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 DE FLUISTER ENGEL 

De Fluister Engel is altijd aanwezig en fluistert 

mooie woorden van liefde. 
  

Fluister Engelen zijn er altijd geweest, zij zijn een speciale groep die de 

mens helpen. Via de innerlijke stem komen zij tot je. 
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 DE FLUISTER ENGEL 

  

De Fluister Engel fluistert 24 uur per dag en 7 dagen per week, eonen lang en nog 

langer gaan zij door. Zij geven zo de positieve gedachten door aan de mens. Wil jij een 

Fluister Engel ontmoeten? Dat kan, ze zijn overal aanwezig. Roep ze maar. 

Ieder moment fluisteren zij in je oor of in je hart als je een keuze moet maken. Zij 

fluisteren ook om je te ondersteunen in moeilijke tijden. Zij verstrekken hulp door 

middel van resonanties. Zij ondersteunen de mens op hun pad van Licht. Je mag hen 

roepen als je door een hele moeilijk tijd gaat of als er veel chaos in je leven is.  

WANNEER ZIJN DE FLUISTER ENGELEN BIJ ONS GEKOMEN? 

Heel lang geleden toen de aarde uit het Paradijs en uit de eenheid viel en de mens in een 

lagere trilling werd geplaatst, was er een grote noodkreet. Vele mensen schreeuwde het 

uit van angst, omdat het Licht uit hun verdween, de sluiers zorgde voor veel schaduw en 

kilte. Het Licht verdween langzaam uit hun zicht.  

Deze noodkreet deed de Hemel beven en vanuit deze noodkreet zijn de Fluister Engelen 

geboren, om de mens te helpen. In een bepaalde Heilige nevel kunnen zij hun energie 

van liefde doorgeven, om jou de juiste koers te geven in moeilijke tijden. Dit is een apart 

veld waarin zij werken en waarin hun gefluister wordt doorgegeven. Zij kunnen op die 

manier heel dichtbij de mens komen om hun noodkreet te ondersteunen.  

 

IN HET BEGIN 

In het begin net na de val, kon de mens de 

echo’s van het Hemelse Paradijs nog horen. De 

herinnering was nog zo levend en de pijn des te 

groter. Helaas was de verbinding verbroken, 

door de sluiers van de dualiteit.  De gevallen 

engel wist hier goed op in te spelen en vanaf het 

begin wilde zij de mens onderdrukken en 

verleiden via hun lagere gedachten. Zodat vele 

mensen de Goddelijke liefde vergaten. Toch 

bleven de Fluister Engelen in de Heilige laag 

goede vibraties plaatsen, in woord en vorm.  Dit 

veld staat direct in verbinding met de 

Goddelijke resonanties. Een deel vanuit de 

Hemel op aarde is bij de mens gebleven en dat 

deeltje op aarde kan de Goddelijke vonk in het 

hart aanraken. Soms slechts in één enkel 

moment, maar vaak is dit al genoeg om de koers  

Te veranderen in een vervelende situatie. Deze Fluister Engelen kunnen ook liefde in je 

systeem blazen. Om zo een stukje helderheid in je gedachten te brengen.  
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Dit gefluister beschermd de mens tegen veel negativiteit en chaos, vele gevaarlijke 

situaties lopen dan toch positief af. Wanneer je iets hebt meegemaakt en denkt, ik heb 

veel geluk gehad tijdens dit ongeluk. Weet dan, dat dit te danken is aan de Fluister 

Engel.  Door hun gefluister kunnen zij energie omzetten en een doorgang creëren naar 

de andere Engelen dimensies. Op die manier kan er veel hulp plaatsvinden vanuit de 

Hemel. Soms komen vele Fluister Engelen om je heen staan en fluisteren je veel kracht 

toe.  

AEROSOL 

Dit is de Heilige wolk of nevel die ingeblazen wordt, 

als een medicijn vanuit de Engelen naar jou. Zij zijn 

er altijd en helpen iedereen. Zelfs degene die in de 

diepste lagen van vibratie verborgen zijn. Zij kunnen 

iedereen bereiken, alleen het duurt vaak wel iets 

langer voordat de mens dit doorheeft. Volhouden is 

het advies. 

INNERLIJK KOMPAS 

Via dit innerlijk kompas van veiligheid kan de mens 

zijn route uitstippelen. De juiste koers wordt dan 

gevolgd. Door verleiding en misleiding kan dit kompas 

geblokkeerd raken. Via jouw innerlijk kompas 

fluisteren zij de juiste codes in, om je zo weer op koers 

te brengen. Het maakt hen niet uit waarin je gelooft of 

juist niet gelooft. Zij zijn neutraal. De passie in je hart verteld hen wanneer je in gevaar 

bent en je niet meer jouw hart volgt. Het innerlijk kompas geeft dit aan. Jouw gedachten 

van nood daar komen zij op af. Het maakt niet uit wie je bent. Elke noodkreet klein of 

groot daar gaan zij op af en zij helpen zoals jij geholpen wilt worden. Onuitputtelijk 

blijven zij aanwezig, zolang de mens dit nodig heeft. Zij openen de poort naar de Hemel 

en de Engelendimensies van liefde. Vele Sterrenwezens van het Licht werken samen 

met hen.  

Ja, ook Ashtar. Een etherisch Sterrenwezen. 

Zij fluisteren zelfs via de dieren, de planten of de wolken en omringen hen met hun 

liefde. De mens willen zij op vele manieren bereiken en hun taal is universeel. Vele 

tekens worden geweven om de mens heen vanuit het Licht waarmee zij werken. Zij 

werken non-stop door en openen de poort van het hart, steeds weer opnieuw. 

AQUARIUS 

De aarde, Gaia, ligt voor een groot deel in het Goddelijk veld. Dat deel kan nooit 

aangetast worden, ook al is deze duaal geworden en is Zij uit de eenheid neergedaald.  

Haar natuur is mooi en krachtig, hier vinden vele influisteringen plaats. Deze Fluister 

Engelen zijn hier het sterkst.  Zo zullen er in het Aquarius Tijdperk vele hulptroepen 

vanuit het Licht verschijnen op aarde. Zodat de mens niet zal verdwalen in een kille 

kunstmatigheid. Deze wereld waar het gevoel wordt geprogrammeerd door 

onderdrukking. 

In het Aquariustijdperk kunnen de Fluister Engelen zichtbaar gaan worden. Zij worden 

dan werkelijk gezien of gehoord.  
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Was je weggezonken in gedachten of was je 

eventjes in slaap gevallen? Op dat moment 

fluisteren ze door je heen. Sommige mensen 

horen letterlijk: “STOP NU” of “NIET DOEN”. 

Dat zijn ze, de Fluister Engelen.  

Zo dichtbij en toch zo veraf in een laag waar 

niemand hen kan verstoren. Zij blijven altijd 

bestaan, maar ooit als de mens weer terug in 

het nieuwe Paradijs aankomt, worden zij weer 

zichtbaar en tonen zij hun vriendschap. Hun 

welkom zal warm zijn en de mens mag dan 

weer in vrijheid gaan voelen en genieten van de 

Goddelijke Liefde. 

 

Die tijd komt en breekt nu aan, maar voorlopig nog even pas op de plaatst en verwelkom 

de Fluister Engel in je huis, omdat je nu weet wie zij zijn. 

 

Ik groet het Licht in je Hart, 

Arthura Hector in de energie van de Fluister Engel. 

 

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

Hector www.ashtarspage.com 
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