
De Vijf Kosmische Gebeden van de Aarde,

Maan, Venus, Pluto en de Zon

 

Ashtar via Arthura

Hallo, lieve broeders en zusters van Gaia,
hier ben Ik, Ashtar 

met de vijf kosmische gebeden
Indien je verdriet en pijn ondervindt

Het hart van de mens kan zeer gekwetst zijn. Gekwetst, omdat er zo weinig begrip 
is voor elkaar. Gekwetst, omdat er zoveel ongelijkheid is. Gekwetst, omdat de mens 
zoveel onrecht wordt aangedaan. Daar hebben WIJ van het Licht zeer veel begrip 
voor, onze Lichtharten staan open en rijken uit naar jullie. Vooral voor degene die 
veel pijn hebben op wat voor manier dan ook. Wij oordelen niet, Wij zullen er altijd 
voor jullie zijn. De Engelen van het Licht staan naast jullie, in jullie strijd van leven 



en dood. In jullie onderzoek naar goed en kwaad. Wij Zijn de mediators en jullie 
kunnen jezelf verbinden met Ons en de planeten.

Verbinding met de Aarde
Eerst zal ieder van jullie het gebed met de Aarde mogen gaan herstellen. De Aarde 
is jullie moeder en een zeer belangrijke schakel tussen de mens en al zijn 
kosmische processen. Zoals de connectie met de planeten.

Het Gebed naar de Aarde
De  energie  van  de  Aarde  is  vrouwelijk  en  stroomt  door  elk  mens,  bewust  of 
onbewust. De connectie herstellen is een ander verhaal. Deze zal vanuit de mens 
mogen gaan plaats vinden. Door een gebed naar de aarde te sturen kan ze weer 
met jou gaan connecten. Ze zal de mens met haar kristalenergie gaan omhelzen. 
Laat haar door alle chakra’s heen stromen en laat haar iedere chakra zuiveren. 
Jouw fysieke lichaam en het energielichaam mag weer van kristalenergie worden. 
Kristalenergie  legt  de  basis  voor  alle  kosmische  processen  vast.  Zenden  en 
ontvangen kan alleen als jou kristallen cellen geactiveerd zijn. Moeder Aarde kan 
dit herstellen in elk levend wezen op Aarde.

Steek een kaarsje aan en richt je met je basischakra naar het kernkristal van de 
Aarde. Dit is Haar hart, haar binnenzon. Connect jezelf met haar Licht. De kristallen 
van Moeder Aarde zullen zich gaan richten naar jou. Dit is het anker die Zij gaat 



verbinden met jouw basis.

Zijn deze allen goed afgestemd en hoor je de stem van Haar hart? Jouw genezing 
is Haar genezing,  want  jullie zijn  één.  In liefde mag ze jou omarmen met  haar 
kristallen vleugels. Maar eerst leert ze de mens, Haar lief te hebben, dat men Haar 
mag gaan accepteren. Gewoon zoals ze nu is. Alle mensen die ze draagt, wil Zij  
behoeden. Wanneer je los van haar kristalenergie bent, kan ze jou niet beschermen 
voor het kwaad op aarde. De kristallen in de aarde zijn direct verbonden met Haar 
Hart  van kristal  en zenden tonen uit,  deze tonen kan de mens ontvangen.  Pas 
wanneer de sluier van de illusie is opgelost staat de mens open voor deze helende 
tonen. Haar toon van liefde, Haar stem van het Hart, roept steeds naar jou. Haar 
tonen en resonanties raken de mens in de energielagen aan. Permanent, werkt Zij 
aan de reconnection van de mens. Onvoorwaardelijk.
Wordt  wakker  mensen  en  leef  vanaf  nu  samen  met  Gaia,  jullie  moeder  en 
behoedster.  Zij  weent,  als  de  mens  weent.  Zij  lacht,  als  de  mens  lacht.  Haar 
helingen gaan diep en lossen het negatieve karma op van de aarde. Vele levens 
heeft de mens gedeeld met Haar en Zij weet dit. Deze kennis ligt veilig opgeslagen 
in de archieven. En de registratie van alle levens op aarde, bezit  Zij  ook. Haar 
connectie met de Bron is groot, is Haar alles. Maar de onbalans van de mens op 
aarde geeft storingen in Haar krachtveld naar de Bron.
Leef vanuit je kristallen hart, mensen. Dat voedt de Lichtkracht van Gaia naar de 
Bron  toe.  De  Bron  richt  de  allersterkste  resonantie  nu  naar  de  Aarde.  Deze 
Lichtkracht gaat het verstand van de mens te boven, onderzoek dit niet maar richt 
je  op  haar,  jullie  moeder.  Zij  heeft  de  kennis  dit  te  reguleren  voor  jou,  kleine 
eigenwijze mens. Zij weet hoe dit te doen, daar is Zij voor geboren. Negeer haar 
krachten niet. Veroordeel haar niet in deze staat van Haar zijn. Heb haar ondanks 
alles lief, ook de mensen die Zij nu draagt en die haar negatief gebruiken. Werk 
mee aan een Nieuwe Aarde vanuit de Liefde. Herstel deze Lichtlijnen en kijk, de 
Lichtlijnen op Aarde stralen weer sterker. De mens kan zich weer gaan richten naar 
de kosmos. Zij leeft mee met jou pijn en verdriet.

