
De 13 Poorten van de Volle Maan en de
 13 Chakra's van Moeder Aarde

via Arthura

LADY LUNA IS BACK!

ASHTAR: De poorten van de Volle maan zullen dit jaar in 2013, allen mogen opengaan. 
Daarnaast zullen de chakra's van de aarde en die van de mens hiermee verbonden worden.

Het 13 Manen Bewustzijn zal samen met elke poort verder open gaan. 

MANIFESTATIE VAN DE WILSKRACHT

Bij elke volle maan van 2013 zullen de 13 energetische poorten opnieuw opengaan. Deze krijgen 
een connectie met de nieuwe chakra's van de nieuwe aarde. Deze verbindingen zullen veel teweeg 
brengen  bij  de  mens  en  de  aarde.  De  aarde  reageert  heel  natuurlijk,  zoals  altijd.  De  mens 
daarentegen  kan op een heel ander level neergezet worden. De chakra van de maand april zal de 4e 
zijn. Volgens de opbouw van de 13 chakra's is dit de zonnevlecht, de wilskracht. De wilskracht om 
jou manifestatie te manifesteren. Maar de wil van de materie is anders dan de wilskracht om God te  
dienen. Ben je erg verbonden met de materie en de 3d wereld dan zullen jouw dromen en wensen 
eerder op een manipulerende manier neergezet gaan worden. Vanuit jou eigen wil en perspectieven. 
Tenzij je deze wensen en dromen weet om te vormen naar een hoger plan. Dan dien je God en het  
grote geheel dus uiteindelijk ook jezelf! Deze gele chakra staat voor het vuur, de vuurdraak.

Wanneer je jezelf in zet voor het grote geheel, dan komen alle wensen en dromen terug naar jou en 
zij zullen zich dan gaan manifesteren vanuit het hart. Vanuit liefde zullen jou dromen zich gaan 
ontpoppen op het nieuwe aarde pad. Eén voor één, als een wonder zullen ze zich voor jou voeten en 
om jou heen gaan manifesteren vanuit de energie van het Licht van God. Want wie God dient, dient 
immers zichzelf. Klinkt dat egoïstisch? Nee, de wet van aantrekking speelt hierbij een rol. Wanneer 



je veel liefde uitzendt en deze vanuit het gevoel manifesteert voor het grote geheel en NAAR het 
grote geheel. Wat gebeurd er dan? Jij zendt jou Licht-intenties uit naar het grote geheel en naar alles 
IN dat grote geheel en deze vinden het fijn om liefde te ontvangen en vele zullen antwoorden met 
liefde en zenden liefde terug. Zij stralen dit weer uit naar hun omgeving en deze reageren ook weer 
op de liefdesontvangst en reageren met liefde terug. Zo ontstaat er een prachtige weerkaatsende 
liefdesenergie, die heen en weer gaat en uiteindelijk weer bij jou terug komt. Op dat moment is jou 
liefdessignaal  zodanig  vermeerdert.  Zo  vaak  vermeerdert  dat  je  ervan  duizelt  als  je  dit  kon 
waarnemen, lief mens. Zo vaak zal dan jou liefdeswens kracht bijgezet worden en zo manifesteer jij 
jou droom op aarde. Geholpen door zovele andere die jou liefdessignaal hebben ontvangen en weer 
hebben uitgezonden. Dat is de kracht van de dienaar van God. Je werkt dan met God de Bron en 
via, met, door en voor het grote geheel.

DESTRUCTIE VAN DE EIGEN CIRKEL

Wat de mens op aarde gewend is om te doen is Zijn wilskracht in te zetten om te manifesteren. Dat 
is niet slecht alleen het wordt op een verkeerde manier ingezet. De individuele wil van de mens mag 
gebruikt worden om de eigen Heilige Cirkel te creëren, dus om  jou Heilige Ruimte neer te zetten. 
Dit is een vorm van bescherming voor de mens op de aarde en deze plek op aarde is jou gegeven 
door God de Bron, daar mag je over beschikken. Dit is jou Heilige Ruimte die jij mag beschermen 
en mag onderhouden, dat is zelfs jou plicht als mens. Wat gebeurd er met die Heilige Ruimte?  Deze 
wordt slecht onderhouden en vaak ontkracht.

