
Samen met Ra en Ashtar naar de Maan
Reis naar de maan deel 2

Gisteren 2 mei 2013, ben ik met Ra en Ashtar naar de maan afgereisd. Dit was even heftig 
want de negatieve energieën ervoer ik ook. Deze worden omgezet en nu na de opening van 
de poort  van de Vuurmaan gaat  Ra afreizen  naar  de  maan.  Het  is  tijd,  vooral  voor  de 
voorbereidingen van het hartchakra en het 5e zelf voor de volgende volle maan van  25 mei  
2013, tevens zal er ook een maansverduistering plaats vinden. Dus heftig. Om die redenen 
zullen er grote omzettingen komen op de maan. Ra zijn invloed zal groot zijn en Hij zal zich 
er nu mee gaan bemoeien. Het is geopend, de juiste poort van  de zonnevlecht is geopend. 
Het is een heftige energie die Ze mij toonde. 

ZONSVERDUISTERING
De zonsverduistering die in de nacht van 9 op 10 mei 2013 plaats vind zal grote invloed 
hebben op de energie van de aarde en de maan. Dan schuift de maan voor de zon. Vanuit een 
bepaald punt op de aarde is dit eens in de 10 jaar waar te nemen.

(Ik heb de volle maan van 27 april mogen zien, vanuit mijn huis en deze was mooi groot en 
oranje, prachtig gewoon een echte vuurmaan!)

Tevens een bezoek gebracht op het schip van Ra, in de vorm van een bol zo groot als een 
kleine planeet... In het midden is er ook een kern van waaruit de dingen worden geregeld. 
Vanuit de kern lopen er poorten en vortexen alle richtingen uit naar de buitenschil toe.  Alles 
doen zij vanuit het licht en vanuit pure energie. Zij bestaan uit pure Gouden Energie, Zij  
reizen vanuit of door de kern van de zon zo naar een ander sterrenstelsel. Deze kristallen bol 
is een afscheidingsdeel van het hoofdcentrum Niburu. Deze is de grote bol/planeet van het 
Gouden  Kristallicht  die  Niburu  wordt  genoemd.  Er  zijn  vele  namen.  De  Galactische 
Federatie van het Licht is hiermee direct verbonden. Het zijn de tijdreizigers die komen en 
gaan in en op, onze tijdlijnen. Zij zijn overal en nergens.( Zie foto van de serie: Dansende 
lichtjes op het water)
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Op dit schip heb ik een eigen woonvertrek. Ik voel me hier erg thuis. Ik werk ook vaak in 
een soort laboratoriumachtige ruimte. Er is ook een afdeling onderzoek en er is ook een 
soort  “kraamafdeling”.  Het  is  een  zeer  groot  moederschip  met  veel  wit.  Transparante 
onderdelen,  die  in  kleurschakering  wisselen  gelang  de  energie  verandert.  De  energie 
verandert steeds want dit is een levend organisme met een variabele bewustzijnstoestand. 
Tijdens een eerdere ervaring kreeg ik overzicht te zien vanuit het besturingsdek. Een zeer 
groot “balkon” met een ronde vorm, deze stak uit over een onder gelegen deel en deze 
ruimte was nog veel groter.  Vanuit  dit  “balkon” of “loge”, kon je dus alles overzien en 
wanneer  ik  naar  beneden  keek  nam  ik  de  “werkplekken”  waar.  Deze  waren  met 
holografische schermen ingericht. Veelal in ronde of golvende vormen. Verderop waren er 
een soort lounges ook in mooie organische vormen die voor de halfronde ramen gelegen 
waren en uitzicht op de kosmos toonde. 

De afwisseling van werkruimte en de relaxruimte lagen niet ver van elkaar en zijn met 
elkaar verbonden. Zij vloeien in elkaar over. De Sterrenwezens van het Licht slapen weinig 
en er is veel tijd over voor hun “vrije tijd”. Zij werken vanuit passie en besteden minder tijd 
aan werken dan wij hier op aarde. Het is een totaal andere sfeer dan wat wij hier op aarde  
gecreëerd hebben.  De nadruk ligt  op samen zijn,  samen delen en verbinden in energie. 
Energie mooi laten stralen is veel belangrijker. Alles bestaat immers uit energie. Men werkt 
hier met Licht en elektromagnetische velden. Met elkaar de afstemming maken om met dit 
Licht creaties te maken voor het grote geheel en voor elkaar in het schip. Bewustzijn is het  
allerbelangrijkste communicatiemiddel. Het schip IS bewustzijn. Zij kunnen samensmelten 
en één worden op bepaalde momenten. Dit is mij eerder getoond toen ik samen met Ra de 
universiteit van Shamballa bezocht en werd ingeschreven begin 2011. 



