
 

Vele volkeren en hun oude wijsheid zijn door de macht van het geld verwoest. Geld, het ruilmiddel voor alles, 

heeft een negatieve pijnlijn en deze werkt door. De energie van het geldstuk is nu zodanig verankert met pijn, 

dat vele een afkeer hebben van deze energie: die om het geld heen hangt. Jouw pijnlijn van deze maan is de 

oude pijn die nu nog actief is. Deze wordt zichtbaar en kan losgelaten worden. 

DE PIJNLIJN VAN HET GELD 

 

De negatieve illusie en energie van het geld mag losgelaten worden 
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DE ILLUSIE VAN GELD 
GELD ALS NEUTRAAL RUILMIDDEL 
Is geld een neutraal ruilmiddel? De schaduwlijnen die via het geld zijn 

ontstaan maakt geld een symbool van onderdrukking en onderdeel van 

een schimmige illusie. De schaduwlijnen rondom geld en bezit zijn enorm. 

Er hangt een grote negativiteit rondom rijkdom en geld. Sommige onder 

ons dromen van een wereld zonder geld, maar is geld zelf het probleem of 

alles eromheen? Hoe ga jij met geld om en wat zijn jouw gedachten als je 

geld ontvangt of uitgeeft?  

Als we geld als een neutraal ruilmiddel zouden inzetten en gebruiken, kan 

dit dan gevuld worden met veel liefde? Als we deze geldstroom volgen 

over heel de aarde, waar komen we dan uit?  

DE PIJNLIJN VAN HET GELD EN BEZIT 

De pijnlijn is een verwarrend element in de geldstroom, vele tijdlijnen zijn 

pijnlijnen geworden en deze mogen omgezet worden. Chaos in de 

geldstroom of altijd maar een negatief saldo zeggen ook iets over jouw 

energie. Geld is het symbool van onderdrukking geworden en hoe kom je 

uit deze neerwaartse spiraal. Probeer te kijken naar waar deze pijnlijn is 

begonnen. Wanneer deze is gestart in je verleden, zijn er familielijnen die 

parten spelen. Pak deze nu aan. Vele ervaren chaos op het financiële 

gebied en deze maan werpt hier haar licht op. Voel je niet machteloos, 

maar zet het om vanaf deze maan. 

Heb je (geen) geldzorgen, wat zegt dit?  Kijk naar je verleden en wat is er 

daar gebeurt. Zijn er verschillende afspraken gemaakt en waar zijn deze in 

de tijdslijnen ontstaan. Contracten die niet zichtbaar willen worden in je 

bewustzijn? Kijk erna, zijn deze positief of negatief? Is het je familiekarma 

wat door loopt naar het nu, zorg dan dat je de focus daarop richt en maak 

het schoon. Blijf heel realistisch en eerlijk. Verzin geen excuus en laat je 

leiden door wat er speelt. Duw het niet weg. De pijn die je ontmoet is al 

aanwezig in je onbewustzijn en speelt je al zo lang parten. 

SCHADUWMAAN 

De schaduw van deze maan verteld ons: dat geld ons laat lijden (LEIDEN) 

en het beperkt onze visie op vrijheid. In vele gevallen neemt het onze 

vrijheid weg, maar waar zit die vrijheid? In wat worden we belemmert? Het 

gevoel van gevangenschap, komt ook deels voort uit een gewoonte. Het 

slachtoffer zijn van weinig geld of vele schulden liggen niet altijd aan het 

geld. Een realistische kijk op het geld als energie maakt veel open. Hoe 

bewust ben jij, dat je hierdoor in de valkuil stapt van deze vorm van 

onderdrukking. 

GELD IS ENERGIE 

 

 

Dit waardeloze stukje 

papier of metaal, wordt 

met grote aandacht in ons 

leven neergezet.  Als 

middelpunt!  

 

Geld draagt een grote 

negatieve lading met zich 

mee, dus wat gaan we 

daaraan doen?  

 

 

 

Kunnen we werkelijk deze 

geldstroom beïnvloeden 

met de juiste gedachten? 
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Werp eens een andere blik op “geld” en zie hoe de illusie is ontstaan. Kijk naar je eigen leven en verleden. 

Maak van je pijnlijn een gezonde tijdlijn en open deze pijnlijn die jou al zolang gevangen houdt. Het 

zichtbaar maken van de schaduw, haalt de schaduw uit de illusie die onbewust iedereen vasthoudt. 

 

HOE STROOMT JOU ENERGIE EN WAT VOOR INVLOED HEEFT GELD OP JE ENERGIE EN JE GEZONDHEID? 