In  plaats  van  deze  cirkel  te  onderhouden,  geeft  de  mens  zijn  energie  weg  door  de  ander   te 
manipuleren en zo ook de Heilige Ruimte van zijn medemens. Dus In plaats van zijn eigen ruimte te 
onderhouden, wilt men de ruimte van een ander schepsel onderwerpen zodat hij deze kan inrichten! 
Ontkrachten dus. Dat was niet de intentie van God. De intentie was om samen te gaan verbinden tot  
één groot geheel en alle heilige ruimtes van elk mens in kracht samen te brengen tot een groot 
krachtveld.  Ieder  met  zijn  eigen verantwoordelijkheid  over  zijn  eigen ruimte  en  met  elkaar  de 
verantwoordelijkheid neerzetten voor het grote geheel. Als ieder eerst zijn eigen stukje bijhoudt op 
aarde, onderhoudt en opruimt, ontstaat er een totaal andere wereld. Energetisch en materieel, dan 
kunnen de mensen op aarde samen gaan komen en verbinden zonder teveel strijdt en kunnen jullie 
mensen je gaan richten op de fijne en mooie dingen. Dan kan de mens op aarde gaan creëren in  
harmonie.

Wat er nu gebeurd is het creëren in oorlog en in corruptie. Dit alles kan ontstaan, omdat de meeste 
Heilige Ruimtes van de mensen op aarde zijn aangetast en verstoord worden neergezet. Zo simpel is 
het. Dit verstoren gaat steeds maar door en door totdat lief wezen van de aarde, jullie het door gaan 
krijgen. Jullie gaan dit door krijgen! Dit gaat gebeuren. Jullie gaan dit door krijgen en vele hebben 
dit  al  stilzwijgend  door.  Denkend  kijken  zij  naar  de  wereld  en  voelend  in  hun hart  weten  zij 
inmiddels dat dit niet meer klopt. Vele oogkleppen gaan dit jaar verwijdert worden, ze vallen af als 
dorre bladeren die geen voeding meer krijgen en worden bros. Ze verpulveren als men ze aanraakt, 
want ze gaan jeuken. Het hart  gaat  dan open. Want door het andere perspectief dat zij  te  zien 
krijgen,  gaat  het  hart  tekeer.  Eerst  vanuit  boosheid  en  verdriet.  De  herinneringen  aan  vele 
voorvallen  van  onrechtvaardigheid  komen  dan  naar  boven.  Vele  voorvallen  die  hun  pad  zijn 
gekruist, die de mens arm of zelfs ziek heeft gemaakt. Dan ontwaakt deze mens en ziet zijn Heilige  
Ruimte. Het gevoel wat dan omhoog komt is: “Blijf af , het is klaar. Er is mij al teveel afgenomen!”
.

LADY VENUS: WATERENERGIE

De poorten op de maan zijn lang gesloten en verstoord geweest, dit zijn de poorten van het Gouden 
en Blauwe Licht van de liefde. De maan energie: Zij is die het water harmoniseert. Harmonie in en 
vanuit het water. Op aarde geeft zij haar magnetische kracht aan het water. Het water krijgt daardoor 



een andere samenstelling een ander informatiemodule. Wij op Venus werken graag met het water, 
het  is  een  zeer  creatief  element.  Het  zorgt  voor  souplesse  en  buigzaamheid.  Tolerantie  en 
inlevingsvermogen is wat er op aarde tussen de mensen zo vaak aan ontbreekt. Hierdoor kan er een 
harmonie van verbindingen gaan ontstaan. De verbindingen op aarde zijn gruwelijk verstoort. Tot 
nu toe althans. 

Nu de eerste equinox van 2013, de lente heeft ingeblazen, kan het werkelijk gaan beginnen. De 
grote schoonmaak op aarde is al gestart, maar door de poort van de maan te openen kan Lady Luna 
eindelijk op gaan staan en haar waterkrachtcentrale gaan openen. Deze Lichtenergie is zo mooi en 
krachtig, deze zal veel invloed hebben op de mens. Het water in de mens wordt kristallijn, elke cel 
en  opbouw  van  deze  mens  zal  een  schittering  geven.  Alles  wat  vloeibaar  is  in  de  mens  zal  
aangeraakt worden door Lady Luna. Lady Luna, Lumina of Artemis zal in haar volle glorie op gaan 
staan. Samen met de chakra's van de aarde zullen Zij de nieuwe aarde gaan laten groeien tot een 
volwaardige planeet van Licht en Liefde.

