
 

OPENING GROOT BEWUSTZIJN  

VERGADERING STERRENSCHIP NIEUW JERUZALEM 

Vanacht heb ik een mooie ontmoeting gehad en deze contacten geven altijd een omzetting in mijn 

energie, ik werd door Ashtar begeleid naar een bijeenkomst in het Sterrenschip van Sananda. Sananda 

heette mij welkom en sprak mij toe, daarna legde Hij mij uit dat deze vergadering over de grote 

omzetting ging en ook wat deze inhield. Hij vertelde over de Kosmische griep en de klachten die daarbij 

horen. Het wordt een pittige tijd, dat wel, maar ook een bijzondere tijd. De upload van een intense liefde 

ontstaat keer op keer via deze verbindingen en communicaties, zodat deze doorgegeven kunnen 

worden via het kosmische bericht.  Harte groet Arthura 

 

De komende maanden wordt er een groot bewustzijn geopend, dit bewustzijn zal in laagjes 

opengaan en de omzetting zal zich als een kosmische griep tot uiting gaan komen. 

 

ARTHURA IN DE ENERGIE VAN SANANDA 

 

 

 

 

KOSMISCHE INFLUENZA 
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OPENING GROOT BEWUSTZIJN 
 

In de maanden augustus, september en oktober van het jaar 2017 zal 

er een explosie van energie in de aarde opengaan.  De aardebloem is 

inmiddels hersteld en geopend, maar Zij gaat nu haar energie 

vergroten. Dit raakt de mens direct in haar bewustzijn. De opbouw van 

deze explosie van energie is reeds begonnen, vele gevoelige mensen 

zijn aangeraakt en merken in hun systeem een vreemde omzetting.  

VELD VAN LIEFDE 

Wees niet bang en vertrouw op je eigen Goddelijke kern. Daar liggen 

alle antwoorden en daar zal de deur geopend worden naar een nieuw 

bewustzijn. Weet dat dit de energie is van het grote kosmische 

bewustzijn wat zich nu aandient. Nu kan jij werkelijk uitgroeien naar 

een volwassen vorm van bewustzijn en je plaatsje innemen in het 

kosmische veld. Dit is het grote veld van de liefde.  

Dit veld is lang gesloten geweest en was slechts voor enkele 

vooruitstrevende geesten op aarde toegankelijk. Daar komt nu een 

einde aan, de aarde opent haar kosmische bloem en zal haar nectar 

gaan verspreiden. Deze geur heeft een golvende beweging en draagt 

de nieuwe tijd in haar codes. Iedereen kan nu de velden van de liefde 

bereiken. Open je geest voor deze nieuwe resonanties en je zal 

groeien in het nieuwe bewustzijn van Aquarius. 

GROTE 

OMZETTING 

 

 Deze omzetting in jouw 

bewustzijn zal een grote 

schok teweegbrengen. 

Deze energie filtert alle 

onzuiverheden die de 

opening naar de 

ontmoeting van een 

Goddelijke verbinding in 

de weg staan. 

Accepteer het, neem rust 

en laat het gebeuren.  

Ga uit het hoofd en blijf in 

het hart. Vanuit het hart 

kan deze omzetting 

begrepen worden. 



 
 

2
 

PITTIGE ENERGIE 

Deze energie gaat door alles heen en hersteld in een grote snelheid de balans op aarde en direct in je 

hart. Dit is een pittige omzetting en vele die deze energie niet kunnen interpreteren, sluiten hun geest 

voor deze vernieuwing. Het advies is: blijf openstaan en laat de golven binnenkomen en laat je 

aanraken tot diep in je ziel. Laat je energetische en fysieke lichaam deze nieuwe energie verwelkomen, 

zodat je de nieuwe Goddelijke aansluiting kan plaats vinden.  

Het kosmisch bewustzijn wordt nu geopend in stapjes, maar deze eerste stapjes zijn uniek en apart. 

Het is de ontdekking van een nieuw bewustzijn, een nieuwe wereld gaat open. Als een pasgeborene 

betreedt je nu dit enorme veld van ongekende mogelijkheden. 

HET OUDE MAG LOSGELATEN WORDEN 

Vanuit de aarde gaat dit prachtige bewustzijn open en het Aquariuswater stroomt door alles heen. Het 

zuivert en hersteld in één oogopslag. Deze zuiveringen sporen alle storingen op en zetten deze direct 

om. Energetisch gaat dit razendsnel, maar in de stof voelt het wat vreemd aan. Er zullen golven van 

grote liefde ontstaan en jouw omarmen, maar er zijn ook momenten van omzettingen die stevig 

binnenkomen. 

Dit geeft wat verwarring, maar laat het maar los. Het hoofd kan dit niet volgen, maar het hart wel. Dus 

stem je af op het hart en laat de liefde toe. Stap uit je hoofd! Laat je angst voor het onbekende los. 

 

KOSMISCHE AARDE 

De aarde wordt aangesloten op een groter kosmisch bewustzijn, dit veld bestaat uit een opbouw van 

etherische elementen. In het begin zullen er nog velden van de aarde in een lagere vibratie resoneren, 

maar dat is slechts tijdelijk. Er zullen dus vele opstaan met een wijsheid die in de vele soorten lagen 

resoneren. De aarde streeft nu naar een zeer hoge zuiverheid, stapsgewijs wordt dit neergezet en elk 

mens kan deze stappen volgen. Tenzij degene het ratio aanhangen en arrogant deze energie afwijzen 

en er een andere leer voor in de plaatst zetten. Pas op, want dit zorgt voor een grote verwarring. De 

aarde heeft haar roep al heel lang verzonden en deze groei kan niet worden tegengehouden. Volg met 

Haar deze natuurlijke stappen, want dit alles kan een groot leerproces zijn.   

