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Inzicht groeit, maar tijdelijke chaos kan veel destructie brengen: Korte  of 

lange periodes van chaos kunnen veel onbalans veroorzaken, waardoor er 

een langere periode van opbouw nodig is. Dit kan het lijden verlengen voor 

bepaalde groepen op aarde.  
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Trump en de twee-ledigheid binnen 

de illuminatie 

Inzicht groeit, maar tijdelijke chaos kan veel destructie brengen: Korte of lange 

periodes van chaos kunnen veel onbalans veroorzaken, waardoor er een langere 

periode van opbouw nodig is. Dit kan het lijden verlengen voor bepaalde groepen 

op aarde. 

 

Wanneer President Trump van Amerika zijn manier van verwar-

ring verder neerzet, kan de chaos zodanig oplopen dat de opbouw 

naar een nieuwe aarde langer gaat duren. 

Vele zien dat er dubieuze wetten worden uitgevoerd, vele zien dat 

dit geen logische stappen zijn in het nieuwe beleid van Trump.  In 

de politiek ontstaat er veel verdeeldheid, maar tussen de mensen. 

Trump heeft een eigen nieuwe agenda, zijn verborgen agenda met 

een diepere bodem. Vele denken nu dat hij werkelijk vervreemd 

raakt van de realiteit.   

We mogen ons daar echt in gaan verdiepen, want hij is niet zo 

onschuldig, zijn rijkdom en imperium heeft hij niet zomaar 

verworven. Opzettelijk domme stappen zetten, zodat zijn vele 

kiezers dit niet meer kunnen volgen? Er gaat nog veel meer open en 

vele zullen hem willen verwerpen als President. Was het hem wel 

te doen om een langdurig presidentschap?  Hij heeft een bepaalde 

taak, zijn strategie is chaos veroorzaken, zodat er een mistige sluier 

wordt neergezet. Vele die op hem gestemd hebben zullen op hun 

neus gaan kijken en degene die niet op hem gestemd hebben, raken 

oververhit. 

Er is geen scenario wat rust uitstraalt of de veiligheid waarborgt. 

De angst die nu verspreid wordt is zeker een onderdeel van een 

groter plan van een sinistere achterban. Deze lieden maken zich 

totaal geen zorgen om moraliteit, BIG MONEY is hun doel.  Nu 

alles boven het troebele water uit komt, zal de gewone burger dit 

niet meer accepteren, maar is er nu een werkelijk iets nieuws aan 

het opstaan? Jawel en dat maakt het gevaarlijker dan ooit.  

 

 LOBBYIST 
   

Wanneer Trump, net als 

vele lobbyisten, heen en 

weer schuift: vanuit een 

hoge bedrijfsfunctie 

naar een politieke ambt 

om uiteindelijk zoveel 

kennis te verwerven, 

dat hij via deze 

interactie bedrijven nog 

machtiger kunnen 

maken d.m.v. 

aangepaste eigen 

wetten. 

Wat gebeurt er als 

bedrijven zo groot 

worden dat zij rijker 

worden dan de 

overheid? 

In Nederland heeft de 

overheid vele bedrijven 

geprivatiseerd: Zoals 

energiebedrijven, PTT, 

NS en ziektekosten. Wat 

we nu zien is dat zij een 

eigen regelgeving 

bepalen, er is immers 

geen concurrentie?  De 

overheid staat met de 

handen in het haar? 
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ILLUMINATIE VALT UITEEN 
De Illuminatie die al zo lang een hechte groep vormde, voerde op de achtergrond hun plannen uit. 

Hun rijkdom en macht overheerste de hele wereld en creëerde arm en rijk.  Inmiddels is er een nieuwe 

rijkdom opgestaan en deze passen zich niet aan. De oude illuminatie regels worden aangevallen. Er 

woedt een enorme strijd tussen deze partijen en dat maakt het gevaarlijker dan ooit voor de gewone 

mens.  Want hun duister spel vuren zij over de ruggen van onschuldige af naar elkaar. Dit zijn echt 

geen zachtaardige jongens, hun plannen zijn heel vuil. Zij rekken op dit moment veel tijd via de zwarte 

slang (olie en negatieve energie) om op aarde zover te komen dat zij klaar zijn om ook via een 

ruimteprogramma de kosmos om hun vingertje te winden. De ruimte is hun volgende doelwit.  

