
13e Volle Maan 2012
 Het nieuwe Begin

Via Arthura

Hallo lieve mensen hier is Ashtar met een uitleg over 
de 13e volle maan,

samen met Ra zal ik dit onderwerp belichten.

De twaalf plus één is 13, is een magisch getal en een magische cirkel van 
kracht. De zonnepunt van Ra. Deze gegevens worden nu openbaar gemaakt, 
omdat het de tijd is van de openbaringen. In de wetenschap zullen prachtige 
vondsten  worden  gedaan,  de  volgende  ontdekking  ligt  zeer  nabij!  Deze 
ontdekking zal de wetenschapper versteld alten staan over het ontstaan van 
het leven. Het ontstaan van het leven kun je vinden in het verleden, kijk maar 
naar de ontwikkeling en de geschiedenis van de mens op de aarde. Maar er 
is meer, ontstaan van het leven, is voor Ons, degene die vanuit de andere 



Lichtdimensies komen, niet iets wat bij de verleden tijd hoort. Nee, dit is juist 
een toekomstig gegeven, de punt in het NU. De vooruit gang van de mens op 
deze  aarde,  zal  door  dit  standpunt  veranderen,  het  NU  standpunt.  Jullie 
mensen  van  deze  aarde,  zijn  gewend  om  steeds  de  oplossingen  in  het 
verleden te gaan zoeken. Wat geeft de aarde bloot in haar verborgen lagen? 
Archeologen  zoeken  en  vinden  oude  beschavingen,  tekens,  symbolen, 
bolwerken  en  ruïnes.  Piramides  zijn  bouwwerken  die  nog  steeds  niet 
begrepen worden. Jullie gissen maar wat en goochelen met losse gegevens 
zoals symbolieken en geschriften die in de oude bouwsels voorkomen. Jullie 
voelen  wel  de  magie  daarvan.  Nee,  lieve  mensen jullie  zien  nog  niet  de 
verbanden. Het bewustzijn van de gemiddelde mens is nog niet zover. Dat 
komt omdat de resonantie, de geladen golfdeeltjes, van deze componenten 
niet gelijk resoneren met elkaar. De communicatie van resonanties en golven 
sluiten niet op elkaar aan maar “zien”elkaar niet. Zo is dit ook bij verschillende 
soorten  bewustzijn  onder  jullie.  Degene  die  al  wel  begrijpen  dat  er  een 
andere wereld op komst is, worden vaak niet begrepen. Hun resonantie golft 
anders. Er zijn altijd al veel verschillende resonanties op de aarde aanwezig 
geweest. Verschillende bewustzijnslagen. Als deze lagen niet corresponderen 
met  elkaar  krijg  je  disconnectie  ofwel  miscommunicatie.  Er  ontstaan 
groeperingen die elkaar voeden of juist totaal afbreken. Vrede en oorlog is 
niet iets simpels, het oplossen van het probleem ligt dieper.

Vele onder jullie willen graag vrede. Daar zijn Wij blij om, maar vrede ligt niet 
buiten jezelf!  Oorlog ook niet.  Nee, het  ligt  binnenin jullie  allen.  Het grote 
geheel ligt in elk mens besloten. Dus ook vrede op grote schaal. Het besef 
van dat er verschillende krachten aanwezig zijn op aarde, zal een openbaring 
geven. Want het weten hoe het werkt, is een eerste vereiste. Deze tijd zal dit 
gaan prijsgeven.  Vele  zaken worden steeds verder  onthuld.  Waarom,  niet 
direct  vrede  op  aarde?  Ja,  dat  komt  omdat  dit  heeft  te  maken  met 
onwetendheid. Jullie mensen van de aarde zijn lang afgesloten geweest voor 
jullie innerlijke kennis. De opening is geopend en de poort geeft nu de kennis 
weer  prijs.  Door  de  Nieuwe Tijds  Poort  komen nu  alle  gegevens  van  de 
toekomst  naar  binnen.  De  toekomst  zullen  jullie  zeggen,  hoezo.  Nou,  de 
toekomst is de verbinding die ontbrak. Jullie konden wel contact maken met 
het verleden, boeken vol werden er geschreven over de geschiedenis van de 
aarde en deze kennis is niet verloren. Integendeel, dit vormt een basis in de 
ontwikkeling  van  de  toekomstige  mens.  Waarom,  zie  jezelf  maar  als  een 
ervaringsdeskundige  op  bepaalde  gebieden.  Daarom  is  dit  verleden 
belangrijk, niet zozeer de boeken, maar de energetische ervaringen die jullie 
in  vele  levens  hebben  opgedaan.  Het  energetische  archief  van  de  aarde 
wordt bewaakt door de tijdmeesters, want zij weten als beste hoe belangrijk 
deze energie is. Het wissen van deze gegevens kunnen werkelijk storingen 



veroorzaken in de tijdlijnen en in het energetisch geheugen van de mens op 
aarde.