VERGADERING OP SHAMBALLA

Vroeg  in  de  ochtend  wenkte  Ra  mij  en  de  reis  ging  naar  de  binnenaarde,  voordat  we 
werkelijk naar binnen gingen mocht ik nog even fijn relaxen op een prachtig strand, zeer 
ontspannend.  Vanuit  een  mooie  groen  blauwe  zee,  waarin  ik  kon  zwemmen  werd  ik 
helemaal rustig. Alles was heel relaxed en dit was genezend! Het contact tussen ons was 
zeer liefdevol. Toen mijn energie helemaal opgeladen was, verscheen Ashtar in het blauw 
gekleed. Hij kwam aanlopen, meestal zie ik hem in het wit of in andere kleding zoals zilver  
pak en zelfs een “aards pak” in het groen. Met Hem samen zijn wij toen richting van  de  
binnenaarde gegaan. Via een ingang in een van de  hoge rotswanden kwamen we binnen.  
Deze rotswand omringde deels het strand.

Er was een soort poort en Ra maakte een draaiende beweging met zijn hand, op ongeveer 5 
cm erboven en deze schoof open en verdween. Wij stapte naar binnen en ik stond plots stil,  
want wat ik toen zag was zo adembenemend mooi. Aan het begin van deze grot was zeer 
donker, maar naar het einde toe was er veel licht, kristalhelder licht. De kristallen cirkel die 
daar gelegen was lichtte namelijk op door de zon, die door bepaalde delen heen scheen. De 
zonnestralen  vormen  dunne  banen  van  licht  die  deels  door  de  spleten,  deels  door  de 
kristallen  wanden  heen  schenen.  Gewoon  oogverblindend  mooi,  dit  samenspel  van 
verschillende tonen van zon en kristallicht.

We namen plaats in deze kristallen cirkel en zo “vielen” (het was meer transporteren) we 
naar beneden, de binnenaarde in. Zo kwamen we uit bij de stad Shamballa. Daar liepen we 
verder en even later naderde we een prachtig gebouw van kristal. Ra, Ashtar liepen voorop 
en ik volgde Hen. Even later in het prachtige gebouw was er een ruimte en deze was een van 
de vergaderkamers waar we Adama, Sananda, Lady Venus en Sanat Kumara ontmoeten. 
Eerst waren wij allen zichtbaar als etherische mensachtige wezens, maar even later tijdens 
het gesprek verdwenenze vormen. Plots begon er een sparkelende energie van sterretjes te 
ontstaan. Dit ontstond tijdens het communiceren. Deze gouden sterretjes energie loste het 
menselijke gestalte één voor één op. In deze goudachtige energie smolten zij  samen  en 
uiteindelijk werden Zij  één geheel van Gouden Energie. Dit was voor mijn Lichtlichaam 
een  vanzelfsprekende zaak, maar mijn fysieke deel nam nu multidimensionaal waar, dus 
deze trok zich terug naar mijn aardse lichaam in trance. Deels was ik daar en deels was ik 
hier thuis. Waarom? Dat weet ik niet, want vaak genoeg kan ik ook waarnemen vanuit deze  
vorm van Lichtenergie. Misschien toch iets te heftig met al deze Hoge Lieden bij elkaar 
voor mijn fysieke staat? Of mocht ik nog niet alle informatie tot mij nemen?

Deze vergadering betrof de verandering die plaats zou gaan vinden in de politiek en in het 
aardse systeem van de economie en het geld. Deze vergadering was een afstemming over 
hoe de situatie op aarde was. Om te kijken wat er nog nodig was op aarde en met betrekking 
tot de maan. Duidelijk werd dat er een energetische straling vanuit de maan plaats zal gaan 
vinden, een soort overkoepelings-energie. Deze energie zal de mensen op aarde beïnvloeden 
vooral degene die te maken hebben met het geldsysteem en de politiek. Deze energie zal 
zodanig inwerken dat hun bewustzijn zal omgevormd worden. Het heeft te maken met de 
verduisteringen van de maan en de zon de komende maanden. Deze moeten op een juiste 
manier gebruikt gaan worden. Vandaar het bezoek met Ra, de dag ervoor, naar de maan.

