
De Resonanties van de Aarde
en de Blauwe Maan

 

 Ashtar via Arthura

Hallo Geliefde Aardbewoners,

Hier spreekt Ashtar en vandaag zal Ik het hebben over de Maan rond de Aarde en 
de invloed die zij heeft op de Aarde. De resonanties van de Aarde ten op zichten 
van de Maan zijn groot. De connectie die zij beide hebben met elkaar is meer dan 
jullie vermoeden en van grote invloed op jullie mensen, zoveel meer dan jullie nu 
beseffen.
Als eerste zullen we de invloed van de Maan op de Aarde bespreken, want wat 
voor de Aarde geldt, geldt vaak voor de mens. De Maan kun je zien als een deel 
van het vrouwelijk component, zoals ook Moeder Aarde is. Deze versterken elkaar 
in deze vrouwelijke waterkracht. Je kunt het zo zien: de Maan is de spirituele klok 
voor  het  onderbewustzijn  van  de  vrouwelijke  invloeden.  Leven  volgens  de  13 
Maanstanden is een heel andere benadering van het leven, dan leven vanuit deze 



kunstmatige tijd. Deze oude tijd stimuleerd het KUNSTMATIG BEWUSTZIJN. De 
31  dagen  die  nu  in  één  maand  voorkomen  zijn  niet  afgestemd  op  de 
Maancyclussen. Waarom is dit? Op deze manier wordt het vrouwelijk component 
niet  geïntergreerd in jullie maatschappij.  Wat wordt  daar mee bedoeld? Dat  het 
Zondeel in jullie beschaving nu erg aanwezig is en de balans tussen het vrouwelijk 
en  mannelijk  deel  in  onbalans  brengt.  De balans  tussen  de  Zon  en  de  Maan-
energieën zouden met elkaar verweven moeten zijn. Een samenhang tussen de 
energiën van het vuur en het water. Helaas is dit in jullie wereld nog niet helemaal 
bereikt.

 

Tijdens deze overgang van de oude naar de nieuwe aarde, is het samengaan van 
het vrouwelijk en het mannelijk component het belangrijkst. Alles staat in het teken 
van deze balans, het is de basis die gelegd dient te worden en waarop een nieuwe 
maatschappij  en  een  nieuwe  aarde  gebouwd  zullen  worden.  Deze  Zon/Maan 
verbinding lijkt in jullie ogen een bijkomstigheid te zijn. Ik zeg jullie mensen van 
Gaia (Moeder Aarde) dat dit de ultieme rode draad is in alles!



 
Moeder Aarde (pachamama)

Het  hele  oude  systeem  is  opgebouwd  op  de  onbalans  tussen  de  Zon/Maan 
verbintenis,  daar  staat  of  valt  dit  hele  kunstmatige  systeem  mee.  De 
basisconstructie  is  nu  aan het  verzwakken,  het  kunstmatig  systeem is  aan het 
instorten. Dit is een feit. De peilers waarop alles rust brokkelt af en ik zeg jullie: het  
is zeer zwak op dit moment. We staan aan de vooravond van de val van jullie oude 
beschaving. Een spannende tijd voor vele van jullie. Iedereen voelt dit, of je nu een 
bewust of onbewust mens bent. Ieder van jullie ziet dit vanuit zijn eigen perspectief, 
dat kan vanuit een materieel punt zijn of vanuit een groter perspectief: een meer 
bewustere kijk vanuit het spirituele, dat maakt in principe niets uit. De groepsgeest 
van  de  aarde  en  de  mensheid  wordt  geraakt  en  elke  gedachte  hierover  wordt 
gedeeld. Mensen van de aarde jullie gedachten, groot of klein, beïnvloeden elkaar. 
Dit gaat steeds meer naar een gezamenlijk gedachtepunt toe en deze is; "er klopt 
iets niet en dit gaat niet goed". 

Steeds zal duidelijker worden dat deze vorm van leven niet meer kan, dat er andere 
manieren en oplossingen gezocht  mogen gaan worden. Ja,  daardoor is er  veel 
verwarring  bij  de  gewone mens,  maar  vergis  je  niet,  ook aan de  top van vele 
bedrijven en ook in de politiek "weet men het niet meer". Zolang deze topmensen in 
het  oude  systeem verder  naar  oplossingen zullen  zoeken,  zal  de  val  dichterbij 
komen en die is zeer nabij. Op het moment dat jullie mensen zullen opstaan met 
"nieuwe ideeën" vanuit het hart, zullen deze gehoord worden en de nieuwe aarde 
energie versterken. Dus ik zeg u mensen van de aarde het is NU de tijd om op te 
staan. Door op te staan vanuit liefde en met een rustige kern vanbinnen, kan er 



veel bereikt worden. Vertel je ideëen en meningen vanuit deze liefde en vanuit jullie 
passie. Strijden zoals jullie mensen kennen vanuit herrie en onrust, is niet de juiste 
manier.  Voer  de  strijd  vanuit  mededogen  en  begrip,  want  er  komen  nu 
mogelijkheden om in het klein en in het groot stappen te maken naar bedrijven of 
instellingen, naar een nieuwe manier van creëren. Ga in overleg, niet in gevecht. 
Open hen de ogen, want nu is de tijd om dit te kunnen doen. Vanaf NU is de tijd 
rijp. Werk vooral vanuit je eigen terrein, waar jij mee in verbinding staat.