De verbinding vanuit de Aarde naar de Maan
Via het gebed, legt de mens een Lichtlijn van liefde naar de Maan. Bepaalde 
punten zijn belangrijk. Let op de Maan en kijk wanneer zij vol is of nieuw, dat is het 
beste moment. Van nieuwe Maan naar vol, is de oplopende energie, goed om je 
wensen te plaatsen, maar ook je gebed.

Steek hierbij een kaarsje aan en probeer elke dag die verbinding te maken en haar 
energie  te  voelen.  Zij  zal  jou  gaan  steunen  en  helpen  het  verdriet,  de  pijn  te 
verminderen. Dit alles is slechts om te focussen. Niemand heeft niets anders nodig 

dan een diep geloof in de Bron, maar kan dit niet dan zijn er de hulpmiddelen. 



De Maan helpt graag de wezens van Gaia. Vraag om verzachting voor alles. De 
connectie met de Maan is al zeer oud. Zij draagt veel kennis, jouw blauwdruk is 
bekend bij Haar, omdat Zij kan connecten met de Bron en deze weer met Gaia en 
haar bibliotheken. Deze archieven zijn Heilig en kunnen niet zomaar door iedereen 
gelezen  worden.  Nee,  deze  hebben  een  code.  Een  sleutel.  De  toegang  wordt 
bewaakt. Dus als je bidt tot de Maan, of in meditatie gaat naar Haar, dan opent Zij 
de archieven die jou kunnen healen. Geef Haar die toestemming en benoem altijd 
als eerste de Bron van Al dat Is, waar alles uit geschapen wordt. Soms wordt het 
"tussenvoegsel" zo omarmd dat de "hoofdzaak" vergeten wordt. En dat is niet de 
bedoeling.

Dit geldt ook voor jullie Liefde voor Ons Sterrenwezens van het Licht. Wij zijn een 
verlengstuk van de Bron, geen vervanging! Wij zijn zeer verheugd jullie aandacht 
en liefde te mogen ontvangen, maar de Engelen en de Sterrenwezens van het Licht 
geven deze kracht altijd door naar de Bron en Wij geven de Liefdeskracht van deze 
weer door naar jullie. Wij zijn verheugt dit mogen doen, het is onze taak. Net zoals 
de geest van de planeet deze taak in zich heeft. Ieder van Ons vervult een eigen 
taak en onderdeel in dit geheel. Zo ook de planeten en sterren. Trekt een bepaalde 
planeet  je  erg  aan,  dan  kan  dit  een  kosmische  verbinding  zijn  met  jouw 
Sterrenafkomst. De energie van die planeet is dan helend voor jouw groeiproces. 
Er zijn vele planeten en ik benoem er nu slechts een paar. De energie van deze 



planeten zijn nu erg belangrijk en daarom deze keuze. De Aarde en de Maan zijn al 
benoemd en Ik ga verder met de Zon!

