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2017: DE KRACHT VAN 

AQUARIUS 

 Aquarius is niet alleen een nieuwe naam voor een 

nieuw tijdperk, het betekend vooral: ”De grote 

verandering”. 

 

DE GROTE VERANDERING gaat plaats vinden. Deze term kan direct 

naast: “Nieuwe Wereld Orde” geplaatst worden. Er staat ons een grote 

impact te wachten op alle fronten.  
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2017: DE KRACHT VAN AQUARIUS 

 Aquarius is niet alleen een nieuwe naam voor een nieuw tijdperk, het 

betekend vooral: ”De grote verandering”. 

DE GROTE VERANDERING  

Deze gaat plaats vinden in ons allemaal. Er staat ons een grote impact te wachten op 

alle fronten. Dat betekend wel dat er een verschuiving gaat plaatst vinden in het 

bewustzijn van alles wat leeft op aarde. De moeder van dit bewustzijn is GAIA, een 

vrouwelijke energie die al zeer lang wacht op dit moment. 

Wanneer zij spreekt over een bepaalde ommekeer, een evolutiesprong op aarde, kan dit 

ook een waarschuwing inhouden. Het is een waarschuwing om iedereen voor te bereiden 

en te ondersteunen. Een waarschuwing om jezelf te gaan beschermen, zodat je hier goed 

doorheen gaat komen. Niet iedereen hoeft spiritueel bewust te zijn. Mensen die gewoon 

leven in eenvoud gaan mee in deze verandering, zij krijgen de Aquarius impulsen binnen 

via hun slaap. Op die manier worden vele aangeraakt en dit gaat massaal opstaan. Dit 

was tot nu toe nog niet zichtbaar in het stoffelijke veld. Vele leven immers nog 

gedeeltelijk in de illusievelden. Vanaf 2017 gaan er bepaalde activaties plaatsvinden in 

het bewustzijn van de mens en de aarde. Wanneer de mens in een wakkere staat 

verkeerd, kan er zelfs overdag in de dimensies worden gereisd. Het buitenaards contact 

wordt merkbaar.  

Dit is de grote verandering. Veel angst mag nog overwonnen worden, omdat niet op één 

front een verschuiving plaatst vindt, maar op vele tegelijkertijd. Dit kan bedreigend 

overkomen. Het niet goed kunnen bevatten van wat er met je gebeurt komend jaar kan 

kloppen, want de geest anders waarnemen. Dat is best spannend. Je gaat andere 

dimensies ervaren. Eerst op aarde, later ook kosmisch. Werelden waar niet veel over 

werd gesproken op school en zeker niet op de reguliere werkvloer. Dus wat ga je hiermee 

doen? 

Inzicht in jezelf kan de grootste bescherming zijn om alles goed te gaan schiften, wat is 

waarheid voor jou! Vele waarheden gaan opstaan en dat komt doordat de oude 

tijdslijnen samen zijn gekomen. De knopen worden verwijderd. Er komt een natuurlijke 

doorgang naar een ander veld van bewustzijn. Ook de kinderen die zeer hoogsensitief 

zijn, kunnen erg in de war raken van de oude en nieuwe energie om zich heen. 

Verschillende visies zullen tijdelijk door elkaar heen gaan lopen. Leg de focus op jezelf 

(of je gezin) en je eigen gevoel van waarheid. Niet vanuit egoïsme, maar vanuit 

overleving.  

NIEUWE TIJDSLIJN 

De nieuwe tijdslijn van Aquarius is al een tijdje in werking gesteld. Daardoor ontstond 

er vanaf 2016 een grote verschuiving van energie. Het betekende ook dat er nog meer 

sluiers van onwetendheid werden opgelost. Vele sluiers worden zeer dun nu. Wat men 

vroeger als wonderen en met ongeloof afwees, gaan vele nu ervaren. De eigen magie van 

het eigen energieveld gaat communiceren met andere velden. Vanuit onwetendheid kan 

dit verwarrend zijn, maar wanneer men het weet… kan men rustig blijven waarnemen. 
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Wijs andere niet af wanneer zij een andere visie hebben, sommige kunnen wel voorbij de 

sluiers kijken, probeer hen te begrijpen. Niet alles kan via de ratio benaderd worden. Zij 

kunnen jou helpen om ook voorbij jouw eigen sluiers te gaan kijken, steeds dieper in je 

eigen waarneming. Zij kunnen uitleg geven over de andere werelden en de belevingen 

die in het bewustzijn gaan opstaan. Het kan zelfs bij iedereen op een uniek eigenwijze 

manier zichtbaar worden. Sprookjes en fantasie komen weer tot leven, zij dragen 

immers bij aan het psychisch veld van de mens op aarde. Droomervaringen kunnen nu 

werkelijkheid gaan worden. 

