
 

WAKKER WORDEN! 

VALKUIL: LAAT HET WAKKER WORDEN NIET ONTSPOREN  

In fanatiek gelijk hebben 

 

Ashtar via Arthura 

Ashtar: Goede dag lieve mensen van de aarde. Er ontstaan vele nieuwe groeperingen 

en zij willen allen de onwetende mens waarschuwen. Het is goed om wakker te 

worden en dit te willen doorgeven. Andere wakker maken kan op vele manieren. De 

energie die nu de aarde binnenkomt, is heel mooi, maar met een duidelijke taal. Het 

laat de afscheiding zien van wat ECHTE LIEFDE IS en niet. Echte onvoorwaardelijke 

liefde is simpel en eerlijk. 

De onvoorwaardelijke liefde werkt door via het innerlijk proces, de nieuwe tijdslijn zal 

via het innerlijk proces gaan leven in het hart. Om zo het hart te openen. Het is een 

levende energie en deze kan alleen begrepen worden via het hart. De pure ratio is 

niet geschikt om deze taal te ontcijferen. Deze nieuwe informatie gaat met het hart 

resoneren en dit is de enige manier om op aarde wakker te blijven. 

 



 

WAKKER BLIJVEN IS EEN KUNST 

Groepen die zich alleen bezig houden met het uiterlijk proces en het innerlijke proces 

verwaarlozen, zullen uiteindelijk ophouden te bestaan. De verandering vindt nu 

plaatst in de energie en in de frequentie op aarde, er zal dit jaar een nieuwe waarheid 

op gaan staan. De nieuwe aarde is bevrucht met de liefdestrilling. Dit gaat niet samen 

met frustratie, boosheid of met liefdeloosheid. Deze emoties mogen dus losgelaten 

gaan worden. Dit is de aller moeilijkste vorm van loslaten en van wakker worden. Dit 

is het NIEUWE WAKKER WORDEN. Dit 

hoort bij de nieuwe tijd van het 

Aquariustijdperk. Deze vorm gaat 

namelijk via het innerlijk proces. Naar 

jezelf kijken en zien wat er uit balans 

is, dat vereist eerlijkheid en lef. Dat 

geeft tevens ook kracht. 

 

EXTERNE PROCESSEN 

Het buiten jezelf plaatsen van de problemen is alleen juist, als de mens dit kan 

combineren en kan spiegelen aan het eigen innerlijk proces. Weet dat de wereld 

buiten je, het innerlijk weerspiegelt en het tevens in stand kan houden. Dus eerst de 

eigen innerlijke kracht ontwikkelen. Zo beschermt de mens zichzelf tegen vele 

aanvallen van buitenaf. 

 

HELP MEE MET HET OMZETTEN VAN DE AARDE 

Ieder mens is verantwoordelijk voor de omzetting van de aarde, het aarde bewustzijn 

resoneert met allen die op aarde leven. 

Via de innerlijke stem kan de mens de aarde helpen zich te vernieuwen. Het openen 

van het kosmisch kanaal in jezelf zorgt voor een eigen universele kennis. Deze kennis 

mag jij uitdragen en deze past bij jou. Er is een algemene kennis en er is kennis die 

speciaal bij jou energie past. In jouw cellen liggen de codes opgeslagen, deze zijn vaak 

slapend aanwezig.  

HOE WEK JE DEZE? 

Door altijd een afstemming te maken vanuit het hart. Andere nalopen of napraten 

kan alleen werken als er een werkelijke liefde doorheen vibreert. Vanuit haat of 



 

afkeer zal de energie anders worden doorgegeven en dit resoneert niet met het 

nieuwe Aquariustijdperk. Dan loopt de mens vast. 

De groepen die vanuit angst zijn geformeerd, kunnen nu een energie gaan 

verwachten van grote innerlijke omzetting. Hoe meer de mens zich gericht heeft op 

de uiterlijke zaken (of dit nu materieel, spiritueel, politiek, economisch, artistiek of op 

een andere manier is neergezet), hoe meer zij kunnen rekenen op een zeer pittig 

proces van innerlijke bewustwording. Hoe meer er in de ratio geleefd wordt, hoe 

harder de les zal zijn. Innerlijke processen die opengaan zijn veel “enger” dan het 

bevechten van de vijand die buiten hen ligt. Het maakt niet uit welke vorm deze ook 

heeft. Alles wordt steeds duidelijker, de waarheid wordt zichtbaar. Dat is 

tegelijkertijd ook heel mooi. 

