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WERELDLEIDERS 

WORDEN GEDOOPT IN DE 

AQUARIUS ENERGIE     

Liefdevolle aanrakingen transformeren. Wanneer zij 

deze niet willen ontvangen, verdwijnen zij vanzelf. 

Welke wereldleider ook opstaat, deze komende tijd zal uitwijzen wat er 

speelt en wie er een nieuwe start nodig heeft. De mens mag gaan opstaan 

in de eigen kracht, alleen dan kan er werkelijk een grote verandering 

plaats vinden.  
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WERELDLEIDERS WORDEN 

GEDOOPT IN DE AQUARIUS ENERGIE   

 Wanneer zij deze niet willen ontvangen verdwijnen zij vanzelf…  

DE INNERLIJKE KRACHT VAN DE LIEFDE 

ASHTAR: Elk mens bezit een enorme liefdeskracht in het innerlijke hart. Ondanks wat 

er om je heen afspeelt, de eigen innerlijke kracht van het hart kan nooit afgenomen 

worden. 

Vele die dit nu gaan ervaren, worden opgetild in hun energie. Deze kracht is vele malen 

krachtiger dan de sluiers die geplaatst gaan worden. Binnen het politieke strijdtoneel 

ontstaan vele manieren om de macht te houden. Er zijn vele manieren voor de mens om 

deze macht te omzeilen. Zij zullen hun best gaan doen om vele nieuwe illusies neer te 

zetten, alleen deze illusies blijven niet staan. De mens is inmiddels goed wakker 

gemaakt en diep in het hart bevindt zich een code. Dit is de code van het 

Aquariustijdperk. Een code van vernieuwing, geschonken door God. 

AQUARIUS CODE 

Deze Aquarius code is een verassing, een cadeautje voor de mens. Geschonken door de 

Goddelijke Bron en geplaatst via de Engelen van het Licht in elk hart. Zodra een 

Aquarius code opengaat, kan de oude manipulatie energie niet meer verder stromen. 

Deze wordt op een natuurlijke wijze geblokkeerd. De hoge tonen die deze Aquariuscode 

uitzenden, zorgen dat er een ander veld geopend wordt. Een veld met hoge tonen. De 

mens draagt deze nieuwe code al eonen lang bij zich, om op het juiste moment geopend 

te worden. Het is een soort immuniteitscode voor de anti-code. Deze Aquariuscode opent 

zichzelf.  

De grote nieuwe AQUARIUSPOORT is geopend en zendt signalen uit naar ieders hart 

(Arthura: Deze is inmiddels geopend en afgerond zie vorige berichten). De Aquariuscode 

reageert op de signalen van de nieuwe Aquariuspoort. Het opent de poort van het 

nieuwe veld van Aquarius. Deze wordt sterker en sterker naar maten we verder 

vorderen in het Aquarius Tijdperk. 

ANTI-CODE 

De anti-code is een code die lagere signalen uitzendt naar de sluiers van gevangenschap 

en manipulatie. Wanneer deze worden geblokkeerd, ontstaat er een doorgang in de 

sluiers. De anticode is de code die door de gevallen engelen ontwikkeld is. Zij werken 

met deze resonantie. Let wel, wanneer er een grote liefdesgolf wordt gezonden naar deze 

gevallen engelen dan breekt de anti-code. Daarom worden de sluiers van illusie steeds 

dunner en dunner. Veel komt boven water en de mens gaat dit weer herkennen. 

Vandaar de zichtbare boosheid en het verzet tegen nieuwe wereldleiders die niet 

resoneren volgens de Nieuwe Aquariuscode. De nieuwe Aquariuscode resoneert niet met 

de anti-code. Er is veel onvrede in de mens.  
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ZONNEKRACHT 

Deze Aquariuscode heft de onbalans op. In deze Aquariuscode bevindt zich een 

zuiverend element. Een grote Lichtkracht die resoneert met de zon. De zon zendt steeds 

meer hitte naar de aarde en de aarde warmt op. De vele sluiers van illusie kunnen dit 

niet verdragen en lossen op. Samen met de Aquariuscode opent dit vele sterke krachten. 

Iedereen mag gebruik maken van deze krachten. Alleen wanneer men niet in liefde 

resoneert, kan het eigen pad van manipulatie wordt afgebroken. Langzaam maar zeker 

breken jullie de eigen paden van slavernij en onmacht af. De ketens worden verbroken, 

een nieuwe vrijheid staat op. Het kan verwarring opleveren, probeer door deze 

verwarring heen te kijken en volg het hart. De nieuwe kennis herrijst. 

