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NWO: de orde van de 

zwarte ster 
 Wanneer Geert Wilders wordt gekozen, wordt de 

zwarte ster van chaos gevormd 

 De Zwarte Ster van chaos 
De zwarte ster van chaos heeft niets te maken met de vrouwelijke 

aardebloem of de Zwarte Madonna deze is opengegaan vorig jaar. 

De energie van de donkere ster is die van de duistere sophia, de 

zwarte weduwe en vele andere duistere vormen van het vrouwelijk 

concept. Een tegenwerking van het werkelijke vrouwelijke symbool 

van liefde, de moederenergie. 

President Trump van Amerika heeft in de eerste weken al een hoop 

chaos neergezet, sommige van jullie denken dat dit uiteindelijk een 

positieve uitwerking zal hebben en dat is ook mogelijk. Als de mens 

eenheid wil en protesteert tegen de ongelijkheid. Tegelijkertijd 

vragen we jullie om goed te blijven observeren. Wees realistisch en 

alert. Want met hoe vele staan jullie op het pad van eenheid? 

Durven jullie werkelijk de liefde en eenheid te laten zien in deze 

chaos? 

Observators 
Wees een observator: Blijf goed kijken wat er speelt nu. Sluit de 

media of andere kanalen niet uit, wees een neutrale observerende 

kracht. Probeer zoveel mogelijk visies te observeren, je hoeft er niet 

in mee te gaan. Zet het buiten je veld van harmonie en kijk dan wat 

er gebeurd. Keuzes kunnen dan veel eenvoudiger worden gemaakt. 

Een bepaald onderdeel van het Ashtar Command vormen de groep 

van de observators en zij kijken in stilte naar alles wat er zich 

afspeelt. Zij hebben geen oordeel, maar wel inzicht over de balans 

die steeds verder aangetast wordt. 

De balans in de dualiteit is het grootste werk wat er is. Steeds wordt 

er in de duale aarde veel onbalans aangebracht en dit mag steeds 

 Ashtar 

Command 
   

EENHEIDSVISIE 

De eenheidsvisie die het 

Ashtar Command 

vormt, is een zeer 

unieke manier van 

samenwerking.  

Eenheidsbewustzijn kan 

ook Christusbewustzijn 

genoemd worden, dit is 

dezelfde energie. Wij 

zijn geen religie. 

Wij steunen alles wat in 

onbalans is geraakt of 

werelden die dreigen 

ten onder te gaan. 

GALACTISCHE 

FEDERATIE VAN 

LICHT 

Wij allen maken deel uit 

van de Galactische 

Federatie van Licht. Een 

overkoepelend orgaan 

van etherische 

werelden. Wij allen 

willen onze liefdevolle 

werelden intact houden 
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hersteld worden. Ashtar Commanders zijn dan ook de balansbrengers, vele zijn aangesloten bij deze 

vrijwillige Lichtgroep. Gesteund door de eenheidsvisie, ook wel het Christusbewustzijn genoemd. Wij 

zijn geen religie, maar wij vormen een groep van gelijkgestemde en wij zijn allen verbonden met het 

Goddelijk eenheidslicht. Wij willen graag iedereen ondersteunen die in een duale chaos verkeren. Dit 

kan geestelijk zijn, emotioneel, psychisch, mentaal, fysiek, energetisch of etherisch.  De machten van de 

chaos op aarde zijn nu duister en willen de overhand krijgen op een groter gebied, zij willen een groter 

domein beheren en dit kan niet toegestaan worden. Zij willen nu de Hemelen van de vrijheid gaan 

innemen op aarde en galactisch. 

CONCEPT CHAOS versus GAIA 
De manipulators willen de aarde bezitten om haar mooie energie en vele talenten. Er is zoveel op aarde 

mogelijk en dit moet zo blijven. De aarde biedt vele verschillende groeiprocessen voor de mens en ook 

voor andere levensvormen. Op aarde kunnen vele het bewustzijn op een unieke manier uitbreiden en 

verder doorstromen naar een Lichtbewustzijn. Vanuit een vrije keuze kan er zoveel bereikt worden. 