De strijd van een galactische oorlog wordt nu ingezaaid. Dit is de tijd dat alles ontstaat en de gevolgen 

zullen zich helemaal gaan uitbreiden tot ver in de toekomst. Er is nog veel mogelijk, ook een vredige 

aarde zal er komen. Dit willen zij kost wat kost tegenhouden. De buitenaardse groepen van vrede die 

ons zo vaak benaderen met hun berichten en hun Lichten aan de hemel, willen ons waarschuwen en 

begeleiden. Zij zijn onze nakomelingen in de toekomst en vrezen voor veel onheil. Zij vrezen voor hun 

wereld. Vele uit die werelden van Licht zijn nu geïncarneerd op aarde. 

TIJDSLIJNEN 

Vele dimensies van het Licht zijn veilig gesteld van dit alles, toch de aantasting van een vredige wereld 

in de toekomst kan vele levens en zielen gaan kosten. Vele levensvormen die nu in de toekomst leven, 

zullen niet gecreëerd kunnen worden. Aantasting van de vele prachtige werelden buiten de aarde 

worden vernietigd. Er zijn vele tijdslijnen die naar de toekomst leiden, vele gaan nu ontstaan in 

verschillende vormen, onder invloed van de evolutie. Een natuurlijk verloop met een prachtige 

toekomst. 
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Behalve als er aan deze natuurlijke tijdslijnen wordt gesleuteld, zij worden dan omgebogen naar een 

kunstmatig bewustzijn en gedomineerd door andere duistere partijen. Of bepaalde tijdslijnen lossen 

gewoon op en zij sterven uit. Deze duistere partijen infiltreren vele Lichtgroepen om zo weer een 

misleiding neer te zetten. Hun kunstmatig bewustzijn gaat nu ook opstaan in een andere vorm, door 

middel van een nieuwe wetenschap en technologieën die nu in deze tijd opengaan. Het 

Aquariusbewustzijn gaat open en iedereen kan hier gebruik van maken. De start van het kunstmatig 

bewustzijn is al begonnen, de kennis is grotendeels al aanwezig op aarde. Het is nu de vraag: “wie 

gaan dit neerzetten en waar help jij aan mee”? 

NASA 
NASA onderzoekt intussen al decennia lang de ruimte!  Het universum wordt zeer belangrijk in onze 

nabije toekomst. We gaan nu vanuit deze positie opstaan, de mens op aarde gaat een andere stap 

maken naar een totaal ander bewustzijn. Het kosmisch bewustzijn. De Universele mens wordt geboren. 

De vraag is hoe gaat deze zich manifesteren: “Als een vredelievend ras of als een onderdrukte 

kunstmatige beschaving”? 

BUITENAARDSE RASSEN 

Er zijn veel buitenaardse rassen betrokken in dit verhaal en dit is al heel lang het geval, vanaf de val 

van de aarde, want de val vertraagde de tijd en de trilling.  Ook tijdens de val van Atlantis werd er 

weer geprobeerd om tijdslijnen om te buigen.  Waarom gebeurt dit eigenlijk? Dit alles is ontstaan om 

de mens en de aarde in een bepaald experiment neer te zetten.  In de toekomst zijn er vele manieren 

ontwikkeld om te leven op aarde, maar ook in het universum. Veel kennis en wijsheid is toen ontstaan. 

Vele dimensies en werelden werkten vanuit vrede samen, deelde kennis en wijsheid om nog meer te 

kunnen begrijpen van het Goddelijk Plan. De kennis van de tijdslijnen werd een enorm groot project. 

