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DE MAGIE EN DE TIJD 

Wat is Magie? 

 

Magie is een medicijn wat kan ontstaan door tijdslijnen te herstellen. Wat 

in het verleden is ontstaan, kan worden veranderd. Vaak beseffen we niet 

wat er om ons heen gebeurt. Slapend en half wakker voelen we diep 

vanbinnen, er is iets gaande… 
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DE MAGIE EN DE TIJD 

Wat is Magie? 

Magische voorwerpen of magische spreuken werken alleen wanneer er een tijdscode in 

verborgen ligt. Zonder tijdsaanduiding werkt het half of helemaal niet. De mens mag 

gaan ervaren wat Magie is. Het is geen sprookje en toch weer wel. Sprookjes vertellen 

immers over vele magische krachten. Hoe meer je wakker wordt, hoe meer Magie een rol 

gaat spelen in je leven, waarom geeft dit woord ons zoveel tintelingen? 

Een Magiër is een wezen wat leeft in een tijdslijn die alleen hij of zij laat zien aan jou. 

Dat is de Magie. Wie laat je zien aan de ander? Wil je jezelf wel laten zien en op wat voor 

manier? 

Het is spelen met de Magie van de tijd. De klok tikt door en deze draait zijn uren, de 

werkelijke Magie heeft een tijdsslot. Een code en alleen de Magiër kan deze ontsluiten. 

Vele Magische poorten worden door de sleuteldrager geopend, omdat de magische poort 

daarin wordt verzegeld. Het bezit een Magisch tijdslot. 

DE NACHT WACHT 

 

Sterrennacht door van Gogh  

Magie heeft alles met tijdslijnen te 

maken en hoe je deze beïnvloed. 

Tijdens onze slaap worden vele 

momenten verandert en de wereld is 

totaal anders als je opstaat. Hele 

oorlogen kunnen zich afspelen tijdens 

de nacht van de slapende mens, maar 

de Magiër is wakkerder dan ooit.  

Sommige Magiërs kunnen zelfs 

overdag in de wakende staat 

aanwezig zijn en de wereld veranderen, jouw realiteit is slecht een afbeelding van een 

tijdscode. Waarom vele in de dualiteit een andere mening hebben en deze willen 

opleggen bij de ander? Omdat anders hun Magie niet werkt en doorgaat. Dit zijn wel de 

lagere werelden van de magiër die met manipulatie werken.  

Wanneer je spreekt over het opengaan van een realiteit van liefde, zal deze een 

tijdloosheid in zich bevatten. Sommige rituelen kunnen niet in een bepaalde tijdzone 

uitgevoerd worden en als je dit wel doet, werken ze niet. Dan is het gewoon leuk spelen 

en bezig zijn, ook niks mis mee. 

Wanneer de verkleedkist in de kleuterklas wordt neergezet kunnen vele aankomende 

Magiërs spelen en zich verkleden. Doen alsof is een voorbereiding. Deze voorbereiding 

van het werkelijke werk later in hun leven, maar nu is het slechts een onschuldig spel. 

Alleen zij weten dat niet, zij vinden dat het wel echt is. Zij spelen alsof zij de wakker zijn 

of een zeer spiritueel mens zijn. Zij denken dat zij een grote gave hebben en zijn beledigd 

als het niet werkt. Jaloers als het bij ander wel lukt.  
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DE MAGIE VAN DE KUNST EN DE LIEFDE 

Vele beroemde schilderijen bezitten een grote Magie. Vooral als dit in een bepaalde tijd 

geschilderd is. Elke tijdscode bezit immers een andere Magie. Een ander medicijn en elk 

medicijn dat niet goed gebruikt wordt, zal in gif veranderen. 

In de materie zijn er dus vele tijdsloten die ontsloten kunnen worden en daar gaat het 

steeds om! Oorlogen en politiek gaan over bezit van die tijdszones. Het gaat over macht 

en kracht. Wie heeft welk medicijn of bezit welke Magie. In de stoffelijke wereld is kunst 

een groot wonder en deze bezit een grote Magie. Waarom wordt kunst in de oorlog 

ingenomen en kunstenaars vastgezet? Juist! Voor kennis van de tijdscodes. Zij die 

kunnen werken met de tijdscodes zijn hun leven niet zeker. Zij die dit kunnen lezen of 

kunnen omzetten, zetten hun leven op het spel. LIEFDE is het krachtigste medicijn en 

brengt een mooie Magie voort. De magie van de balans neerzetten in alles en met elkaar. 

MAGIER OF ILLUSIONIST? 

Daarnaast zijn er Magiërs die slechts een deel beseffen van wat ze doen, maar zij vinden 

zelf dat zij alles weten. Zo werken de illusiesluiers bij hun door en een andere naam voor 

deze Magiërs: “de illusionisten”. Door niet goed meer te herinneren wie je bent, kan je 

ook geen besef hebben van de tijdscodes en de vele Magie die ermee gepaard gaan. 

Verwarring alom en dat is geen goede Magie, het medicijn gaat verloren. Het wordt een 

illusie. Veel teleurstelling kan hierdoor ontstaan. 

