
Mijn Reis naar de Maan

                                         
                                       door Arthura Hector

Tijdens een mooie ervaring mocht ik mee met Melchizedek (een oude wijze man met een lange 
witte baard en witte lange haren). Een oude wijze zoals Methusalem, Merlijn en Hij zei: ik heb vele 
namen.

Hij stond mij op te wachten toen ik uit het schip stapte om vervolgens de maan op te lopen. Wij  
kwamen in een groot gebouw, een kathedraal leek het wel, zo hoog en statig, heel groot en ruim, 
maar een bepaald deel was licht, de rest was donker alsof daar aan de randen het licht gedoofd was.

Het voelde een beetje kil, alhoewel het Licht mij zeer aantrok. We liepen naar dat Licht en kijk ik 
kreeg een zeer grote kristal en  plaatste deze daar in het midden en alles werd Licht en alles begon 
te stralen. Plots bleken er menselijke vormen aanwezig te zijn en de leegte die er eerst heerste was 
nu gevuld met zacht gelach en warme gevoelens. Wij liepen door en de beelden schoten aan mij 
voorbij. We waren plots in een groot moederschip, althans dat deed het mij aan denken. Alles was 
wit  en uit  de wanden kwamen een soort  capsules,  die  open en dicht  gingen.  In  deze capsules 
ontstonden witte robotten. Zeer dun gebouwd en erg technisch van vorm. Deze wanden waren zo 
immens lang, groot en enorm wijdst, ik schrok er een beetje van. En vroeg me af waarvoor deze 
gebruikt werden.

De oude Wijze lachte en keek mij aan alsof Hij mijn gedachten las. Ja, zei hij deze worden ingezet 
voor de klussen die wij repeterend moeten uitvoeren. Jullie op aarde zouden het saai en vervelend 
noemen. Wij zien dat anders. Een repeterende herhaling kan juist ontspannend zijn. Kan juist rust 
brengen. Maar uit nood hebben Wij deze robotten of liever “mobiele helpers” gemaakt en zo kon de 
positieve maan energie toch in stand blijven. Vele zijn hier op de maan gevangen gezet en nog vele 
zijn  dat,  daar  komen  we zo  op  terug.  Je  weet  inmiddels  dat  de  maan  voor  een  groot  deel  is 
overgenomen door het duister, de traag trillende codes. Gelukkig komt hier nu een eind aan en jou 
invloed zal op de maan van groot belang zijn. Het openen van de poorten is zeer belangrijk en de 
tijd is er klaar voor. Nog enkele Zeta's van de donkere zijde proberen nog steeds hier hun basis op te 
zetten  en  vanaf  de  tweede  wereldoorlog  heeft  de  energie  van  het  nazisme  dit  kunnen 
verwezenlijken, dit is hun vluchtroute geweest. Jij hebt daar al wat van gezien tijdens de sessies met 
de mensen die nu op jou pad komen. Ik knikte:” ja, dat klopte. Nog steeds zijn er deel-energieën 
van de mensen hier opgesloten en deze mogen nu allemaal bevrijdt worden, zodat de maan ook 
bevrijdt wordt van deze energie maar vooral de aarde en de mens”.



Wat we nu gaan doen is jou een rondleiding geven in jou bewuste staat en de drie poorten en de drie 
Tempels te activeren met elkaar. 

Daarna in het schip, wat dus geen schip was maar een op de maan gelegen gebouw, liepen we naar  
een soort middelpunt. We kwamen nu in een ruimte met zeer veel prachtige kristallen, het leek wel 
een  veld  van  kristallen.  Van  zeer  grote  kristallen,  groter  dan  mij  tot  zeer  kleine  minuscule 
kristalletjes. Maar in het midden straalde er een fel Licht vanuit een prachtige kristal in de vorm van 
een heilige geometrische vorm. Deze was immens groot. Ik voelde de kracht van een afstand. Wat 
een mooie energie kwam er van deze ruimte af, maar vooral van deze centrale kristal. De oude 
Wijze zei toen we voor de kristal stonden en het Licht mij verblinde: “Stap er maar in!”  Terwijl Hij  
het uitsprak werd ik één met het kristal, de energie was zo mooi en helend. Het stroomde door mijn 
lichaam, het pulseerde en ik laadde helemaal op. Eve later gaf Hij mij een seintje met zijn hand en 
hoofd en gaf daarmee aan dat het zo genoeg was.

Wij liepen verder in de immens grote hal, maar het gebouw was geen gebouw, deels open en het 
donkere  maanlandschap  vulde  deze  openingen.  Het  deed weer  zo  onaangenaam aan,  net  zoals 
voorheen bij de andere Kathedraal. Weer liepen we naar het midden en weer kreeg ik een kristal 
aangereikt.  Waar  deze  kristal  vandaan kwam weet  ik  niet,  maar  op  dat  moment  leek  het  heel 
normaal dat deze gewoon verscheen. Weer plaatste ik dit kristal en weer werd alles Licht en mooi. 
Deze  Kathedraal  was zo mooi  van kleur,  vele  regenboogkristallen en  kleuren kwamen zo naar 
boven. En elke keer als er weer een kristal werd geactiveerd werd alles Licht maar ook warm en vol 
van liefde. De donkere plaatsen op de maan vulde zich ook met Licht, de maan zelf lichtte op. Tot 
mijn verbazing gaf dit weer toegang tot een ander deel.   