Vandaaruit zijn er groepen ontstaan die andere interesse toonde en binnen de grote HEILIGE agenda 

wijzigingen aanbrachten. Zij hielden er een verborgen agenda op na. Het universele leven is zo 

gigantisch groot en uitgebreid en zij dragen allen een multidimensionaal bewustzijn. Als mens kun je 

dit amper bevatten. Deze waarheid gaat stapje voor stapje aan het licht komen. Eerst komt de waarheid 

over de kennis van de aarde naar boven, om vervolgens de uitbreiding van het kosmische deel te 

openen en dit zal het bewustzijn van de mens voorgoed veranderen.  

 

INWENDIGE BOM 
Door de opdeling in de illuminatie is er een soort inwendige bom ontstaan, die elk moment kan 

ontploffen. De doos van Pandora is nu aan het opengaan en voordat deze bom af gaat, worden er grote 

voorzorgsmaatregelingen getroffen door de vele Lichtdimensies. Dat betekend niet dat we gewoon 

kunnen toekijken. Nee, wij mogen zelf gaan opstaan om dit bewustzijn te openen binnen in onszelf. 
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Daar liggen de codes van bevrijding. Op die manier kun je een aansluiting vinden bij de dimensie van 

je keuze. Zij zullen je ondersteunen.  

Dit komend jaar gaat dit alles open, je zal meer gaan zien en weten. Over een jaar ben je een heel ander 

mens met een totaal andere visie. Want er gaat een wereld van geheimen open.  

Gaat het de goede of verkeerde kant op? Dat ligt aan keuzes die je maakt individueel en de keuze van 

het hele bewustzijn van de aarde. De bom die op ontploffen staat, is een tijdsbom en tikt… na de 

ontploffing  zal er uiteindelijk een nieuwe energie vrij gaan komen, die totaal anders van aard is. Het 

sprookje Doornroosje is een mooie symboliek hiervoor. Natuurlijk met vele verborgen moraliteit. Vele 

fantasieverhalen dragen dit geheim met zich mee en prikkelen jouw onderbewustzijn. Zij zijn een 

onderdeel van deze grote geheime puzzel. Alles breekt open. Het moet wel de juiste kant op geleid 

worden. Verkeerde wereldleiders geven geen goede richting aan, maar maken wel veel wakker. Zodat 

jij de juiste keuze kan gaan maken. 

 

 

 

JUISTE KEUZES MAKEN 
Het gaat om de keuzes van elk individu apart. De beide illuminatie partijen die hun macht via leugens 

en onderdrukking neer willen zetten, willen elkaar overheersen en zij gaan elkaar bestrijden. Dat zal 

een enorme chaos gaan geven. De waarheid zal verdraaid worden en nog een keer verdraaid worden. 

Vernietiging van de ander staat bij hun op nummer één. Dit wordt een heel andere strijd van chaos, 

met een galactisch resultaat. Daarom weerde zij het buitenaardse contact. Het oude en nieuwe geld kan 

elkaar niet meer dulden. De mens is in hun strijd een onbelangrijke pion geworden en dat maakt het zo 

gevaarlijk.  
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Het is nu grote zaak dat elk mens zich bewust wordt van zichzelf. Ook de kracht die binnenin je ligt is 

zo groot en mooi. Gebruik deze op de juiste manier want op die manier help je mee aan een mooie 

nieuwe aarde, waar vrede is en samenhorigheid.  Laten we samenwerken aan een mooie toekomst, 

ontwar de lijnen in de kunstmatige tijd en herstel de ombuiging. Ieder van jullie draagt een deel bij zich 

wat kennis verschaft aan de opbouw van de nieuwe aarde. Het ligt in je hart! 

 Het galactisch trauma verschijnt op je netvlies. Kies niet vanuit dit trauma en blijf er niet in steken, 

maar los het op. Daarnaast opent het chaotische werelddecor snel jouw systeem en elke dag mag je de 

keuzes bijstellen, omdat de veranderingen heel groot zijn. Dit jaar zal er een versnelling komen in de 

groei van je bewustzijn.   

Ik groet het Licht in je hart  

Arthura Hector 

13-02-2017 

Dit bericht mag gedeeld worden in zijn geheel en onder vermelding van de bron: Arthura Hector 

www.ashtarspage.com   ©ART-hura/Ashtar Command Nederland 
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