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Dat  er  is  een  grote  verandering  op  aarde  plaats  vindt  weten  jullie 
inmiddels. In de energie op aarde, in de continenten, maar ook op diverse plaatsen in 
Europa. Ik had het al eerder over het “sneeuwbal effect” dat plaats zou gaan vinden en deze  
is reeds begonnen! De start van dit “sneeuwbal effect” begon in het Vaticaan. De energie die 
de nieuwe Paus gaat neerzetten, is de  start van vele veranderingen die Wij van het Licht, de 
dienaren  van  God,  zullen  gaan  ondersteunen.  (Zie  de  channeling  Vaticaan:  De  grote 
omzetting).

Inmiddels is er in Nederland een nieuwe energie gestart. De kroning van de nieuwe Koning 
Willem Alexander, zal een heel andere wind doen laten waaien over het Nederlandse gebied. 
De illuminatie is een schakel van schakels en dan wel een van de duistere schakels. De traag 
trillende codes doen hun best om deze ketens heel te houden, helaas gaat dat niet lukken. 
Wij plaatsen verlichte schakel-stukken in deze ketens van donkere schakels. Dat is de beste 
manier om de duistere band te verbreken of liever te verzwakken en om te zetten naar een 
verlichte stand. Een verlichte ketting van mooie regenboogenergie.

Even wat uitleg over hoe het werkt. Willem Alexander is een sterrenmens, geplaatst in de 
kring van deze ketenen van Monarchieën. Zijn vrouw en Koningin Maxima,  tevens een 
sterrenmens  zal zijn steun en toeverlaat zijn, want vele hoge golven zullen hun pad kruisen. 
De liefde die zij samen met hun gezin zullen uitstralen werkt zo positief, dat dit al tijdens de 
kroning op 30 april 2013 duidelijk te merken was. De Sylphs in de lucht en de sfeer overal 
is het signaal. Dit is de nieuwe wind van de nieuwe aarde. Uit welke familie zij ook komen, 
de resonantie van liefde staat aan hun zijde. Zij zullen veel steun nodig hebben om dit neer  
te zetten. Zij zullen worden tegengewerkt en in het kwaad daglicht gezet worden, door de 
echte kwade energieën.  Energetische aanvallen op de Koning zullen niet  uitblijven.  Het 
Ashtar Commando zal over hen waken en de Galactische Federatie van het Licht staat aan 
hun zijde! Zij zijn tevens de tweelingzielen die hier “voorlopig nog onbewust” voor gekozen 
hebben. De energie die zij samen uitdragen hebben een helend effect op alles om hen heen. 
Zij dragen tevens wereldwijd een voorbeeldfunctie uit.



Wij hadden het al eerder vermeldt dat er op verschillende belangrijke posten, incarnaties 
klaar stonden op de achtergrond die op het juiste moment naar voren gaan stappen. Dit is er  
weer één van en dit zal tevens het “sneeuwbal effect” weer vergroten. Weet dat Nederland 
nu zorg draagt voor de kruinchakra van de aarde!(zie channeling: Illuminatie en Lumina 
energie). Deze zal in de 11e maand, november 2013 geactiveerd worden. Tot nu toe werd 
deze  kruinchakra  vooral  vanuit  de  ratio  beheerd  en  was  gelegen  in  de  gebied  van  de 
Nedersaksen. Door de verschuiving van deze chakra werd de energiedoorstroming omgezet 
en  zal  deze  resonantieverandering  doorwerken  in  alles.  Ook  in  het  koningshuis  en  de 
politiek.

Hoewel er van te voren werd aangegeven door het Koningshuis,  toen nog Prins Willem 
Alexander, dat protest tegen het koningshuis toegestaan was binnen bepaalde vredelievende 
kaders.  Zijn  er  toch  republikeinse  demonstranten  opgepakt  door  de  politie,  die  op  een 
vredelievende  manier  hun  mening  neer  hadden  gezet.  Dit  bedoelen  Wij  nou  met 
verschillende resonanties in de politiek en binnen het Koningshuis. Die nieuwe wind brengt 
uiteindelijk verandering met zich mee en dat weten de trage codes ook!

De  toeloop  naar  de  volle  maan  van  mei  2013,  zal  veel  gaan  openen.  Zal  veel  gaan 
openbaren.  Verschillende  zonsverduisteringen  zullen  de  komende  maanden  gaan  plaats 
vinden en ook een maansverduistering in mei 2013 zal veel omkering brengen. Wanneer er 
veel onrust uitbreekt IN de mens zelf en OM de mens heen, weet dan lieve mensen van de  
aarde dat dit de oude weg is. De nieuwe weg ligt er pal naast, parallel. Weet dat, wanneer je  
toch weer op dat oude zwaardere pad terecht komt, je een overstap kan maken naar het 
nieuwe aarde pad van de liefde.

Niets is vast, alles is in beweging en variabel. Het nieuwe aarde pad geeft je nieuwe ideeën 
en oplossingen voor alles. Let op de tekens en de signalen die Wij van het Licht geven aan 
jullie  (zie channeling tekens en signalen).  Leer ervoor open te staan. Nogmaals druk Ik  
Ashtar jullie op het hart, in stilte te gaan luisteren naar de innerlijke stem van de liefde en de  
waarheid.

Nederland is een land met een horizontale energie, dit lage land is zeer vrouwelijk van aard. 
Weinig  verticale  energieën  komen  in  Nederland  voor.  Het  land  is  doorgaans  plat.  De 
verticale, mannelijke energie zoals hoge bergen komen in het landschap weinig voor. Je ziet 
dit ook terug in het koningshuis wat veelal bestond uit Koninginnen. De volgende generatie 
heeft wéér een Koningin voortgebracht. Amalia zal de nieuwe generatie sterrenkinderen en 
mensen gaan regeren.  Haar  blauwdruk is  zeer  speciaal  en  een  combinatie  van  oude  en 
nieuwe resonanties. Waardoor zij geheel anders zal gaan regeren, haar kijk op regeren zal  
nieuw zijn, vooral omdat haar vader, de Koning hier ook een deel heeft in mogen omzetten. 
Ook zijn kijk op vele gebieden zullen vanuit het gevoel weergegeven worden. Hijzelf zal 
soms aardig in de knoop komen met de huidige politiek.  Wat zijn balans kan aantasten, 
maar Koningin Maxima zal hierin een mooie en liefdevolle rol als mediator spelen. Zij zal 
de verzachtende zalf op de wond zijn en de uitwerking hebben van een verbinding die zowel 
realistisch als nieuw te noemen is. Dit zal zich meer achter de schermen afspelen. Wees 
daarom waakzaam lieve mensen, want er zal een verwarrend spel worden gespeeld.

De groei naar een groter bewustzijn neemt toe. Niet alleen individueel, maar ook vanuit de 
groepsgeest per land of regio bekeken.



Dit was Ashtar via Arthura tot een volgende telecommunicatie
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