Liefde is mooi, maar wanneer liefde niet wordt verwacht en men blijft in het gevecht 

steken van gelijk willen hebben, dan zal dit een grote confrontatie geven binnenin de 

mens. Daar ligt immers de oplossing van bevrijding en ook in de zaken buiten jezelf. 

WAKKER WORDT PROCES 

Het “wakker wordt proces” van de komende nieuwe tijd, heeft een diepere laag 

bereikt. De hoge frequentie maakt dit “wakker wordt proces” heel anders dan tot nu 

toe werd neergezet. Het kosmisch bewustzijn zal vroeg of laat bij alle mensen 

opengaan. 

DE GROTE BALANSBRENGER 

Er zal in dit nieuwe “wakker wordt proces” vanuit balans gewerkt worden. De nieuwe 

tijdlijn heeft een ander bewustzijn, wat beter past bij een transdimensionale 

benadering. TRANSDIMENSIONAAL BEWUSTZIJN ligt in een ander fijnstoffelijk veld.  

Dit vereist een visie die vanuit vele kanten benadert kan worden. Het probleem 

wordt vanuit vele visies tegelijkertijd waargenomen en opgelost. Dat vereist een 

groot empathisch vermogen en dat zal massaal gaan opstaan. 

Er komt dus een bewustzijnsstroom op gang die heel helend is voor het innerlijk hart 

van de mens, maar ook voor het hart van de aarde. Deze mogen samen gaan 

resoneren in die nieuwe frequentie. Dit is nieuw! Dit staat in geen enkel boek 

beschreven hoe dit voelt. Dit mag het menselijk ras als eerste gaan ervaren. Deze 

nieuwe ervaring mag in de herinnering meegedragen worden als een nieuwe 

bouwsteen voor de vele nakomelingen op aarde. Dat is een hele bijzondere 

gebeurtenis. 

 



 

CONSPIRACY EN NEGATIVITEIT 

Er zijn vele geheimen op aarde, die door de grote duistere achterban neergezet 

worden. Dit is een waarheid die vele aan het ontdekken zijn. Wanneer deze waarheid 

open gaat en het “wakker worden” is gestart. Dan is het opletten, want hoe kan deze 

waarheid op de juiste wijze worden doorgegeven? Vanuit liefde of angst? 

Er zijn inmiddels groepen ontstaan die de vlag van waarheid pretenderen te 

verkondigen en allerlei theorieën doorgeven. Is dit de nieuwe strijd? Laat deze 

nieuwe strijd geen oude strijd in een nieuw jasje worden.  Wanneer er niets anders 

ontstaat dan het napraten van andere, het negatieve maar steeds uitleggen en 

uitdragen. Dan wordt er niet genoeg omgezet om het eigen innerlijk proces te 

openen. Dan blijft deze mens steken op een bepaald niveau van het “wakker wordt 

proces” en vervolgens gaan deze groepen een eigen NEGATIEF leven leiden. Zo 

ontsporen vele van deze groepen en ook de volgers ervan. Zij willen wel volgen, maar 

niet werkelijk “wakker worden”. Het werkelijk wakker worden zal het eigen innerlijk 

proces starten, wanneer dit niet gebeurd wordt de reflectie van ontevredenheid 

verplaatst naar de buitenwereld. De innerlijke pijn die deze mensen bij zich dragen 

zal zich gaan manifesteren op een ongezonde manier. Het schreeuwen wordt harder 

en luider. Er wordt niets opgelost, dat geeft veel machteloosheid, frustratie en 

misschien uiteindelijk wel agressie naar andere. 

DOMINANT BEWUSTZIJN 

Pas op, wanneer je gedrag erg dominant wordt en overheersend. Wanneer jij de 

ander gaat onderdrukken en je jouw waarheid gaat opdringen, groeit het ego. 

