
Nieuwe Aarde Kinderen

Maitreya via Arthura

Mijn lief kind van de aarde, hier spreekt Maitreya en Ik wil je laten weten dat de kinderen 
van de nieuwe aarde zeer spoedig gaan opstaan. Dit werd al eerder aan gegeven. Het punt is 
nu gekomen. Zij zullen gaan spreken vanuit het hart en zij zullen hun omgeving duidelijk 
gaan maken hoe het werkelijk in elkaar steekt. Wat de waarheid werkelijk inhoudt en dat er 
achter elk verhaal een andere kern verscholen gaat. Een kern die reeds verscholen lag achter 
een dikke laag stof. Deze stof wordt snel een heldere substantie, waarin de kern duidelijk 
zichtbaar wordt. Deze kern bevat de liefde van God.

ZICHTBAARHEID IS DE WARE WET ACHTER ALLES

Wanneer er  leugens worden verteld en waarheden achterwegen worden gelaten,  zal  een 
kleur  minder  fel  gaan stralen.  Elke chakra  straalt  één  of  meerdere  kleuren uit.  Heldere 
chakra kleuren vertellen dus dat deze persoon vanuit een zuiverheid leeft. Wanneer er doffe 
kleuren zichtbaar zijn, is er een stoffige waarheid, die nodig schoon geveegd mag worden. 
De stoffige  waarheid die  de  kern verhult.  De kern  is  het  ware  feit.  Dit  ware  feit  is  de 
aanknoping  naar  andere  kernen  van  waarheden  en  wanneer  er  slechts  één  kern  wordt 
onthult, zullen de andere kernen geactiveerd worden. Deze activatie laat de kernen stralen 
van liefde en vreugde.

DE ANDERE TAAL
Die  activatie  van  de  andere  deelkernen  zullen  onder  de  stoffige  laag  gaan  stralen. 
Uiteindelijk zal op die manier het stof worden opgelost. Vele kernen van waarheden worden 
zo snel ontbloot.



Wanneer een kern van waarheid ontbloot wordt, zal er een bewustzijn open gaan. Wanneer 
er  een  bewustzijn  opengaat  zullen  er  andere  soorten  kernen  blootgesteld  worden.  Deze 
kernen zijn de Heilige Harten. Uiteindelijk gaan deze harten open en deze zullen spoedig 
gaan spreken in een heel andere taal. De taal die op aarde lang niet meer gesproken werd.  
Deze taal omvat woorden die lang niet konden resoneren op aarde. Deze trilling bevat de 
Liefde van God de Bron. De uitstraling van de werkelijke liefde gaat zo diep naar binnen, 
dat elk mens die geraakt wordt door deze woord-vibratie wel moet luisteren. Er is iets in 
deze woorden wat een aantrekking heeft. Een verlangen van een zeer lang geleden tijd, die 
dit alles bloot legt en weergeeft.

HEILIGE HARTEN KENNIS

Deze Heilige Kennis zal de mens weer gaan bereiken. Het nieuwe aarde kind zal met zijn  
gouden hart gaan spreken en via deze woorden van de gouden taal, de harten bij iedereen  
openen. Heilig zijn zij die zo spreken. Wanneer het hart van de aarde zich opent, zullen zij 
gaan opstaan en aangeraakt  worden in  hun Heilige  Kennis  die  direct  geactiveerd word, 
wanneer Moeder Aarde hun harten inblaast en wakker maakt. Zij zijn met vele en de tijd is  
aangebroken. Deze maand mei van de vijfde chakra, het hart, zal door Onze Lieve Moeder 
Maria ingewijd worden. Haar Heilige energie zal Gaia, moeder aarde, laten ontwaken. Haar 
slaperige hart dat lang heeft stil gelegen in een andere laag van vibratie zal nu worden ge-
upload naar een Hogere fase. Dit is een belangrijk moment voor de aarde en vooral voor de 
mens.

Wanneer  dit  nieuwe aarde kind deel  uitmaakt  van jou gezin,  zal  dit  hele  gezin worden 
aangestoken. Het opengaan van het hart is tevens het opengaan van een prachtig bewustzijn 
wat uit vreugde bestaat. De vreugde zal ieder aanraken in het gezin en uiteindelijk overal 
waar  dit  kind  gaat.  De  vele  vreugdelichten zijn  dan opgestaan,  zij  verspreiden over  de 
gehele  wereld  hun  signaal  van  de  vrede.  Hoe  verder  in  dit  jaar  2013,  hoe  verder  de 
verspreiding zal plaats vinden.

DEZE NIEUWE AARDE KINDEREN
 zijn soms al volwassen

Niet allen zijn zij nog kinderen, ooit waren zij de kinderen die niet gezien werden. Zij waren 
slechts aanwezig op deze wereld. Daar komt nu resoluut verandering in. Het hart dat zal  
gaan spreken is het hart van de verandering. Intelligentie wordt een heel ander verhaal dan 
eerst was in zijn hoedanigheid van de oude wereld. 

