. 

26 februari 2016 

©ART-hura 

Arthura: Ik geef de NAR: Nieuwe Aarde Resonantie, om de mens te helpen de afstemming te maken 

op de nieuwe tijdslijn. Dit kan ook via persoonlijke sessies. 
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