MELCHIZEDEK ORDE
Intussen gingen we naar de derde Kathedraal, de derde Tempel. Deze was verbonden met de 3e 
hoofdpoort die onlangs is geopend (27 maart tijdens de volle maan). Deze was erg heftig en had te 
maken met de verbinding van de Melchizedek Orde op aarde!
Al eerder is dit op mijn pad gekomen en het krijgt een steeds mooier vervolg. De eerste keer dat ik 
hoorde over de verstoring van de orde was bij Angel Place in Chaam. Ik liep daar het Labyrint in en  
bij  Sanat Kumara,  Lady Venus en de Melchizedek Orde gebeurde er  veel met mij  en ik  kreeg 
boodschappen door. Op de tegel van de Melchizedek Orde was er een soort rare energie van chaos 
en ik ging helemaal heen en weer en uiteindelijk werd het rustiger. Toen werd ik me voor het eerst 
bewust dat ik daar ook een onderdeel in blijkt te spelen.  De boodschap was: “Herstel de storing van 
de  Melchizedek  Orde”.  Henri  (Angel  Place,  2012  de  kristallen-schedelcirkel)  beaamde  dit 
naderhand en legde hij  mij  het een en ander  hierover uit.  Met dit  gegeven heb ik al  meerdere 
storingslijnen  mogen herstellen. De Kumara's zijn nauw betrokken bij de Melchizedek Orde. 

De Witte Broederschap en de Melchizedek Orde hadden tijdens de grote galactische oorlog een 
soort  afscheiding gemaakt,  maar  deze  is  inmiddels  weer  hersteld.  Vandaar  dat  ik  nu  met  Lord 
Melchizedek hier op de maan de Poort mocht herstellen.  Nu snapte ik het.  Deze derde nieuwe 
chakra van moeder aarde, leverde dus weer een nieuwe doorgang naar de maan en naar de activatie 
van de Melchizedek Kathedraal/Tempel op. 

MELCHIZEDEK TEMPEL EN KATHEDRAAL
Het binnengaan van de Melchizedek Kathedraal, een van de hoofd Tempel toegangen, gaf mij een 
zeer mooi en vertrouwd gevoel. Een, eindelijk thuis gevoel. Want zoals er 7 Lichttempels op Venus 
zijn geplaatst, zo zijn er op de maan ook 7 Tempels van de Kumara's neergezet. Deze Heilige 
Tempels zijn punten, plaatsen met een zeer hoge Lichtfrequentie.  Zij zorgen voor de energie op die 
planeet of maan. Je kan deze Heilige Plaats alleen via de Hoofdpoorten betreden. Voor lange tijd 
waren deze dus niet toegankelijk en a.h.w. dood. De energie was UIT. Daar horen ook bepaalde 



vlammen bij. De 7 vlammen van de Kumara's. Deze heb ik eerder mogen ontvangen, dus  mag ik 
ermee werken. Inmiddels heb ik begrepen dat er meerdere tempels en Vortexen zijn die verbonden 
zijn met andere soort Wezens, bijvoorbeeld de Licht en Kristaldraken, sommige komen van een ver 
sterrenstelsel.

ZONNE-INWIJDINGEN WORDEN WEER ACTIEF OP AARDE
Na het jaar 2013 zullen alle hoofd en bijpoorten zijn geactiveerd dus ook de Tempel toegangen en 
de Tempels/ Kathedralen  zelf ook. Dan is het 13 manen bewustzijn weer toegankelijk voor iedereen 
op aarde, die door deze poorten mag gaan. De Poortwachters bewaken deze energie en doorgangen. 
Op dit  moment  worden de  zonne-inwijdingen  weer  actief  bij  de  mens  op  aarde,  maar  werden 
gehouden in de Heilige Kathedraal/Tempel van Shamballa, de binnenaarde. Waar Sanat Kumara de 
logos van is. De inwijdingen heb ik onlangs mogen gaan starten. Zelf heb ik deze inwijding in 2009 
gekregen. In de toekomst zullen deze vaker gaan plaats vinden. De mens moet er klaar voor zijn, dit 
wordt aangegeven door de Dimensies van het Licht. Ra is de logos van de Zon en Sananda de 
uitvoerende  kracht  op  aarde,  in  dit  gegeven.  De  officiële  plaatsen  waar  de  zonne-inwijdingen 
gegeven werden zijn  Shamballa,Venus,  Sirius en onze Maan. In de Tempels van Egypte en de 
Piramides werden deze ook gegeven, deze stonden in contact met Sirius. Sirius is de poort van de 
Hogere Magie. Zoals het Crystal Palace. Ook de energetische Retraites van de 7 Elohim die de 
chakra's van de aarde onderhouden, spelen hierbij een rol. 