Het Gebed naar de Zon
Het gebed naar de Zon is die van de wilskracht, voel je jezelf wat zwak en onzeker 
dan is de Gouden zonnekracht voor jou zeer helend. Stem je af op deze energie 
(de Maan is de zachtere vorm hiervan). Kijk wat je nodig hebt. Wat bij je past. Goud 
en geel zijn de kleuren, en wat is de toon? Een zeer hoge vibratie gaat er van de 
Zon uit en vandaar weer naar de Aarde. Deze is de energie van de groei en deze 
heeft een enorme kracht op het gebied van de creatie. Dit is de scheppende vorm. 
Ieder denkt dat de Zon zeer heet is, maar dat komt slechts doordat deze straling 
wordt afgebroken door de ionenelaag op Aarde. En zo wordt deze verhit.  Dit  is 
perfect voor de groei en van de planten, dieren en de mens op Aarde. Maar de 
werkelijke uitstraling is koud. De trilling van de Zon is zo hoog, dat deze hitte het 
tegengestelde punt bereikt heeft en dat is zeer koud…Vergis je niet met een andere 
koude, die van het koude hart. Het bevroren hart van de traag trillende codes. De 
Zon heeft een zeer hoog trillend liefdeslicht.

Zonnekracht is zeer goed voor de zieke en zwakke onder jullie, misschien kun je 
deze energie beter eerst opbouwen vanuit de andere connecties zoals die van de
 

Maan, zij  is een zachtere vorm. Werkt deze goed dan kun je de energie verder 
opbouwen via de andere planeten en dan als laatste de Zon.
Steek  een  kaarsje  op  en  start  je  gebed  vanuit  je  tweede  chakra  (chakra  van 
creatie), gewoon wat in je opkomt en vanuit liefde. Speel niet met de kracht van het 



Zonnewezen. Deze kracht moet goed gebruikt worden. Het tegenovergestelde kan 
ontstaan als men de kracht niet kan handhaven en vanuit het ego werkt. Let daar 
op! Het Zonnewezen zal de kracht die niet goed gebruikt wordt gaan herstellen, de 
lessen die je dan krijgt zijn stevig. Zie dit niet als straf, maar als energieherstel. 
Verstoring van deze Gouden energie die mannelijk is brengt psychische verwarring. 
Maak contact met het Zonnewezen. Oude en Heilige kennis zal tot je komen, weet 
dat  de  trilling  zeer  hoog is  en  bouw deze goed op.  Deze genezing  vanuit  het 
Gouden Licht is zeer krachtig. Luister goed naar je intuïtie, of moet je deze nog 
ontwikkelen? Want via de intuïtie worden de healingen gegeven. De stappen die je 
mag maken worden zo doorgegeven. Kun je dit nog niet ontvangen of is het kanaal 
nog niet zuiver, laat Pluto dan eerst in je leven komen. Zij is die van de intuïtie en 
kan deze activeren. De liefde van Venus is een allereerste vereiste.

Het gebed naar Venus
Venus is liefde en haar vorm is die van de waterenergie. Vrouwelijk en soepel net 
zoals van de Maan. Zachte energie die krachtig doordringt in alle vormen, flexibel. 
Haar liefde komt vanuit  alle hoeken en gaten te voorschijn en heeft geen vaste 
vorm. Haar energie staat vlak naast de Zon, het vrouwelijk deel. Zoals ook de Maan 
en Pluto zijn. De Venus-energie komt van dicht bij de Bron. Deze heeft een Blauw 
karakter. Zij zal met haar Blauwe energie langs jou heen stromen en aftasten wat je 
nodig hebt. Met Haar prachtige Blauwe liefdesenergie zoekt ze de openingen en
 



benadert deze met respect. Vanuit de Centrale Zon is Zij geboren, een vrouwelijk 
deel  vanuit  het  geheel.  Lady  Venus  heeft  vele  benamingen  op  Aarde.  Haar 
mannelijke Ega is Sanat  Kumara. Afkomstig van de Heilige Kumara’s vanuit  de 
Centrale Zon. Deze Kosmische familie betekent veel voor Gaia, Haar tweelingzus. 
Hun liefde voor deze Aarde en de mens is enorm. De connectie is groot!
Wil je het gebed richten naar haar, weet dan, dat deze veel verder gaat dan de 
planeet Venus. Je maakt dan een verbinding met de Centrale Zon. Zij is daar de 
mediator  van. Ook al  is het Licht  op Venus Geelgoud, haar kracht  is vanuit  de 
Blauwe energie. Tijdens de Blauwe Maan hebben jullie een ervaring gehad met 
deze Blauwe energie, eenmaal geactiveerd, kun je deze direct weer oproepen via 
de energie van Venus. Steek een kaarsje aan en richt je gebed of meditatie naar 
Haar Blauwe energie. Stel je open en vraag om genezing van je Hart. De Blauwe 
energie van Venus is weer vele octaven hoger dan die van de Blauwe maan en de 
Blauwe maan is weer octaven hoger dan de Volle Maan. Zo kun je jezelf steeds 
verder afstemmen op de hogere vibraties van het Licht van God.