Wanneer deze soort groepen jouw aantrekken om tegen alles aan te schoppen, neem 

dan afstand en kijk verder. Want deze energie voedt jouw ego en je bent dan niet 

vanuit liefde bezig. Door de grote veranderingen in de energie mogen groepen mee 

veranderen. 

HET ASHTAR COMMAND 

Het Ashtar Command staat als een stevig buffer tussen het Licht en het duister in, om 

de liefdesenergie te beschermen die van DE BRON afkomstig is. Dit is een zeer grote 

Lichtgroep waarin vele soorten Lichtwezens, buitenaardse Sterrenlichten, Engelen 

van het Licht en de Geascendeerde Meesters zijn aangesloten. Het vormt de 

GALACTISCHE WITTE BROEDERSCHAP. Degene die in de aardse fysieke vorm zijn 

aangesloten hebben het vaak zwaar te verduren. Ook zij staan als een buffer op de 

scheidingslijn van het Licht en het duister. Op aarde in de dualiteit is dit niet 

makkelijk. Zij weten veel over de duistere culten, groepen en duistere magie. Het 



 

Licht van de liefde wat zij vertegenwoordigen daar hebben zij speciale trainingen in 

gevolgd. Zij mogen nu naar voren stappen en het sterrenzaad gaan planten in de 

verschillende dimensies van dualiteit. 

HET IS TIJD! 

Het Ashtar Command vormt één grote groep van Licht en werkt met het Grote 

Geheel samen, maar binnen het Ashtar Command zijn er nog andere Heilige Cirkels 

en Heilige Raden werkend vanuit de vele planetaire en solaire systemen. Zij werken 

volgens de WET VAN ÉÉN. Zij worden vaak niet begrepen op aarde. Hoe vaak worden 

zij niet aangevallen op aarde en in een kwaad daglicht gesteld? Dit is een pure groep 

die zeer dicht bij God de Bron verblijft. Zij werken allen vanuit het hart en vrijwillig 

mee om planeten die in een gevaar verkeren te ondersteunen. Zij mogen niet zomaar 

ingrijpen en zelf het bewustzijn van de mens bewerken, dat zou de wet van 

inmenging aantasten en hier zijn afspraken over gemaakt.  

Het Ashtar Command is een groep vanuit de originele werelden en werken vanuit de 

toekomstlijnen. Allen die hierin meewerken hebben een groot empathisch vermogen. 

Het Ashtar Command is getraind in het ontmantelen van storingen en ontstoren vele 

gebieden. Zij werken als een zeer intelligent “antivirus programma” om de 

Intergalactische neutrale zone te beschermen. 

INTERGALACTISCHE GRENS TUSSEN LICHT EN DONKER 

Het Sterrenbewustzijn heeft een gemiddelde intelligentie EQ/IQ van 500 en meer. Er 

zijn bewustzijnsvormen zonder stoffelijke lichamen, dus Zij bestaan uit pure energie. 

Sommigen Lichtwezens of Engelen van Licht dalen neer in een andere meer tastbare 

vorm om zo mee werken in het Ashtar Command. Zij dalen dan af voor een speciale 

opdracht. Sommige van hen dalen af naar de fysieke lagen van de aarde. Vele van 

hen kunnen in de verschillende dimensies reizen en hun vibratie verhogen en 

verlagen, dit alles om contact en overleg te plegen in het grensgebied van het Licht 

en het duister. Zij bewaken dit grensgebied. Dit grensgebied is niet één vastomlijnde 

grens, maar deze bestaat uit een Intergalactische neutrale frequentiezone.  

Deze is meestal niet vast van vorm, omdat het nodig is dat deze vele vormen aan kan 

nemen. Deze Intergalactische neutrale zone is een gebied dat door de vele tijdslijnen 

heen loopt. (Scheur in de dimensies). Tot de twaalfde dimensie, is de opdeling daarna 

ontstaan de dimensies van eenheid. 