De codes in het water zijn per planeet verschillend, elke planeet heeft een andere code in het water 
opgeslagen. Op Venus zijn er vele soorten codes waarmee Ik werk. Deze codes kunnen variëren van 
substantie: stroperig, helder vloeiend, waterdamp en ijs. Op Venus kunnen wij nog meer variatie 
aanbrengen zoals holografisch water. Wij verpakken deze holografische waterformules in een kubus 
of andere heilige vorm, om deze in een bepaalde combinatie te versturen. Met versturen bedoel ik 
via gedachtekracht.  Zo kunnen Wij  hele  modules van water creëren,  zoals op aarde via Sylphs 
(wolken  met  een  hoger  bewustzijn)  het  water  laten  drijven  op  en  in  de  ether,  zo  laten  wij 
watermodules zweven in ons luchtruim. Het laten ontstaan van waterbloemen kan zeer vreugdevol 
zijn. Deze zijn erg tijdelijk van aard en kwetsbaar. Maar prachtig van vorm en ze schitteren door 
hun waterkristallen en de stralen van de Ra de Zon spelen mee om de creatie te vervolmaken. Zo 
zijn Wij steeds bezig om vanuit liefde vele watercreaties neer te zetten om zo onze planeet Venus te 
verrijken met deze Lichtenergie. Dit werkt gelijk aan het plaatsen van kristallen, dus de reden van 
deze waterbloemen is om de energie te verhogen en  de trilling te stabiliseren. Wij leven graag in 
een hogere trillings-vibratie. Dat is ons werk. Het werken met energie en de tonen. Geluid kan via 
water  zodanig  overgebracht  worden  dat  zij  als  waterbloemen  kunnen dansen  op  de  tonen  van 
gezang. Wij begeven ons graag in de grotten van Venus, het is er koel en aangenaam en de nevels  
zorgen voor een grandioos schouwspel van het Licht en de kleuren van de regenbogen. De maan 
heeft ook regenbogen in haar water en dit gegeven zal nu door de aarde weer kunnen ontvangen 
worden. De gevederde regenboogenergie van mijn geliefde Lichtpartner, Sanat zweeft nu over de 
aarde. Het Goud en het Blauw zal Lady Luna gebruiken voor herstel en healing.
(lees: Gevederde Regenboogslang van Sanat Kumara)

RA: EENWORDING VAN DE ZON EN DE MAAN 

Er zullen vier grote poorten geopend worden door de kracht van de Zon. Deze zullen plaats vinden 
na de equinox van de lente, de zomer, de herfst en de winter! 27 maart was er een Volle Maan die na 
de lente equinox plaats vond. Dit is de één van de grote poorten die onlangs geopend is. Vele van 
jullie hebben dit gevoeld. Een heftige energie overspoelde de aarde, het water wat door deze poort 
naar buiten kwam, zorgde voor een ware schoon spoeling van de donkere energieën die vast werden 
gehouden op de Maan voor een zeer lange tijd. Even werd de mens weer ondergedompeld in een 
negatief oud stuk. Dit zal vaker voorkomen in dit jaar, maar jullie zullen zien dat dit slechts een 
ombuiging is naar het Licht. Blijf er niet in steken want dat hoeft niet meer. Het licht komt via deze 
poorten de maan binnen en zal al het negatieve oplichten en beschijnen. De trage codes zullen nu 
gaan verdwijnen, niet langer kunnen zij zich verborgen houden op de maan. Ook op de donkere 
zijde van de maan, zal het energetische zonlicht de maan beschijnen en haar Licht verwelkomen. De 
vier hoofdpoorten omsluiten de twee kleinere van elk seizoen de derde is dus de hoofdpoort samen 
met de kracht van de equinox van de zon en de volle maan van die maand.



Arthura is een vertegenwoordiger van de maan op aarde en zal samen met Mij deze energiepoorten 
gaan openen. Zij stelt zichzelf open om als poort te dienen. Zodat de poort naar de aarde gezet kan 
worden. Haar maan en waterenergie is nu totaal ontsloten en de doorgang is gemanifesteerd. Ons 
samenwerkingsverband is verzegeld.

Apollo en Lumina zorgen voor de kruinchakra van de aarde, de tweede straal: GOUD EN BLAUW 
en verbinden via de creatie, jouw tweede chakra en deze is in februari 2013 neergezet. CREEER 
datgene wat je nodig hebt EN ILLUMINEER datgene wat je niet meer nodig hebt! Zij komen van 
de Elohim, de dimensie van de creatoren. Zij creëren in samenwerking met de Ene.

Vele oude draden, lijnen en verbindingen tussen de mens en de maan die negatief te noemen zijn 
kunnen eindelijk opgelost worden. Schrik niet van een plots opkomende negativiteit, deze is slechts 
een afspiegeling van jullie verleden tijdlijnen die met de maan verbonden waren. Kijk ernaar en zet 
deze om, transformeer al het negatieve om naar het Licht. Werk met het water van de maan, deze 
heeft nu ook de regenboogkleuren. Dat betekend dat de kristallen in het water deze kleuren in zich 
hebben. Als codes, als tonen en als frequenties. Je hoeft dit niet alleen op te lossen, lief mens. Roep 
om de hulp van het Licht. 

Omhuld in regenboogliefde staan Wij klaar om de juiste energie 
uit te stralen naar jou.

Namasté 

Tot u spraken Ashtar, Lady Venus en Ra via Arthura

03-04-2013

Mag gedeeld worden in zijn geheel en onder vermelding van de bron en het kanaal: Arthura Hector
www.ashtarspage.com

 ©  Ashtar Command Nederland

 

 

http://www.ashtarspage.com/