Creatieve processen komen tot uiting op een zeer unieke manier. Nergens anders kan dit zo 

vormgegeven worden. Lichtwezens kunnen de aarde bezoeken en visa versa. Zoveel mogelijkheden en 

zoveel kanalen kunnen de aarde bereiken. GAIA, de aarde, is een onderdeel van de Goddelijke 

diversiteit in het Licht van Bewustzijn. Zij is de moeder van de Goddelijke creatie van de vele 

mogelijkheden en de universiteit van de wijsheid. 

De duisteren ster van chaos staat nu langzaam op, zij hebben inmiddels een groot netwerk aangelegd 

en dit gaat nu naar de oppervlakte komen. Dit netwerk is de nieuwe matrix van onderdrukking en 

angst. Zij werken al heel lang aan dit concept van chaos. Door chaos te scheppen kunnen zij vanuit de 

illusie een nep-veiligheid neerzetten, vele strenge regels en wetten worden toegelaten. Wapens en 

mishandelingstechnieken worden gewoon regulier gemaakt. Dit is niet zomaar, dit is om te tonen wat 

je te wachten staat. Dit is de promotie van pure angst. Deze worden nu neergezet en dit is de start van 

de duistere werkelijkheid. Een wereld waarin de mens slechts als slaaf zal leven. Vaak onbewust, 

omdat het ware gevoel van eenheid totaal onder controle is gebracht. Een slaaf als onderdeel van een 

grote kunstmatige machine. Dit netwerk van chaos zal deze machine ondersteunen en steeds groter 

maken. De start is nú in dit eerste jaar van Aquarius.  

Aquarius Tijdperk 
Het Aquarius Tijdperk draagt de energie van vernieuwing in zich, maar in een dualiteit kan dit twee 

kanten op gaan: “kunstmatig of natuurlijk”. Wees bewust lief mens, want jouw keuze is nu zo 

belangrijk. Laat je niet in de hoek drijven van angst, kies geen zondebok, maar kies voor eenheid. 

Discriminatie in welke vorm dan ook, leidt niet naar eenheid. Leer jezelf een nieuwe manier van leven 

aan. Dit wordt mogelijk gemaakt door de nieuwe Aquarius energie en deze stroomt sterker dan ooit. Je 

staat niet alleen in dit proces. De keuze moet wel eerst individueel gemaakt worden. 
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Kunstmatig bewustzijn geeft de onderdrukking weer, de macht in een veiligheid staat van illusie? Dit 

web is nu bezig op te staan, dus werk elke dag aan je eigen vernieuwing in de eenheid van liefde.  

Galactische Federatie van Licht 
De Galactische Federatie van Licht werken nauw samen met het Ashtar Command en waarschuwen de 

mens steeds om achter de illusie te kijken. Wij zullen vele boodschappen gaan doorgeven, om het veld 

van de wakkere mensen groter te maken. Deze galactische oorlog is al eonen lang bezig en de strijd die 

de duistere ster op aarde wil gaan neerzetten is een onderdeel van een veel groter plan.  

De verwarring kan al opstaan als wij zeggen, niet elke zwarte ster is een duistere ster. Vanuit het 

natuurlijk bewustzijn is wit en zwart de duale tegenstelling, zoals man en vrouw. Er zijn vele 

tegenstellingen en zij kunnen samen een eenheid vormen. Dat is het Goddelijke plan achter de 

dualiteit. Vorm die eenheid. Dan ontstaat er een natuurlijke schoonheid in alles, ieder mens mag uniek 

zijn.  

*Galactisch trauma 

Het galactisch trauma kan een verwarring geven, omdat dit deel nog werkzaam is in het bewustzijn op 

aarde. De galactische oorlogen bestaan in een bepaalde tijdlijn, niet meer in de heelheid. Deze energie 

gaat open en dit trauma kan pittig binnenkomen. Heel jezelf met liefde en eenheid via jullie moeder 

GAIA. Jullie zijn haar kinderen en wie wil zijn kinderen niet beschermen? De kinderen zijn de 

volwassene van de toekomst en daarom zal het kunstmatig bewustzijn de kinderen als doelwit gaan 

gebruiken. Hen mentaal gaan onderdrukken, zodat hun hart niet open kan gaan.  