 

DE WOLF VERKLEED ALS SCHAAP? 

Degene die vanuit deze energie, hun grootsheid gaan weergeven zullen vanuit het hoofd niet verder 

kunnen komen.  Zij zullen nog even aanwezig zijn en al zoekende naar rationele antwoorden 

belemmeren zij zichzelf. De groepsgeesten gaan open en dat is mooi, maar slechts zij die werkelijk 

spreken vanuit een zuiver hart zullen door blijven gaan. De kennis van het hart gaat nu spreken en 

opstaan, al het andere zal worden uitgezuiverd of zij lossen op. Vele gaan hun theorie verkondigen, 

maar niet alles wordt vanuit het hart neergezet. Sommige van hen zijn bedriegers en weten niet wat de 

Goddelijke liefde inhoudt of ze zijn bang voor deze overweldigende power of love die vrijkomt. Praten 

over liefde en niet begrijpen wat de Goddelijk krachten kunnen doen, is praten zonder hart. (Als een kip 
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zonder kop). Zij werken via de groepskracht, maar alleen voor eigen gewin. Deze sprekers vormen 

groepjes met henzelf als middelpunt, om zo hun eigen energie te vergroten. Zij stelen de krachten en 

talenten van degene die zich naar deze spreker openstellen. De spreker zelf zal geen Goddelijke 

koppeling maken, zij halen hun scheppende kracht vanuit de groep. Hoe groter de groep hoe groter 

hun kracht. De Goddelijke lijnen worden zo afgesloten of misbruikt via andere. In deze groepen wordt 

er een energie verzonden die allen in een nieuwe illusie neerzet met de anticodes, deze zuiging zorgt 

dat jij tijdelijk gevoed wordt, maar uiteindelijk leeg raakt. Want in werkelijkheid geef je jouw ziel weg en 

stap je langzaam in een nieuwe illusie. Hun imago is slechts een (peulen)schil. 

 

GODDELIJKE LIEFDE 

Het verlangen naar de vrijheid en naar de Goddelijke liefde is een heel ander verhaal, deze werkt 

vanuit je eigen talent en zielencode. Dit is het verlangen naar jouw werkelijke jij. Jouw eigen Goddelijk 

kern, daar verlang je naar. Het diepe verlangen om deze plaats weer in te nemen en de verbinding 

weer te herstellen. Door dik en dun leer je om te gaan met bepaalde “mistappen”, want je bent mens en 

je mag al doende leren om dit pad te gaan bewandelen. Juist ook op de stoffelijke aarde. Vaag dit deel 

mens-zijn niet weg, want dit vormt een groot leerproces in het Goddelijk ontwaken. Het menselijk 

voertuig is het anker op aarde. Heb dit deel lief. Goddelijk Licht is zeer krachtig maar tegelijkertijd 

bescheiden. Een combinatie die we als mens op aarde niet kennen. Ontwaak daarin en wees een 

bescheiden en eenvoudig mens met de kracht van het Goddelijke hart. POWER OF LOVE! 
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KOSMISCHE INFLUENZA 

Op aarde bestaan er vele stoffelijke omzettingen die in de vorm van een flinke griep kunnen 

voorkomen. In deze maanden kan er een kosmische influenza optreden, deze is energetisch maar 

tegelijkertijd wordt dit in het fysieke lichaam als vreemde klachten ervaren. Het zijn klachten van 

verwarring, duizeligheid, stijf gevoel, misselijkheid, paniek, heftige emoties en vele klachten die jij in je 

leven al hebt ervaren kunnen weer de kop op steken. Dit zijn jouw zwakke plekken waarin alles zich 

uitte, ook nu. Probeer je heftige emoties op te vangen en je paniek tot rust te brengen, door in de stilte 

te gaan en te kijken wat er loos is. Dit alles zijn zuiveringen om de balans te herstellen voor de nieuwe 

resonantie. Tevens kan er een zwaarte gevoel optreden, zoals aan de aarde vastgezet worden. Niet 

omhoog kunnen komen of stilgezet worden. Je bewegingen worden vertraagd, maar ook fysiek 

zwaarder worden. Magnetische velden worden zo omgezet. Het contact met de aarde verandert, omdat 

de aarde zelf door een enorme omzetting heen gaat. Iedereen gaat daarin mee op de een of andere 

manier. De mens heeft de eigen keuze hoe dit te doen. Het DNA verandert mee stapsgewijs. 

Openingen en aanvulling gaan ontstaan. Verschillende omzettingen zullen plaats vinden, zorg op die 

momenten voor een time-out van een paar dagen. (Zolang het nodig is). 

Probeer van de ander te leren, want een oordeel is zo neergezet en deze vult niets aan, het breekt 

eerder iets af en verandert niets aan jouw eigen proces. Dus probeer de ander niet onderuit te halen 

door wat je ziet. Geef het liefde en ondersteuning, maar vooral begrip. Werk aan je eigen omzetting en 

zet hier de focus op. 

Zo kunnen we met elkaar deze periode aangenamer maken. Gun elkaar de liefde en de het talent. 

Ik groet de liefdeslicht in je hart 

Arthura in de energie van Sananda 

16 augustus 2017 

Dit bericht mag gedeeld worden vanuit respect en in liefde, onder vermelding van de bron: Arthura 

Hector www.ashtarcommandnederland.com 

All rights reserved ART-hura/AshtarCommandNederland/united-a-children  

 

Zie voor meer info: kosmische workshops en de nieuwsbrief 

 

http://www.ashtarcommandnederland.com/