Bleu Lady Luna

Dit  komt,  lieve  mensen,  omdat  de  vrouwelijke  Maanenergie,  het  water,  in  gaat 
dalen in alles. Ook in de geesten van jullie mensen. De Aarde is vrouwelijk, dus 
deze wordt versterkt. Deze waterenergie zal vele nieuwe inzichten geven vanuit het 
NATUURLIJK BEWUSTZIJN! Dit  natuurlijk  bewustzijn zullen de eenheid van de 
Zon/Maan in zich dragen, dit zijn de peilers van de nieuwe aarde. Het water zal 
rijkelijk vloeien, zoals ik al  eerder benoemde in de vorige telecommunicatie met 
Arthura over "het water en de emoties".

De Maan zal  Moeder Aarde steunen in dit  proces,  elke volle Maan zal  hieraan 
bijdragen. Elke volle Maan in dit jaar heeft al veel verandering gebracht. Er zijn er in 
totaal 13. De komende maand augustus zullen er twee volle Manen plaats vinden, 
zowel op 2 augustus als op 31 augustus. De tweede volle Maan is de BLAUWE 
MAAN en ik  roep jullie  op,  om deze BLAUWE MAAN te  vieren op jullie  eigen 
manier, vanuit  jullie hart. De energie zal zeer groot en krachtig zijn. Let wel op, 
gebruik deze energie eenvoudig en niet vanuit het ego. Want deze BLAUWE MAAN 
kan met zijn kracht veel omzetten, kun je deze kracht aan, lief mens? Blijf in de 
eenvoud en in de liefde en dan zal de BLAUWE MAAN ENERGIE juist stromen. 
Door jullie heen zal deze helende kracht stromen en veel omzetten, maar roep niet 
meer op dan je aan kan. Het is een grote energie en zeker nu de Venus-energie 



ook neerdaalt en invloed heeft op jullie en de Aarde. Dit alles zal een groot effect 
hebben. De vrouwelijke energieën vanuit de kosmos zijn nu immens, dit is nodig 
om moeder Aarde om te zetten en samen met jullie de onbalans te herstellen. Het 
gouden Licht gaat neerdalen en dit is de Zonnen-energie vanuit de Centrale Zon. 
Om deze in goede balans te ontvangen mogen de zilveren water-energiën een 
goede ontvangst creëren. De balans van het natuurlijk universeel evenwicht tussen 
het magnetisch veld (het ontvangende water) en het elektrisch veld (het gevende 
vuurcomponent) zal hersteld worden.

 
Ashtar en de zespuntster: eenheid

De  zuiverende  water-energieën  op  aarde  doen  krachtig  werk,  maar  ook  de 
Solarstralen en fotonen-energieën zijn grote krachtige resonanties die zeer hoog 
trillen. Dit alles dient om de aarde in balans te brengen en voor te bereiden op het 
punt van de totale ommekeer.

De hele aarde wordt voorbereid en omgezet en de mens doet heftig mee.
De grote massa wordt onbewust voorbereid, pas later als de basis geheel is gelegd 
mogen zij in alle rust ontwaken op de nieuwe aarde. Weet dat elke ziel zijn keuze 
maakt. Ieder mens heeft zijn eigen verantwoordelijkheid hierin.

Ben jij een wakker en bewust mens? Maak je dan zorgen om jezelf en je eigen 
omgeving. Ik bedoel  hiermee, hou het klein. Probeer niet de hele wereld om te 
zetten, toe te schreeuwen. Ieder heeft zijn taak en elke ziel is van groot belang. 
Hoe  klein  jou  deel  ook  lijkt,  het  is  van  groot  belang.  Zorg  dat  jou  deel,  jouw 
leefomgeving in goede balans is. Ook jouw lichaam en jouw eigen geest. Straalt er 
licht uit jullie hart en jullie omgeving? Dan kan het Gouden Licht rustig indalen. Dan 
sta je klaar voor de ontvangst en help je Moeder Aarde ook mee met jou stukje 
helen van de aarde. Dan zul je zien dat er steeds meer mensen op jou pad komen, 



