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OP DE GOLVEN VAN DE 

LIEFDE 

In 2017 kunnen we vele golven van energie gaan 

ervaren. De hoge liefdesgolven nemen je mee naar een 

ongekende hoogte. 

 

 We mogen gaan leren om te surfen op deze hoge golven, maar de lagere 

golven zijn er ook nog en hoe ga je daarmee om? 
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OP DE GOLVEN VAN DE LIEFDE 

In 2017 kunnen we vele golven van energie gaan ervaren. De hoge 

liefdesgolven nemen je mee naar een ongekende hoogte. 

Daarnaast mag er geleerd worden wat dualiteit inhoudt. Dualiteit hoeft niet negatief te 

zijn, wanneer je bij jezelf en in je eigen kracht kunt blijven staan.  Kunnen de lagere 

golven makkelijk overwonnen worden. Vele hoogsensitieve mensen raken verstrikt in de 

dualiteit. Hun hooggevoelig zenuwstelsel raakt oververhit en daardoor raken zij de 

balans kwijt.  

RA 

Wanneer jij gaat begrijpen wat dualisme is, komt het inzicht. Het inzicht om niet aan de 

tweeledigheid toe te geven. Jij bent één mooi pakketje liefde, met vele kwaliteiten. Toon 

deze talenten aan de wereld om je heen en sta op in liefde en vrede. Kies voor het juiste 

gevoel, draag een steentje bij aan deze verdeelde wereld. Maak in het hart heel wat 

verdeeld is geraakt. 

Wij van het Licht, willen in jou de herinnering openen aan een prachtige tijd vol met 

liefde. Deze visie van liefde zal de aarde gaan overspoelen. Surf op deze hoge golven van 

licht en voel de vreugde. Én …Wanneer plots een andere lagere golf jou gaat overspoelen 

en je neerhaalt, leer dan om gewoon weer op te staan. Blijf niet te lang hangen in 

negativiteit. Zet het om! Je kunt nog veel meer bereiken. 

VOORGEVOEL 

In vele gaat het hart spreken en nu kun je jezelf trainen om de vloedgolf van negativiteit 

te traceren. Je ziet deze dan van ver ontstaan, voor deze je raakt. Het moment is 

gekomen om preventief in het leven te gaan staan. Help jezelf, zodat je niet langer 

onderuit te blijft gaan. Het innerlijke gevoel gaat spreken en dit kan je behoeden voor 

veel negativiteit. Luister goed naar je gevoel en wanneer iets niet goed voelt, keer om en 

kies een ander pad. Het kan je leven redden en je behoeden voor veel storingen in je 

leven.  

STEL ELKE DAG JE ENERGIE BIJ 

De dualiteit is er en blijft aanwezig op de oude stoffelijke aarde. De meeste mensen 

wachten op een signaal van buitenaf, maar dat signaal is er al lang. Het is de kunst om 

deze te kunnen waarnemen. Vanuit de nieuwe aarde wordt dit signaal al een lange tijd 

gegeven. In de toekomst is er een prachtige etherische nieuwe aarde, een nieuw aards 

Paradijs. Wij roepen vanuit deze nieuwe aarde naar jou. Zodat jij het pad legt vanuit het 

oude naar de nieuwe aarde. 

Zie ons maar als Lichtbakens. Vuurtorens die hun licht versturen naar de stoffelijke 

aarde, maar het licht wat wij versturen is etherisch, vanuit een andere realiteit. Voor 

vele nog niet waarneembaar. Daar gaat verandering in komen. Jullie weten al heel lang 

dat het Aquarius Tijdperk vernieuwing gaat brengen.  
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AQUARIUS TIJDPERK 

Het Aquarius Tijdperk zal een vernieuwing neerzetten, IN JOU! Jij bent die 

vernieuwing zelf. De verandering in je hart en geest zullen voor vele nieuwe inzichten 

zorgen. Niet alleen de Lichtwezens om je heen brengen het, jijzelf doet het. Het is aan de 

jou en de aarde. Wij zijn er om je te ondersteunen en je een Lichtlijn toe te werpen. Wij 

zetten het pad in het licht zodat jullie weten waar dit naar toe leidt, maar jijzelf mag het 

gaan belopen. Vanuit de vrije wil. Soms worden jullie zo verliefd op ons, maar Wij zijn 

slechts een herinnering uit de toekomst en Wij zijn een onderdeel van jou. Dit is de 

reflectie vanuit de toekomst. Daar waar jij al in liefde leeft en waar wij met elkaar in de 

heelheid staan. Vele zijn naar de oude aarde teruggekeerd, om weer als mens te leven. 