Nederland 
Elk land kan deelnemen aan deze matrix van onderdrukking. Zij worden onderdeel van de duistere 

ster. Hoe ver zal deze duistere ster zich gaan uitspreiden over de aarde en zal het kosmisch bewustzijn 

in de illusie worden geplaatst? Dat is aan de jullie. Welke keuze gaan jullie maken op aarde? Een 

politiestaat is conform aan een uniforme apartheid.  Dit alles om een onderdrukking vanuit die illusie 

neer te zetten. Deze illusie ziet er anders uit en kan vele gaan misleiden. 

Ik hoor jullie vragen: “Waarom grijpt het Licht van Eenheid niet in?” Dat kan alleen als de mens 

toestemming geeft om in het Licht te werken. Wij kunnen niemand dwingen, omdat dit onze regel niet 

is. Wij willen groei stimuleren vanuit een vrij bewustzijn. Mocht de mens eerst nog een ervaring nodig 

hebben in de illusie? Dan zal dat gaan ontstaan. Wij staan daar absoluut niet achter en proberen onze 

krachten van liefde te bundelen en naar de aarde te sturen, de aarde ontvangt dit. Nu is de vraag, 

kunnen jullie dit allen ook ontvangen en zijn jullie met zovele dat de nieuwe illusie doorbroken kan 

worden? 
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Nederland speelt een rol in dit alles, omdat ook hier de signalen afgegeven worden richting de illusie 

in de vorm van discriminatie. Partijleider Geert Wilders is één van hen die de illusie ondersteunt in 

Nederland. Er is veel onvrede onder de mensen en onvrede gaat zeker nog verder opstaan, nog meer 

chaos en boosheid. Dit is de energie van de duistere ster. Zij voeden dit. Vanuit de zwarte driehoek kan 

nu de duistere ster ontstaan. Nog een stap verder in de richting van verdeeldheid. Hoever breidt het 

zich uit? 

Uiteindelijk kan dit alles gaan ontaarden in een neonazistische manier van optreden. Langzaamaan 

meer de richting uit van de rechtse partijen en hun denkwijzen? Om de chaos te onderdrukken is al 

veel neergezet, onder het mom van veiligheid.   

Regenboogmens? 
Word jij een regenboogmens of een aanhanger van de zwarte, duistere ster die in de toekomst jouw ziel 

zal leegzuigen, als onderdeel van een kunstmatige machine? Het digitale tijdperk staat op en dit kan 

ook veel moois opleveren. Zolang de mens vanuit liefde de dingen neerzet. Niet alles is negatief, zelfs 

helemaal niet. Alles is nog mogelijk. De omzettingen vanuit het Licht zijn nog steeds mogelijk. Alles 

kan nog neergezet worden. 

Als het bewustzijn van de mens nog een lering nodig heeft in onderdrukking, dan zal deze er komen. 

Hebben jullie genoeg geleden en willen jullie nu echt iets anders, dan komt dat er ook.  Volg niet 

zomaar iemand, kijk of jouw *galactische trauma meespeelt in de keuzes die je maakt. Want dat kan 

veel uitmaken. Via dit trauma kan er bij jou iets geraakt worden en blijf je vanuit de illusie meespelen, 

zonder dat je dit bewust bent. Zet de bril van het galactisch trauma af en kijk met de ware ogen naar 

jullie wereld. Zorg dat deze tijd op aarde de hoofdrol speelt en ben je bewust van dit stoffelijke leven. 

Hier gaat het gebeuren, deze aarde mag etherisch worden. Toch zullen er eerst nog wat stoffelijke 

stappen genomen mogen worden om zover te komen. 

Vlucht niet weg in allerlei onzin over dat het er niet toe doet.  Het doet er wel toe. Hoe leef jij op aarde? 

Daar beginnen de omzettingen, in het stoffelijk veld en daarom zijn vele van jullie naar de aarde 

gekomen in het fysieke lichaam. Daarnaast zal het kosmisch bewustzijn opengaan. De Hemel zal op de 

aarde neerdalen.  

Ik groet het Licht in jullie harten,  

Arthura Hector in de energie van Sanat Kumara 

Namasté 
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