Dat is wat er gebeurd is ten tijden van Atlantis. Een scheur in de lagen van de 
dimensies die met de toekomst verbonden waren! Deze toekomst is door de 
twaalf  poorten hersteld.  De energie stroomt weer. De informatiestroom zal 
spoedig het bewustzijn van de mensen bereiken en ook zichtbaar worden in 
de  materie.  Daarom  zal  er  een  enorme  golf  van  "toekomstige  kennis" 
neerdalen. Deze toekomstige kennis zorgt dat de cirkel weer rond wordt en 
heel. Waar het punt eindigt van de toekomstlijnen, daar begint het verleden. 
Of andersom. Deze kennis,  oud en nieuw gaan elkaar ontmoeten op een 
bepaald  punt.  Dit  punt  zou  je  kunnen  benoemen  als  het  Heilig  Huwelijk 
tussen de tijdslijnen. Dit beïnvloed het bewustzijn op aarde. Moeder Aarde 
wordt  weer  heel.  Deze 13e volle  maan is  een duidelijk  onderdeel  van dit 
gebeuren. We noemen deze volle maan dan ook: het nieuw begin. Dit nieuw 
begin zal ook IN de mens ontstaan. De komende tijd zal zorgen voor deze 
connectie en deze is niet afhankelijk van één enkel moment. Bij elk mens is 
dit  moment  te  verwezenlijken  en  dit  gaat  ook  weer  op  een  eigen  unieke 
manier! Op het juiste moment zal de cirkel in het bewustzijn heel worden. De 
kundalini heeft hiermee te maken.

Nulpunt energie zal dan niet alleen begrepen worden, maar er komt een punt 
in de tijd, dat deze toegepast kan worden op grote schaal. De ontvangst in 
het bewustzijn van deze nulpunt-energie zal dan toegang krijgen en kunnen 
gemanifesteerd worden op aarde. Dat gaat dan razendsnel en de blokkades 
die er lagen in het verleden zullen nu niet meer van toepassing zijn. Dit zal 
zich niet  realiseren in één jaar.  Dat zal  meer  tijd  nodig hebben. Het mag 
gezien worden als  het  planten  van een plant.  Eerst  zal  het  zaadje  in  de 
vruchtbare grond mogen gaan ontkiemen, maar zonder water of zonlicht zal 
het niet kunnen groeien. Zo werkt het bewustzijn van de mens ook. Als er een 
onderdeel  ontbreekt,  kan  het  zich  niet  ontwikkelen,  men  kan  niet  bij  de 
totaaloplossing komen. Als men de tijd respecteert die een plant nodig heeft 
om tot een volledig gewas uit te groeien, dan gaat de tijd snel. Maar als de 
mens ongeduldig op zijn klok kijkt van, wanneer gebeurd het nu? Dan zal het 
een eeuwigheid duren. Het zaadje is gezaaid en intussen mag de mens op 
aarde zijn eigen bewustzijn gaan voeden. Zijn eigen zaad in het bewustzijn 
gaan bevloeien. Hoe kan dit, door middel van Licht. Zonlicht is er een van. 
Een zeer belangrijk deel van voedsel voor de Nieuwe Mens in de Nieuwe 
Wereld. Ra vervolgt dit.  Ra is een zeer intelligent Lichtwezen en Hij  is de 
hoeder  van  een  zeer  oude  universele  kennis,  maar  Hij  is  ook  betrokken 
geweest bij de opbouw van de aarde. Van het begin af aan. Hij beheerst ook 



de archieven van het Licht en de aarde. Een gedeelte van deze kennis liggen 
opgeslagen in de oude bibliotheken van Shamballa. Deze universiteit wordt 
druk bezocht door vele intelligenties uit het gehele universum. In Shamballa 
kan men “les” krijgen over deze oeroude kennis. Zoals Ik al zei: oude kennis 
wordt  nieuw  en  nieuwe  kennis  wordt  oud.  Verleden  en  toekomst  zullen 
samenkomen en het Heilig Huwelijk vormen voor het nulpunt in alles.

Functie en kennis van de Zon

Ra gaat verder: het Zonlicht is niet alleen het licht dat op de aarde door de 
stralen van de fysieke zon ontvangen wordt, nee het bevat een andere laag. 
Deze  energetische  laag  van  de  zon  is  erg  belangrijk  en  wordt  ook  zeer 
belangrijk in de nabije toekomst van de mens. Het inzicht verzamelen en het 
bewustzijn ontwikkelen heeft hier direct mee te maken. Er zijn vele vormen 
om tot Mij en het Zonlicht te komen. Vele fysieke manieren en methodes.

Fysieke methode
het  letterlijk  in  de Zon gaan liggen met  ontbloot  lichaam. Er  ontstaat  een 
reactie tussen de stralen die in de huid ontvangen worden, zoals vitamines en 
andere chemische reacties. (zie de biologieboeken). Het verkleuren van de 
huid en deze is de juiste graadmeter voor elk mens anders, hoelang je dit 
kunt doen. Door ervaring op te bouwen voorkom je schade. Vele fabels zijn 
hierover op aarde verschenen en leiden jullie af van de waarheid. Volg je 
eigen intuïtie hierin. De bomen leveren een prachtig voorbeeld hoe zij  het 
licht  omzetten in hun bladeren en dit  licht  naar de totale boom versturen, 
maar tevens ook weer uitscheiden als zuurstof voor de gehele aarde. Zij zijn 
de antennes voor het zonlicht. De mens kan zich ook bewust gaan worden en 
als een antenne gaan functioneren. Hoe wordt jij een zuivere antenne voor 
het  zonlicht  op  aarde  en  de  verspreiding  hiervan.  Het  zonlicht  wordt 
ontvangen en omgezet in jou lichaam, om vervolgens de omgeving weer te 
activeren. Gezond te houden.