De psyche is een apart veld wat door de mens en via de wetenschap vanuit verschillende 

kanten benadert gaat worden. In het begin lijken deze twee tegenover elkaar te staan, 

maar niets van dat is waar. Het opstaan van verschillende bewustzijnsvelden mogen 

juist bij elkaar gaan komen. Verwelkom de vele visies en raak er niet van in de war. 

Plaats de visies die niet resoneren met jou buiten je veld. Laat binnen wat goed voelt. 

Het is namelijk je eigen innerlijk veld wat zich opent in jou en niemand kan dit veld 

beter begrijpen dan jij. 

AURAVELDEN 

Zoals aura’s van verschillende mensen in elkaar verweven kunnen raken, bijvoorbeeld 

door een liefdestrilling, verandert de vibratie en er ontstaat een nieuw veld. De 

auravelden reageren in kleur en vibratie. Er ontstaat zelfs een nieuwe kleur. Dit nieuwe 

veld veroorzaakt een diepe aantrekking tussen deze twee levende wezens. Geel en rood 

vormen een nieuw veld van oranjekleuren. Blauw en geel zal veel groen voortbrengen en 

dit gaat door en door. Creatief worden de kleuren gemengd, zoals een kunstenaar speelt 

met zijn kwast op het doek. Het geeft groei en creativiteit, je voelt dit en je wilt meer. 

Helaas denken vele dat dit alleen maar ontstaat als deze verbinding met de andere 

mens er is. Dit is slechts één manier, er zijn zoveel manieren. Het gaat veel verder. Deze 

energie van creatie die ontstaat tussen twee geliefde, kan verder uitgebouwd worden. 

Want creatie energie wil steeds verder groeien. Het delen geeft ook veel energie. Het 

delen van liefde kan grote groepen mensen bij elkaar brengen en op één lijn laten staan. 

Hun gedachten vormen dan één groot veld van overeenkomst en elke bijdrage van een 

nieuwe positieve gedachten geeft een extra mooie impuls. Dit is de ware 

Aquariuskracht. 

Hoe meer zielen hoe meer vreugde… 

De mens vergist zich als men denkt klaar te zijn met het creëren van velden, dit veld 

dient onderhouden te worden.  Het is hard werken om deze wolk van nieuwe energie 

steeds weer een zuivere impuls te geven, zodat het niet inzakt en verdwijnt. Er zijn vele 

methoden om dit te bereiken en vele vormen zijn al op aarde neergezet. De vele 

verschillende religiën zijn een goed voorbeeld ervan. Het vasthouden aan een bepaalde 

methode of wolk van bewustzijn is mogelijk, maar de Goddelijke impulsen willen altijd 

doorgroeien. Dit komt omdat deze energie leeft en daardoor veranderingen doormaakt. 

Het zoekt altijd naar nieuwe ervaringen en spiegelt alles om zich heen. 

OUDE TIJDEN 

In de oude tijd op aarde, werd er door het kunstmatig bewustzijn, vele laag trillende 

velden neergezet en in stand gehouden. In eerste instantie geleid via een positieve 

Goddelijke impuls, deze nieuwe energiewolken of clouds brachten groepen mensen 

samen. Deze nieuwe groepen werden uiteindelijk gemanipuleerd en de energie werd 
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weggezogen naar een andere dimensie. Steeds zullen mensen met hun creatievermogen 

nieuwe clouds creëren. Dat is goed en blijf dit doen. Vooral als er een Goddelijke 

verticale verbinding met het hart wordt gemaakt. Dit is de krachtigste vorm van energie 

en het geneest alles. 