Deze mooie energieën zoals Sanat Kumara: logos van de aarde, Lady Venus: Logos van 



Venus, Ra logos van de Zon, Sananda logos van de Heilige Harten, Ashtar: overkoepelend 
orgaan betreft de bescherming tijdens deze acties (alles in kaart brengen en ieder op zijn 
post  plaatsen),  Adama  Hogepriester  betreft  de  binnenaarde  en  mijn  taak  in  deze  is: 
vertegenwoordigster van de poorten van de Maan. Mijn taak wordt nog duidelijker, ze laten 
mij  telkens  een  stukje  zien.  Ook op de  maan gebeuren  er  vele  dingen die  buiten  mijn 
gezichtsveld liggen, maar die ik later te horen zal krijgen. Ieder is een stukje van de puzzel. 
Wij  allen  vullen  elkaar  aan  en  ieder  doet  zijn  deel.  Jij  bent  ook  een  stukje  van  deze 
wonderbaarlijke puzzel!

Zoals jullie weten is de maan een soort versterker van de aarde (lees channeling derde brein 
en reis naar de maan deel 1) en dit zal gebruikt gaan worden tijdens de komende volle maan. 
De politiek zal  dit  gaan merken,  want  het  hartchakra  zal  geactiveerd worden,  een  zeer 
belangrijk gegeven voor moeder aarde en alles wat daarmee verbonden is. Dit mag  goed 
gaan verlopen. We zullen als mensheid een belangrijke sprong gaan maken. Dit wordt nog 
eens gereflecteerd door de maan in een versterkte vorm. De maansverduistering werkt als 
een vlies. Begrijp goed dat de tegenpartij dit ook weet! Zij willen via dit vlies gaan werken.  
Zodat er twee soorten verschillende energieën de aarde binnenkomen. Als je dit weet kun je 
je  bewustzijn  afstemmen  op  het  juiste!  Je  hart  openstellen  voor  de  liefdestrilling.  Als 
eenmaal deze poort van het hart geopend is, is er geen weg meer terug. De liefde zal nog  
sterker gaan stromen en de hartchakra van de nieuwe aarde wordt geactiveerd. God de Bron 
zal hierin een grote rol gaan spelen en zijn liefde nog verder de aarde in brengen. 

HET HART
Dat betekend dat  elk  mens vanaf  dat  moment  wordt  geraakt  in  het  hart.  Wat  al  eerder 
gebeurde door het mooie fotonenlicht wat naar beneden kwam via de fotonengordel. Weer 
wat later werd via het Lint van Licht wat alle planeten op één lijn heeft doorboort en onze 
aardkern heeft geactiveerd, nog een hogere trilling neergezet op aarde. Deze hogere trilling 
komt nu vanuit de aardkern omhoog, zodat van daaruit het Licht via de voeten van de mens 
binnen zal stromen. Iedere maand zal deze energie verder naar boven stromen door alle 
chakra's van de mens. De maand mei zal het hartchakra gaan beroeren. Het enigste middel 
om hier goed doorheen te komen is rust en naar de stilte te gaan van het hart. Luisteren,  
door naar binnen te gaan. Gewoon een moment van stilte in acht te nemen, vooral als je het  
niet  meer  weet:  laat  je  niet  verleiden  door  allerlei  angsten  van  buitenaf.  Ieder  zal  
tegelijkertijd ook geconfronteerd worden met zijn grootste angst voordat het hart helemaal 
opengaat. Overwin je deze angst dan zal het hart als de Poort van God worden. Liefde zal 
zich in jou hart nestelen en er nooit meer uit gaan. Deze verbinding is cruciaal voor de 
volgende poorten van de hoger gelegen chakra's. Via het hart wordt alles verbonden in het 
Licht, zonder deze verbinding van het hart komt er een totaal andere energie vrij. Sommige 
komen in dit angst-pakket terecht, soms even, soms langer. Weet dat iedereen hieruit komt! 
Want het Licht van God zal overwinnen en al zijn Helpers en Dienaren van het Licht weten 
dit en zullen alle mensen gaan ondersteunen. Lees verder de nieuwe boodschap: HET HART 
VAN DE AARDE.
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