GEHEIME KENNIS 

Daarom is er een geheime kennis. Om de werkelijke Magie te beschermen en in stand te 

houden. Het werkelijke liefdesmedicijn mag nimmer verstoort raken. De dimensies van 

de Liefde werken hiermee, zelfs de Engelen zijn zich bewust van deze Goddelijke Magie 

die ermee gepaard gaat. In de stoffelijke wereld werkt het niet anders dan in de Hogere 

dimensies. Alleen in het stoffelijke kan elke steen Magie bevatten. Zeker wanneer je 

deze steen meeneemt naar een andere tijdslijn. Een stukje materie kan een magisch 

voorwerp worden. 

Er zijn vele soorten Magiërs en hun medicijn is uniek. Werken met de krachten van het 

universum of de aarde bezitten verschillende Magie. De wetten werken anders. Elke 

planeet of ster heeft een eigen medicijnkracht. Een eigen Magie. In elk mens ligt een 

medicijnkracht verborgen. Ontdek je passie en je ontdekt jouw medicijn. 

Reizen naar andere dimensies houdt in dat er een andere tijdscode in je energie 

ontstaat, een stukje Magie heb je op die manier verworven. Dit zal alleen ontstaan 

wanneer er werkelijk gereisd wordt naar de Lichtdimensies, ook hier geldt. Geen 

entreekaartje naar de werkelijke poort, dan blijf je even ergens anders. In je eigen veld. 

Zodat de andere wel verder kunnen reizen en de werkelijke code mogen gaan ontvangen. 

Elke code kan als een medicijn zijn op aarde, maar alleen als je eerlijk bent en werkelijk 

wilt zien. Het ego werkt alles tegen en er vormen zich leugens in jouw Magie. Dan zal 

het medicijn niet goed werken, dus lieve mensen als je wilt genezen… kijk diep tijdens 

elke reis die je maakt. Deze kan alleen maar gemaakt worden als het gevoel er open voor 

staat, je velden resoneren dan anders. Je doet dit allemaal zelf. Geef dus andere niet de 

schuld! 
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Wanneer een Magiër een krachtig medicijn bezit, kan dit zijn uitwerking verliezen als 

deze niet op de juiste tijdslijn wordt uitgevoerd. Misschien was je ooit een beroemde 

Magiër of Medicijnvrouw en waar zijn die krachten nu gebleven? De kennis kan 

opgehaald worden, maar gaat slechts open als de resonantie weer opstaat die daarbij 

past. Dus de herinnering vindt plaats, alleen het gebruik van het medicijn kan nog niet 

toegepast worden of was alleen bestemd voor die tijdslijn. Dan zit er een beveiliging op. 

POORTEN OPENEN 

Werkelijke magie behoudt een 

prachtige kracht in zich en deze kan 

geopend worden als de tijdslijn intact 

is gelaten. Verstoringen zijn dus echte 

triggers om velden in de Magie te 

ontkrachten. Een echte goede 

vredescirkel dient dus intact te blijven 

tot na de ceremonie. Het opbouwen en 

afbreken van Heilige Cirkels zijn 

belangrijke factoren en mogen zeker 

niet onderbroken worden door derden. 

De werkelijke Magiër ziet de 

energievelden eromheen. 

Poorten mogen niet zomaar geopend worden, tenzij de sleuteldrager daarbij aanwezig is. 

Wordt dit gedaan zonder medeweten van de sleuteldrager, dan kan dit veld echt 

verstoord raken en ziek worden. Wat zijn uitwerking nadien zal hebben. Het “lenen” van 

andermans kracht is hetzelfde als een misdaad plegen. Mensen willen graag die mooie 

hoge energie hebben. Vaak uit jaloezie of door ego worden dan dingen gekopieerd, maar 

men weet niet wat voor storing dit kan veroorzaken. Vooral in het eigen veld, maar ook 

in dat van de ander. Waaruit gestolen krachten zijn voortgekomen. Magiërs kunnen zo 

vermoord worden. Dualiteit is immers een andere vibratie, dan vanuit heelheid werken. 

Werk alleen met Magie wanneer je werkelijk goed verbonden bent met het Hogere Licht 

en met de dimensies van de liefde. Via Hen kun je vanuit het grote geheel werken. Het 

ego wordt dan uitgeschakeld en de Magie wordt een zeer hoge Lichtkracht die veel om 

kan zetten. Ook in de stof. Dat is het wonder wat kan plaatsvinden. In de wetenschap 

zal nog veel ontdekt gaan worden, ook over het fenomeen Magie. Later zal daar een 

wetenschappelijke verklaring voor gevonden worden en Magie betekend dan:  

“HET HELENDE MEDICIJN WAT BALANS BRENGT”  

Dit was Arthura, vanuit de energie van Ashtar. 

Ik groet het Licht in je hart 

Deze boodschap mag gedeeld worden in zijn geheel en onder vermelding van de bron: 

Arthura Hector  www.ashtarspage.com 

©ART-hura/ Ashtar Command Nederland 

 

http://www.ashtarspage.com/