NIEUWE KENNIS TRANSMUTEERT 

De nieuwe kennis van het Aquarius Tijdperk dragen de codes van vernieuwing en vrede 

in zich. De onrust zal toenemen, maar wanneer er vertrouwen is in de nieuwe wereld 

opent zich het pad naar de juiste realiteit. De afbraak van het oude en de opbouw van 

een nieuwe wereld gaan gepaard met verwarring. De term goed en kwaad worden 

andere begrippen en krijgen een andere inhoudt. Het bewustzijn van de mens moet dit 

allemaal verwerken en een plaatsje geven. Het kost dus tijd. Tijd in de grofstoffelijke 

aarde verloopt langzaam, maar de tijdlijn van de nieuwe resonanties verlopen veel 

sneller. Ook hier kunnen beiden tijdsbelevingen door elkaar heen gaan lopen. Dat levert 

wat chaos op. Blijf je in de liefde dan wordt de doorgang soepel.  Wanneer de mens in de 

verwarring blijft hangen beleeft men de twee tijdslijnen van oud en nieuw tegelijkertijd. 

Het is de bedoeling om een goede verbinding te maken de Goddelijke energie (verticale 

Lichtlijn zie NAR) om een juiste overstap te maken.  

NIEUWE WERELDLEIDER  

De (nieuwe) wereldleiders laten nu zien wat zij in zich dragen en ook hoe zij met elkaar 

de wereld willen vormgeven. Het inzicht om samen tot een eenheid te komen, zal steeds 

weer op de proef gesteld worden. Vele gaan belangrijke lessen leren over de aarde, maar 

ook over de mensheid in zijn totaliteit. Het grote bewustzijn spreekt door alles heen, ook 

al kan men deze nog niet waarnemen. Een nieuwe realiteit staat op en draagt een 

prachtige kracht in zich, een onbegrijpelijke kracht voor de grofstoffelijke oude aarde. 

Het lijkt wel magisch. Wanneer er magische onbedachte dingen gebeuren, weet dan dat 

de nieuwe energie van Aquarius zich een baan vormt door al het oude heen.  

Deze onbedachte situaties zullen zich steeds vaker voor gaan doen, om zo alles in balans 

te gaan brengen. Het zal de manipulerende machthebbers omzetten en aanraken. De 

nieuwe Aquariusstroom op aarde gaat enorm toenemen. Het is een kwestie van tijd, 

benut deze tijd goed. De zaden die jij voor jezelf plant zijn van onschatbare waarde voor 

jouw eigen toekomst. Leer het de kinderen, want zij hebben dit heel erg nodig. Vecht 

voor hun missie. Vaak worden zij onbegrepen en de hulpverlenende instanties weten 

zich geen raad en oude tucht staat op. Dit kan hun breken. Neem het voor hen op, ook al 

kost het veel energie. Ook al maakt het je angstig, blijf doorgaan en volg je hart. 

Wanneer je dit doet, dan zal je zien dat de nieuwe kracht door je heen stroomt.  
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TRUMP ALS TROEFKAART 

TRUMP betekend TROEF. De gevallen engelen spelen hun troef uit en Donald Trump ’s 

harde woorden over discriminatie zijn gezegd, ook zijn ideologie over het politieke spel 

zijn geuit. Hij weet hoe gedachten gematerialiseerd kunnen worden. Dit heeft hij op 

zakelijk gebied meerdere keren succesvol bewezen. Hij is een zuivere oerkracht met de 

lucifercode van de gevallen engel. Ooit was hij een stralende Engel van Licht. 

Transformaties zullen er op vele plaatsen ontstaan, of deze President hier gevolg aan 

kan geven zal nog bewezen mogen worden. Inmiddels is het Goddelijk bewustzijn zijn 

Engelen terug aan het roepen om de lege plaatsen te vullen rondom deze Goddelijke 

Bron van liefde. Het experiment is gedaan en lucifer is verwijderd. Niet langer worden 

er manipulaties getolereerd. Het Ashtar Commando houdt toezicht. 

NATUURLIJK BEWUSTZIJN 

Trump kan een gevaar gaan vormen voor het natuurlijk bewustzijn, hij is de drager van 

het kunstmatig bewustzijn en wil deze verder uitdragen. Vele sluiers weet hij te 

plaatsten in de geesten van de mens. Telepathische vermogens zijn hem niet vreemd. 