De energetische werking
de energetische werking licht ingewikkelder. Wat gebeurd er als het zonlicht 
het energetisch lichaam belicht? De huid, het lichaam wordt verwarmd, maar 
het  energetisch  lichaam  slaat  het  energetische  licht  op.  Dit  zijn  de 
lichtdeeltjes  die  vibreren en  het  energetisch  lichaam kan gaan versterkte. 
Werken met het energetisch veld gat als volgt. Het werkt alleen als er een 
bewuste  gedachtekracht  golf  gestuurd  wordt  naar  deze  lagen.  De 
tussenkomst van gedachtekracht is een potentieel optie. Het is de verbinding, 



de lijm. Zoals de kunstenaar de kleurstof en het medium mengt om tot een 
verfmassa te komen en hiervan een prachtig schilderij creëert. Zo werkt ook 
de gedachtekracht. Gedachtekracht is de basis voor creatie. De impulsen die 
vanuit de gedachten worden verzonden, creëren nieuwe vormen en beelden. 
Deze zijn een expressie om het zonlicht zodanig in werking te zetten dat er 
nieuwe creaties ter beschikking komen in de mens.
Visualisatie  om  gedachtekracht  in  werking  te  zetten  en  het  energetische 
zonlicht in het lichaam op te nemen....

Zonnekijken
Het licht via de ogen binnen laten komen is een zeer oude techniek die in de 
vroege  jaren  door  een  bepaalde  groep  ingewijde  werd  neergezet  en 
onderhouden. Het zonnekijken, sungazing. Voel je je aangesproken om op 
deze manier met de Zon te gaan werken. Bereid je goed voor. Stem je af op 
Mij en vraag voor een activatie. Begeleiding hierin is noodzakelijk. Dit kan via 
de fysieke weg, dan ga je een fysieke leraar zoeken. Of via een energetische 
weg dan maak je contact met Mij, Ra. Deze weg gaat niet volgens een vast 
plan, maar via de psyche en bewustwording. Het hangt af van de mens hoe 
open je staat voor de lessen die Ik je zal geven. Ra is verbonden aan de 
Council of Nine en Wij werken samen, vormen een bepaald geheel. Je moet 
in staat zijn om deze resonantie van de Zon te kunnen ontvangen, ben je nog 
niet zover dan zullen Wij jou bewustzijn klaar maken voor ontvangst. Dit is het 
wandelen op het Pad van Licht.

De 13e volle maan

Zorgt  voor  de  verbinding  van  het  totaal  aantal  manen  in  één  jaar  in  dit 
afgelopen jaar van 2012.

Het jaar 2012 heeft in een notendop van één jaar laten zien hoe de 13 manen 
de natuurlijke tijd  kan worden weer gegeven. Deze dertien manen zorgen 
voor de heelheid. Elke volle maan in dit jaar staat voor een les en deze zullen 
uitgelegd gaan worden als het 13 manen bewustzijn. Deze 13 lessen zijn de 
voorbode  op  de  nieuwe  tijd  en  Wij  hebben  deze  lessen  aan  Athura 
doorgegeven. Waarom via de 13 manen als de zonnemens geboren wordt? 
De maan is de nachtzon en zorgt voor het evenwicht tegenover de zon, de 
dag. Tijdens de dag krijgen we contact met het Zonlicht, de actieve staat. 
Tijdens de nacht daalt het bewustzijn af naar het energetische Licht van de 
Bron van Al dat Is. De passieve staat. Zo ontstaat er een eenheid. Deze 13 
manen geven één zonnejaar weer. De afronding van dit zonnejaar bevat zelfs 



nu in de onnatuurlijke tijd,  de 13 manen. Dit  is  het  teken van het nieuwe 
begin. Het nulpunt. De start.

We zullen vervolgen met het kosmische man en vrouw, om deze beide met 
elkaar  in  balans te brengen.  De 12e chakra,  is  de vrouwelijke  kosmische 
energie en de 13e chakra,  is  de mannelijke kosmische energie.  Wanneer 
deze samen komen in een cirkel van energie, dan ontstaat er het nulpunt en 
het Heilig Huwelijk wordt geboren tussen deze twee componenten. Dit  zal 
verder uitgelegd worden in een de volgende channeling. 

Namasté
Ashtar, Ra en The Council of Nine

28 december 2012: laatste 13e volle maan in 2012

Mag gedeeld worden in zijn geheel onder vermelding van de bron/kanaal 
Arthura Hector, www.ashtarspage.com
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