Het gebed naar Pluto
Pluto is  een planeet  van wederhelften,  het  duale plan van twee in de eenheid. 
Behalve wanneer deze kracht niet juist gebruikt wordt kan er een grote disbalans 
optreden. Deze disbalans treedt op in de mens als het vrouwelijke en mannelijk 
deel niet in harmonie zijn met elkaar, dit geldt ook voor relaties. Aardse relaties en 
de kosmische relaties.
Zij werkt met Haar Groene kracht door de kundalini. Verstoringen lost zij op, als je 
haar toelaat.

De mens bezit een kundalini, maar ook elke planeet, zo ook het zonnestelsel en 
jullie Melkweg. De kundalinienergie speelt een belangrijke rol, want de kundalini 
van jullie melkwegstelsel zal op één lijn komen te staan met alle planeten. Deze 
Lichtlijn hersteld alles en elke disbalans zal rechtgetrokken worden. De kundalini 
zal weer gaan stromen en zich als een slang ontrollen vanuit de basischakra. Pluto 
speelt hierin een belangrijke rol.

Haar Energie is vrouwelijk getint, doch om de balans te herstellen in het duale vlak. 
Steeds zal haar energie gaan stromen naar jou, als je haar oproept, connectie met 
haar maakt op het gebied van hartzeer en relatie. Zij  zal jou tonen hoe deze te 
herstellen. Zij  zal de intuïtie van elk wezen, man of vrouw activeren. Zij  is sterk 
georiënteerd op de duale liefde. Die op Aarde nu erg verstoord is. Haar Groene 
Energie zal Gaia helpen deze te herstellen van haar disbalans. Maak je connectie 
met haar, dan zal ze vreugdevol zijn. Haar kennis en energie is lang niet ingezet 
door de mens. Activeer Haar en Zij zal jou met al haar groene liefdeskracht gaan 
helen.  Jaloezie  in  ieder  mens  en  in  relaties  zal  omgezet  worden,  de 
onvoorwaardelijke liefdeskracht zal geopenbaard worden. Jouw innerlijk zal gaan 



spreken en weer gezond worden! De stem van de intuïtie zal weer gaan spreken en 
gehoord worden. Zij zuivert dit deel. Illusielagen die storend werken verjaagt Zij.

Steek een kaarsje aan en richt je op haar mooie helende Groene Energie van: "het 
man/vrouw herstel". Los het duale in jezelf of in je relatie op. Vraag Haar om hulp 
en spreek vanuit je intuïtie. Dat is Haar taal, Haar code. Dat opent de poorten in jou 
naar  Haar.  Visualiseer  in  je  gebed  haar  Groene  Energie  die  tot  je  komt  en  je 
lichaam omhelst en door al je chakra’s heen gaat stromen. Zij  kan de kundalini 
aanraken en deze slangenkracht gaan laten ontwaken. Wanneer je zover bent zal 
deze zich gaan uitrollen en manifesteren. Jouw energiestroom zal gaan stromen en 
zich kosmisch willen verbinden. Zorg dat je een goed contact met Gaia en de Maan 
opbouwt, want de connectie, verankering in Gaia is een vereiste. Zij zal jou intuïtie 
gaan gebruiken om jou toe te spreken en ieder mens zal de stappen mogen maken 
tot herstel. Volg de lessen die planeet Pluto geeft, goed op.

Deze vijf gebeden kunnen voor de mens een leidraad zijn. Ga zorgvuldig om met 
de energie van alles wat leeft.

Dit was Ashtar
Adonai

13 september 2012



Mag in zijn geheel gedeeld worden vanuit respect en onder vermelding van de 
bron: Arthura Hector  http://ashtarcommand.wix.com/ashtarspage