Wij  van  het  Licht  zien  jullie  dan  als  bondgenoten  en  kunnen  dan  gaan 
samenwerken. Eerst onbewust daarna bewust, afgestemd op jullie trilling. Vraag je 
niet steeds af, waarom hoor en zie ik niets? Energetisch wordt er veel gedaan door 
Ons Lichtwezens en ja ook door jou heen werken Wij. Wij van het Licht zijn het 
verlengstuk van de Bron van Al wat Is.
Dit  alles heeft  te maken met je blauwdruk en resonantie van dat  moment.  Heb 
geduld  en  werk  aan  jezelf  en  je  naaste  omgeving,  dan  help  je  mee  de  basis 
neerzetten voor het NATUURLIJK BEWUSTZIJN op aarde.

 

13 Manen Bewustzijn
Arthura: De 13 maanstanden zijn ook onderdeel van de cyclus van de vrouw. In het 
NATUURLIJK BEWUSTZIJN is de vrouw hierop afgestemd en vraagt zij  aan de 
Maan hoe hiermee om te gaan. De "moonlogde" voor vrouwen zoals bij de Native 
American, is een prachtige manier om contact te maken met haar innerlijke kracht 
in  die  periode.  Dit  is  de  neerwaardse  kracht  naar  de  aarde  toe,  zoals  in  de 
zespuntster. Deze balans is zeer belangrijk. Om daarna weer met de vuurkracht 
van de zon weer één te worden (de driehoek met de punt naar boven, opwaardtse 
kracht). De "moonlogde" is een tipi waarin de vrouw tijdens haar periode verblijft en 
wordt verzorgt door de andere vrouwen. Zo kan zij rustig naarbinnen keren zoals 
ook eigenlijk hoort in deze periode. De vrouw maakt dan een innerlijk contact met 
haar kennis en met Moeder Aarde en de kosmische krachten van de Zon.

Ashtar: Zoals Arthura benoemde is dit een zeer belangrijk onderdeel voor de vrouw. 
De naar binnen gerichte periode die de vrouw is gegeven door de Bron mag weer 
gehandhaafd worden. Je ziet in de media van het Kunstmatig Bewustzijn dat zij dit 
niet versterken, maar eerder verzwakken. De vrouw moet gewoon doorgaan in haar 
werk. Het egodeel wordt dan weer versterkt. Richt je op het natuurlijk proces. Deze 
kennis hoeft men slechts te openen,want het zit in ieder van jullie. Dit geldt niet 



alleen  voor  de  vrouwen.  Voor  de  mannen  is  het  nu  belangrijk  hun  vrouwelijk 
waterdeel toe te laten, dus ook door inkeer. Dan zul je zien dat het egodeel steeds 
minder vat op je hebt en dan kun je het Licht, wat via de Bron aan jou is gegeven, 
weer laten stralen. Laat dit Licht niet langer gevangen gezet worden door allerlei 
externe zaken. Hou jullie trilling hoog lieve mensen.

De BLAUWE WATERENERGIE van de BLAUWE MAAN reinigt  en zuivert  heel 
diep,  deze  is  kristal  helder  en  resoneert  met  de  kristal-energie  van de  nieuwe 
Aarde. Als deze samenwerken worden de kristallijnen cellen geactiveerd en hun 
kristallen  worden  extra  stralend  door  het  Liefdes  Licht  van  de  Venus-energie. 
Tevens bevat dit BLAUWE WATER de informatie van de nieuwe tijd en de kleur 
blauw. 

Alle kristallijne cellen ontvangen dan deze nieuwe kennis en door het kristal zuiver 
blauw water kan deze opgenomen worden. Dit  water resoneert zacht door alles 
heen. Deze resonantie is nieuw en oud tegelijkertijd. Door in gebed, stil te worden 
of in meditatie te gaan kun je je open stellen voor deze hoge helende energie. Laat 
Haar zacht door de kruin naar binnen stromen en je hele lichaam doorspoelen als 
een kabbelend beekje. laat deze waterenergie even inwerken, neem er de tijd voor. 
Ik raad jullie aan voordat je hiermee begint eerst goed te aarden en een mooie 
verbinding te maken met de Moeder Aarde. daarna met de Maan. Zoals jullie weten 
kunnen Wij ons opdelen en daar zijn waar het nodig is. Vraag om onze hulp en wij 
verschijnen om jullie te begeleiden om deze BLAUWE WATERENERGIE in Liefde 
te doen ontwaken bij jou.

Tot zover deze telecommunicatie
Adonai Ashtar

Namasté

deze boodschap mag gedeeld worden in zijn geheel en onder vermelding van de 
bron en website: Arthura Hector    www.ashtarspage.com
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