DE OUDERS

De ouders van deze kinderen begrijpen hen. Soms willen ze hen niet begrijpen, omdat dit 
erg confronterend is. Voor henzelf, maar vooral voor de omgeving. De confrontatie die zij 
veroorzaken ligt  verborgen in de oude wereld,  die hun resonantie niet  kan plaatsen.  De 
ondersteuning vanuit het gezin hebben zij  daarom hard nodig. De Maria energie zal hen 
ondersteunen. 



Deze krachtige Moeder geeft veel om deze kinderen. Het zijn Haar geliefde kinderen van de 
aarde. Hun Licht is zo mooi om waar te nemen. Het licht van deze kinderen van de nieuwe 
aarde gaat nog meer stralen als zij in contact komen met de Hogere trillingen. De Hogere  
resonantie zal als muziek in hun oren weerklinken. Zij zijn dan in de vreugde die zij zo 
dolgraag willen doorgeven.

BRENG HEN IN CONTACT MET LICHT EN LIEFDE

De  voeding  die  zij  nodig  hebben  is  deze  van  het  Licht.  De  aardse  voeding  is  vaak 
afhankelijk van welke kosmische familie zij komen. Dit kan dus zeer verschillend zijn. 

Er is niet één enkele regel van voeding, maar meerdere vormen zijn mogelijk. Vraag aan hen 
wat zij lusten en leg hen uit over de inhoudt van het aardse voedsel. Zij lezen deze energie,  
verbaas je niet dat zij andere dingen in het voedsel zien dat wat de mens geleerd heeft, dit 
kan erg afwijkend zijn. Wees niet boos op hen, maar probeer anders te luisteren.

Meestal weten zij veel en hebben niet veel uitleg nodig. Maar ook dat kan verschillend zijn 
dit geeft aan uit welk deel van het universum zij komen. Zijn zij slechts voor de eerste maal 
op aarde, dan kan het zijn dat  zij  in de materie lessen nodig hebben. Eenmaal op deze 
materie  afgestemd,  gaat  de  resonantie  voor  deze kennis  snel  open.  De kinderen van de 
Elohim, zijn de kinderen van de voormalige Goden, maar vooral de kinderen van God!

DE GODEN OP AARDE

De Goden op aarde, werden niet afgebeeld en weergegeven als de ware Elohim. De ware  
Elohim zijn de andere deelkernen van God de Bron. Wanneer God de Bron zich opsplitst  
ontstaat de cirkel van de Elohim. Deze Elohim zijn de uitvoerende taken van God de Bron. 
Zij  kunnen  ook  weer  één  worden  met  God  de  Bron.  Leven  de  wet  na  van  de 
EENWORDING. Deze nieuwe aarde kinderen zijn de kinderen van deze "Goden", Elohim. 
Zij streven eenwording na. Vele van de Elohim zijn verbonden met de chakra's van de aarde. 
Waarvan er eerst  zeven chakra's waren,  zullen er nu 13 geactiveerd worden. In het jaar  
2013, het jaar nul, waar de planeten in een nulpunt staan, zal er een ontlading aan energie 
afgegeven worden aan de aarde. De zon zal met zijn straling verder aangeraakt worden en 
zal vervolgens de aarde bereiken met zijn nieuwe zonlicht.

ALLES ZAL AANGERAAKT WORDEN DOOR HET NIEUWE LICHT

Laat dit  Licht in jouw hart  binnenkomen, laat het toe, vraag erom. Ontmoet de Nieuwe 
Aarde Kinderen, zij weten wat te doen. Zij weten de plaatsen op aarde waar zij  kunnen 
verblijven  in  het  Licht.  Sommige  van  hen  hebben  de  opdracht  dit  te  tonen  aan  hun 
omgeving en aan de wereld om hen heen. Let goed op, want anders mis je het! Zij dringen 
zich niet op aan jou en het is voorbij voordat je het weet. Het juiste moment van zijn, op de 
juiste plaats. Het lijkt niet belangrijk op het moment, maar later zal dit begrepen worden, 
welk een belangrijk moment er gemist is.



Zij dringen zich niet op, omdat dit niet juist werkt. Wanneer de mens er voor klaar is zal  
deze de tonen gaan horen in de woorden die van belang zijn. Als de tonen niet gehoord 
worden mag het later plaats gaan vinden, dan is het bewustzijn nog niet klaar. De innerlijke  
oren  zijn  dan  nog  gesloten.  De  kanalen  kunnen  dan  nog  niet  optimaal  ontvangen  en 
verzenden. 
Zij zijn dan nog teveel bezig met de muizenissen van de materiële wereld om hen heen. Het 
gaat erom welke keuze jij maakt op dit moment. Daaraan is veel af te lezen. Daaraan is af te  
lezen waar jou bewustzijn zich bevindt op dat moment. Ik ben Maitreya heb geen oordeel, 
maar Ik maak wel bevindingen die mij duidelijk maken waarin een mens zich bevindt op dat 
moment. Dit is de reden van duidelijke energie overdracht die dan kan plaats vinden op het 
niveau wat dan aan de orde is.

ELK MOMENT IS EEN GODS WONDER

Bekijk het door de ogen van het Goddelijke
Je wereld gaat dan anders vibreren.

Dit was Maitreya
Met een boodschap van het Heilige Licht.

Namasté

22 mei 2013

Meer over Nieuwe Aarde Kinderen:  www.nieuweaardekinderen.nl 
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