In dit deel van de tijd mag er veel omgezet worden, om de aarde te helpen in haar 

vernieuwde geboorte. Vele van jullie worden wakker, om de ander te leiden naar het 

punt van wedergeboorte. Dit is de wedergeboorte van de liefde. 

NEGATIEVE GOLVEN 

Ondanks de vele duale situaties op aarde, zoals oorlogen en onderdrukking van je 

medemens. Kan er een vernieuwende energie op gaan staan. Wordt je toch steeds 

aangeraakt door het vele verdriet om je heen, probeer dan eerst om je eigen emoties te 

bedaren. Breng alles tot rust, keer op keer. Vanuit rust kun je veel beter alles bekijken 

en oplossen. Tot rust komen in deze nare situatie? Soms wordt je meegezogen in een 

wereld van geweld en misleiding. Wees ook reëel, deze bestaat echt. Je gevoelens 

kloppen, dit is afschuwelijk. Jullie leven in een beschaving waar geweld en verdeeldheid 

aanwezig is en nog steeds de overhand hebben. Toch is er meer... 

Deze wereld zal uiteindelijk 

doven. Niet vanwege een straf of 

door de toorn van God, maar 

gewoon omdat zij opgebrand is. 

Dat wil niet zeggen dat de oude 

aarde geen invloed heeft op de 

nieuwe aarde die gaat ontstaan. 

De evolutie brengt een ander 

leven voort, de aarde kan 

opnieuw geboren worden, maar 

wel in een ander veld.  Een 

etherisch veld, dit is een 

fijnstoffelijke energie waarin het 

hogere licht vibreert en    

doorschijnend  aanwezig is in vele 

kleuren en vormen. 

 

Elk mens kan mee in deze evolutie, de keuze ligt bij jou. Wil je mee in deze evolutie van 

transmutatie? Het is hard werken, omdat een bepaalde kennis nog niet volledig 

bereikbaar is. Dit is de kennis van het overstijgen van de dualiteit. Vele boeken zijn 

geschreven en vele boeken zijn gelezen, allen als voorbereiding neergezet. Deze 

voorbereiding is al heel lang geleden op de stoffelijke aarde gestart. Grote Meesters 

werden als voorbeeld neergezet en zij waren een mooi licht van eenheid voor de mens. 

Om de herinnering van heelheid te doen herleven en steeds werd deze heelheid weer in 
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een andere vorm getoond. Vele oorlogen zijn erom gestreden, want het veroorzaakte een 

opening in de geest van de dualiteit. 

 

KENNIS VAN EENHEID 

De tijd is aangebroken dat jij, mooi mens, de kennis van eenheid kan gaan aanraken. De 

kennis om boven de dualiteit uit te stijgen en anders te gaan leven. Daarmee wordt niet 

bedoelt dat je nu een Engel wordt met vleugels om boven andere mensen uit te gaan 

vliegen. Nee, als mens wordt je in jezelf opnieuw geboren. De kennis komt bij je binnen 

en je snapt nu dat eenheid echt bestaat en niet alleen in boeken te vinden is. Je mag 

eerst bij jezelf dit alles gaan openen en je nieuwe basis gaan verstevigen, keer op keer 

opstaan om weer verder te stappen op dit pad. Het is een apart pad en soms is het even 

wennen, maar eenmaal dit nieuwe pad gevoeld dan wil je er niet meer af. Het oude 

gevoel mag losgelaten worden. De Engel in jou komt weer tot leven. 

Ik groet het Licht in je hart 

Arthura, in de energie van Ra (Zonnelicht-Engel uit de Elohim). 
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