DE LUNA-TIC ENERGIE ZAL OPGEHEVEN WORDEN
Wanneer alle Poorten en Heilige Kathedralen zijn hersteld kan de mens weer de Hogere Magie gaan 
bedrijven,  zonder  er  aan  onderdoor  te  gaan.  Want  wanneer  de  Luna-tic  plaats  vind  is  er  een 
storingsveld aanwezig in die persoon. De gekte neemt het van zijn gezonde geest over. De indianen 
mijden altijd deze soorten mensen. Zij  lieten hen met  rust.  Daar was immers een slechte geest 
ingevaren. Zo kun je het zien, wanneer er verkeerd wordt omgesprongen met deze Hogere Kennis 
en Hogere Energie, door bijvoorbeeld te snel te willen en er nog niet klaar voor te zijn. Kun je in  
één keer teveel binnen krijgen en een zeer hoge upload van deze energie binnen krijgen. Een soort 
overdosis. Volg goed je hart hierin en niet je verstand. Laat het ego klein worden voordat je in deze 
energie stapt of hierom vraagt. (zie mens-engel versus engel-mens)
De maan werd de basis van het duister, voor een groot deel althans. Het afstemmen op de maan en 
er positieve energie naar toe sturen was altijd al belangrijk. Vele zijn hierdoor op een negatieve 
manier beïnvloed en er zijn vele chips geplaatst in de mens, om een storingsveld te activeren. Dat 
wordt nu allemaal opgeheven! Laat alle negatieve verledentijdlijnen dus ontkoppelen.

BASIS VAN HET DUISTER EN DE ZETA'S
Dit is het onderdeel wat ik heb mogen waarnemen tijdens een aantal sessies: deze is gelegen net  
onder het oppervlakte van de maan en dit is een zeer groot complex van duistere energie. David 
Icke verteld hier ook het een en ander over. Ik ben blij dat er weer opnieuw positief contact gemaakt 
kan worden met de maan. Dat kon altijd al, maar degene die een donkere lijn hadden met de maan 
kregen/krijgen verstoorde energie door. Vele duistere contracten kunnen nu snel verbroken worden. 
Deze  contracten  staan  in  verbinding met  de  cellen/kamers  waarin  een  deel  van  het  bewustzijn 
/energie van die mensen gevangen worden gehouden in de hoofdbasis, maar er zijn ook andere 
kleinere basissen. Via dit energiedeel wordt de mens als het ware bestuurd en verstoord in zijn 
stijgende energie.  Zij  hebben controle  over  dit  deel.  Het  energieveld  van de  mens  op  aarde  is 
daardoor dun en niet meer goed op te bouwen. Mindcontrol wordt zo makkelijk uitgevoerd. Zij 
bezitten een bepaalde manipulatie techniek die verbonden was met Hitler en het fascisme. Er zijn er 
vele gevlucht na de wereldoorlog II naar deze plaatsten op de maan en op aarde. Het verbannen en 
verstoren van de maanenergie past precies in hun strategie om de aarde zo te overheersen en hun 
sluiers van illusie te plaatsen bij de mensen en meerdere plaatsen op aarde en de maan. Zij weten 
dat hun eindtijd is gekomen en dat het Licht het gaat overnemen. Op aarde zal de komende tijd nog 
wel het een en ander plaats gaan vinden. Maar vanaf volgend jaar zal de oude poort steeds verder 



gaan sluiten omdat dan het 13 manen bewustzijn geboren zal worden en weer gaat opstaan. Bij een 
kleine groep is deze al actief. Bij andere grotere groepen is dit 13 manen bewustzijn in opbouw.

Niet  alleen  de  grote  Zeta's,  ook  een  gedeelte  van  de  Nordics  zijn  verbonden  hiermee.  Hun 
technologische  ufo's  vliegen  af  en  aan.  Dit  zijn  niet  de  schepen  van  het  Licht.  Misbruik  van 
kristallen, het zwarte kristal en de angsten combineren zij  op een slinkse manier. Hun illusie is  
werkzaam zodra jij deze gelooft en dit versterkt hun kracht, want erg krachtig zijn zij niet, slechts 
met jou energie kunnen zij meer voorstellen via jou angst spelen zij het spel van de illusie. Hoe 
meer je hierin mee gaat hoe sterker zij worden. Kijk door hun duister heen en ZIE HET LICHT! Dit 
licht schijnt altijd en is altijd aanwezig. Het is de illusie-sluier die het Licht dimt voor jou ogen.  
Richt je dus op het Licht. Roep dit Licht van God de Bron en conformeer je hiermee. Lukt het je 
niet  zelf  schakel  dan hulp in.  Dit  jaar  wordt een pittig  jaar,  het  duister  zal  proberen terrein te 
winnen.  Een  kat  in  het  nauw doet  rare  sprongen.  Dit  gaat  ze  niet  lukken.  Het  licht  is  in  een 
overwinnende fase en dit gaat door. Wel zal in elk mens het Licht mogen gaan ontbranden, maar dit 
hangt af van de mens op aarde. De tijd zal het leren.
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