Het is dus van groot belang dat elk mens zichzelf gaat zien als individuele kracht van 

liefde. Elk mens is een universele kracht en draagt de Goddelijke Liefdestonen uit. Op 

deze manier bescherm je de eigen geest tegen elke vorm van manipulatie. Het eigen 

Lichtlichaam activeren en het kristallijne lichaam neerzetten wordt nu jouw taak. Deze 

lichamen communiceren met de Aquariusenergie en openen de Aquariuscode.  

VROUWELIJKE EN NIEUWE ILLUMINATIE ENERGIE 

De vrouwelijke energie staat enorm op om de balans te herstellen tussen de maan en de 

zon. Hillary Clinton is niet gekozen als eerste vrouwelijke President. In de 

illuminatielijnen zijn scheuren ontstaan. De nieuwe illuminatie partij wil zich steeds 

meer afscheiden van de oude energie. Ook hier zijn grote verschuivingen aan de gang. 

Onzichtbaar voor de mens, maar er is veel niet zichtbaar voor jullie ogen. Een 

vrouwelijke energie kon het pad van herstel de komende tijd wat zachter kunnen 

voortzetten op aarde. De mens heeft geroepen en een Amerikaanse President Trump is 

opgestaan en gekozen. De angst voor een vrouwelijke leider is groot bij iedereen en 

vooral bij de mannelijke zonnen. Voordat er een grote stap voorwaarts gemaakt kan 

worden, mag deze angst voor vrouwelijke gelijkheid eerst aangepakt worden. Acceptatie 

van de vrouwelijke energie in elk mens, mag zich verder gaan ontwikkelen.  

Het negatief wijzen naar een vrouwelijke energie, zoals 

Hillary Clinton, hielpen mee om Donald Trump te activeren. 

Twee illuminatie leden die in deze strijd tegenover elkaar 

stonden, het oud en het nieuw was ook hier zichtbaar. Zeer fel 

en onsmakelijk waren de tactieken. De lessen om de 

vrouwelijke energie in balans te brengen zullen alsnog op 

gaan staan. De keuze van Hillary om in de nieuwe energie te 

stappen leveren soms andere doelen op. De vrouwelijke 

energie is zeer krachtig op de achtergrond. Haar processen 

van zuivering zullen ook doorgaan. 
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TIJD 

Steeds verder worden de stappen zichtbaar, tijd is een begrip wat op aarde nog beter 

begrepen mag gaan worden. Tijd is een wapen voor de duistere buitenaardse wezens. In 

vele tijdslijnen wordt gewerkt aan onderdrukking. 

Nogmaals wil ik, Ashtar benadrukken dat LIEFDE de belangrijkste energie is, werk met 

deze energie. Train jezelf in de liefde. Open je liefdes kanaal en wij sluiten aan. Elk 

mens draagt een blinde vlek, deze blinde vlek kan twijfel en verwarring veroorzaken. 

Via deze blinde vlek worden vele bespeeld, ook in de spirituele kringen. De val van het 

Paradijs mag weer herinnerd worden. Helaas heeft de mens soms harde lessen nodig om 

deze blinde vlek te openen. Via de liefde is deze zo geopend, maar twijfel kan alles 

vertragen. Twijfel zorgt ervoor dat de mens in de lijnen van de oude aarde verstrikt 

raakt. Het kruis symboliseert een samenkomend punt van heelheid. Vanuit de zon en de 

maan. Breng deze in balans en een gouden pad opent zich. 

Dit was Ashtar en ik groet het Licht in jullie harten 

Namasté 

 

Dit bericht mag gedeeld worden vanuit liefde en in zijn geheel zoals hier wordt 

weergegeven. Onder vermelding van de website en de bron: Arthura Hector 

www.ashtarspage.com 

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

*PS: 14 november NAR: Activatie Lichtlichaam van Aquarius. 

 

Volg mij vooral niet, maar volg jezelf! 

Arthura: Er zijn vele visies en ik kan alleen vanuit mijn hart de visie delen die ik 

ontvang. Zonder deze liefde kan ik niet het deeltje uitdragen vanuit passie en 

overtuiging, wat bij mij past en onderdeel is van mij en het Ashtar Commando. 

http://www.ashtarspage.com/