 



 

BELAGING VAN HET DUISTER  

De duistere partijen belagen deze grens regelmatig. Hun spel wordt hier neergezet en 

uitgespeeld. Zij infiltreren in dit grensgebied en bereiken zo het aarde bewustzijn. Dit 

doen zij om de mens te bewerken. ZIJ STELEN HET LICHT, maar zij hoeven niet te 

stelen, want voor ieder is er genoeg Goddelijk Licht. Zij willen het Goddelijk 

liefdeslicht omzeilen. Het is hun spel en zij willen dit zo spelen. Op deze manier 

trekken zij andere dimensies en werelden mee in hun magie van destructie. Wanneer 

zij de regels van balans overtreden en de wet van de vrije wil, dan komt het Ashtar 

Command in actie om de disbalans weer te herstellen. Het Ashtar Command is zeer 

goed op de hoogte van hun werkwijze en onderscheppen vele sinistere plannen. 

GROTE EN KLEINE CIRKELS VAN ANGST 

Het duister bestaat ook uit grote en kleine cirkels van angst en zij zijn ook zeer 

intelligent, maar richten hun intelligentie op het demon-teren. Om vervolgens daarna 

de energie weer anders in elkaar te zetten, dit is het kunstmatig bewustzijn wat zij 

laten ontstaan. Zo worden er bewustzijnsvormen vanuit een storende energie 

neergezet. Vanuit manipulatie en onderdrukking. Veel ruis plaatsen zij in die nieuw 

verworven energieën en bewustzijnsvormen. Zij werken het liefst indirect, want zo 

blijven zij buiten schot en laten andere ervoor opdraaien. De onwetende mens weet 

vaak niet wat er zich werkelijk afspeelt. Zij tappen energie af van bepaalde groepen 

mensen op aarde, (kudde-energieën) Zij weten dit feilloos samen te voegen en af te 

bakenen.  

Negatieve energie van doorgeslagen “complotdenkers” vormen ook voedsel. Zij die 

andere aanvallen en hun mening opdringen en niet werken volgens de wet van de 

vrije wil, werken juist het duister in de hand. 

WAT KAN DE MENS DOEN? 

De mens kan direct vanuit liefde gaan leven en de verslaving aan geweld, sensatie en 

onrust los gaan laten. Verslaafd zijn aan disbalans komt veel vaker voor bij de mens 

dan de mens zelf beseft. Vandaar dat innerlijke processen van eerlijkheid, de balans 

terug brengen. Elk mens heeft een eigen zelfgenezend vermogen, daarmee kan er 

zoveel neergezet worden op individueel gebied en ook in groepsverband. Maak 

contact met dat zelfgenezend vermogen, jij bent degene die dit kan aanzetten. 

Let dus goed op de groepsenergie. Waar bestaat deze uit? Kijk goed of jijzelf een 

disbalans bij je draagt die honger heeft naar meer disbalans, het ego is daar direct 



 

mee verbonden. Teveel ratio kan dit alles nog gaan versterken. Het loslatingsproces 

in vele gradaties wordt ingezet als genezing.  

Het loslatingsproces van het loslaten van de oude aarde start dit jaar! 

Er kan een nieuwe overstap gemaakt worden naar de Nieuwe Aarde Resonantie 

(Arthura: NAR zie website). 

Wees als mens eenvoudig en eerlijk. Wees de fysieke graal in het ontvangen van het 

kosmisch bewustzijn. De basis die de mens fysiek mag neerzetten om de Hogere 

energie te gaan ontvangen, vormt vaak het tegenwicht. Hoe eenvoudiger je bent als 

mens, hoe Hoger het Licht is wat binnen kan komen. 

Buitenaardse Lichtwezens leven vanuit een transdimensionaliteit, waar de liefde als 

totaal energie de bewustzijnsvormen verenigen. Daar zal nooit een manipulatie 

aanwezig zijn. Zij werken aan het terug brengen van de balans. Wanneer een mens 

verslaafd is aan disbalans en de balans wordt hersteld. Dan kan dit soms raar 

aanvoelen, maar dit is slechts tijdelijk. Daarna komen de liefdesvibratie weer terug en 

dat geeft rust en vreugde. 

Een volgende keer gaan We verder met het uitleggen van energie in de mens en de 

balans. Dit was Ashtar, ik groet het Licht in jullie harten. 

13 januari 2016 

Mag gedeeld worden in deze vorm en onder vermelding van de bron: Arthura Hector, 

website: www.ashtarspage.com 
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