Zij die manipuleren kunnen geen verbinding met het Goddelijke Licht maken, doordat 

hun lagere trilling dit verhindert. Zij zien groepen mensen als een soort kudden-energie. 

(Zoals wij schapen en koeien onderhouden voor vlees en melk.)  Zij zorgen voor oorlog 

tussen de verschillende partijen en zo ontstaat er een negatieve voedselbron. Op deze 

manier wordt de hogere trilling verlaagt naar een vibratie die vooral gericht is op het 

egoïsme. Op die manier wordt de aarde en de mens gebruikt als voedselmachine voor de 

lagere buitenaardse wezens.  Maar er is gelukkig veel meer, richt je daar op. 

Terwijl de aarde, GAIA, haar eigen uniek vorm van energie opwekt en dit met liefde 

doorgeeft aan alles wat leeft. Mag de mens haar onzichtbare velden gaan inzien. De 

onzichtbare velden van GAIA bestaan echt. De tijd is rijp om deze zichtbaar te maken. 

Zij maakt elk moment een verbinding met jou via onzichtbare velden van energie. Haar 

vibratie is geluid. 

De spirituele wereld is een goede voedingsbodem voor de aarde, gezonde energetische 

clouds kunnen zo een zuivere vibratie neerzetten. In aanvulling op Moeder Aarde 

kunnen vele groepen levend bewustzijn de aarde verhogen. Focus je hierop en je eigen 

energie gaat omhoog. Helaas zijn er ook andere energieën op aarde aanwezig, zoals de 

kunstmatige achterban. Onzichtbaar observeren zij vele die met energie werken. Op hun 

beurt worden zijzelf in de gaten gehouden door de vele Lichtwezens, zoals het Ashtar  

Command. Die werken via de liefde. 

EIGEN ENERGIE-CENTRALE 

Ieder mens op aarde 

bezit een eigen 

energiecentrale, want 

energie komt uit elk 

mens voort. Elk mens 

heeft een eigen punt 

zoals het Chi-punt en 

daar zit onze 

waakvlam verbonden 

met de aarde. De 

mens mag gaan 

ontdekken hoe deze 

waakvlam werkt en 

kan worden gebruikt 

om het hele lichaam te gaan voeden.  Jezelf vullen met een mooie aarde energie is stap 

één. Verbind jezelf daarna via het hart en de hemelpoort (God) en de Goddelijke vonk 

wordt dan ontstoken, zo kan er zelfs buiten de aarde een mooie verbinding ontstaan. Het 

kosmisch bewustzijn wordt geboren en opent een ander droomveld. Dromen zijn een 

onderdeel van de psyche en zorgen voor een gezonde geest. Durf daaraan toe te geven. 

Delen van onze hersenen worden op deze manier weer actief gemaakt.  
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CLOUDS VAN ENERGIE 

Kleine clouds mogen blijkbaar niet te groot doorgroeien, want de dominante manipulatie 

energie houdt dit tegen. Het beheersen van deze clouds moet in verdeeldheid blijven 

bestaan volgens hun visie.  Je ziet het overal, wanneer er te veel succes wordt verkregen 

stort deze plots in of er komt een grote golf van negativiteit over deze groep of 

beschaving. Dit is het punt van gevaar. Zet je toch door en overwin je vele processen die 

op je pad komen, dan groei je daar bovenuit. Uiteindelijk wordt je onbereikbaar voor 

deze duistere achterban. Er kan dan werkelijk een neutraal Lichtpunt op aarde 

neergezet worden via jou. Het is hard werken, omdat Goddelijk Licht altijd wil 

doorgroeien. Vooral in een wereld waarin alles steeds verandert. Het vastzetten van 

deze energie kan eigenlijk niet.  Vasthouden heeft met angst te maken en dat mogen we 

allen los gaan laten. Alles gaat in golven. 

De Aquarius energie is direct verbonden aan liefde en wil verbinden. Deze golf maakt 

alles mogelijk op aarde, geloof erin en jij kan weer Goddelijk creëren. Alles kan je 

omzetten, alles. Hoe diep een punt ook ligt, eruit komen is altijd mogelijk. 

Ik groet het Licht in je hart 

Arthura via de energie van GAIA 

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

website: Arthura Hector  www.ashtarspage.com 
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