De omgang met de energie van geld, is vaak een reflectie van jouwzelf. Er speelt veel meer dan alleen te 

weinig of te veel geld. Er is een onderdrukking via geld. Arm of rijk? Op allerlei manieren kun je uit die illusie 

stappen, natuurlijk is er veel gebeurt en dit gaat nog steeds door, maar om als slachtoffer toe te kijken hoe 

alles verkeerd loopt in je leven, hoeft ook niet. Neem de proef op de som en gebruik het grote medium geld 

als voorbeeld voor je eigen omzetting. Wees het bevrijdend deeltje in het grote geheel van de 

onderdrukking. De geldstroom is de grootste energie die over heel de aarde beweegt, dus wanneer je hier 

liefde in neerzet wordt de hele aarde aangeraakt in het centrum van de onderdrukkers. 

Het loslaten van deze mind control die levensecht is, maakt jou een regenboogstrijder van de nieuwe tijd. 

Wanneer je dit kan oplossen voor jezelf, lossen er vele illusies in je leven op. Je gaat niet alleen anders 

kijken naar dit ruilmiddel, want dat is het. Niks anders. Zoals alles in de illusie, is het geloof in de beperking, 

de grootste valkuil. De angst die via het geld verspreid wordt is immens groot. Doe je daar nog aan mee? 

 

Vroeger was geld een ruilmiddel met waarde, omdat het bestond uit goud, zilver of andere edelstenen. Deze 

waardevolle grondstoffen kwamen uit de buik van Moeder Aarde en deze was zuiver van energie. Alles wat 

er uit de aarde werd gehaald werd voor de mens een rijkdom van liefde. Nu is het geld slechts een papiertje 

of stukje metaal wat geen waarde heeft. De energie wat in een goudstuk of diamant zitten, bevatten aarde-

energie en zuiverheid. Een mooie vibratie en deze communiceert met de mens en het hart. Dit alles werd 

doorgegeven, door middel van een ruiling. Op deze manier werd een ruiling vanuit passie doorgegeven. 

Uiteindelijk zijn hier schaduwlijnen ontstaan vanuit gulzigheid en hebberigheid. 

Zolang je geld als zeer negatief blijft zien, zal dit zo ook in je leven blijven door spelen. Vanuit onze 

opvoeding zijn er *anti-codes van geld neergezet en zo wordt alles wat positief is vaak toch weer negatief. 

Passie wordt niet als grootste goed gezien, dus het geld of ruilmiddel wordt niet meer gevoed met deze 

liefde vanuit ons hart, onze passie. Wat is je talent en hoe deel je dit met andere? Hoe ruil je dit met andere 

en wat ben je waard, enge gedachten hé? Want het vertrouwen in onszelf en in je medemens is erg 

afgenomen, na alle leugens. Geld draagt vooral vele leugens in de energie met zich mee. We weten niet 

meer wie we zijn. 

De ratio is bij vele het uitgangspunt om met geld om te gaan. Ratio is nodig en overzicht ook, maar wil jij 

werkelijk loskomen van al je onderdrukkingen, dan mag je vanaf nu het geld in een andere energie gaan 

uitgeven of ontvangen. Vanuit het hart! Wees dankbaar dat het tot je komt en geef het vanuit je hart weer 

door. Maar doseer alles! Het ontvangen en loslaten zijn grote moeilijke pijnstukken in onze beschaving. Er is 

geen balans en we hebben dit ook niet geleerd. Daar ontstaan de schaduwen. In deze schaduwen klikken 

dan ook meerdere schaduwenergieën aan. We geraken in een lagere resonantie en ons hele systeem wordt 

beïnvloed.  We raken verder af van de natuur ons eigen stoffelijke lichaam, waar zoveel talent aanwezig is. 
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WE RAKEN LOS VAN DE AARDE EN VOL IN HET HOOFD 

MAAN VAN DE PIJNLIJN 

Deze maan vraagt: OM HERSTEL EN DAARDOOR HOGER IN JE ENERGIE TE KOMEN. Het anders om 

te gaan met de energie van het geld. Zie geld als een symbool van energie, gewoon als neutraal ruilmiddel.  

Maak krachtige gedachten en vertaal dit alles als een prachtige bloem die opengaat. Vele veldbloemen 

maken een prachtig boeket die je graag als cadeau aan andere geeft vanuit dankbaarheid. Te veel en te 

weinig geld is voor ieder weer een ander begrip. We hebben heel ons leven niet geleerd om geld vanuit 

balans te ontvangen of om het weg te geven. Ik zeg liever “doorgeven” van geld of het “omruilen” van 

energie. Zolang we denken vanuit bezit en “het hebben”, zullen we geld niet kunnen loslaten of zelfs niet 

goed kunnen ontvangen. Alles is immers vanuit angst in ons gegroeid. Verlating en Verbindingsangst. 

Wanneer je iets doorgeeft, verbindt je elkaar door een energielijn. Maar wat voor energie geef je door? 

Laten we dat nu gaan leren dat liefde in alles neergezet kan worden. Geef liefde door via het geld, kijk hoe 

die geldstroom dan verandert op aarde. Laten we deze zaadjes planten om uiteindelijk de aarde te voeden 

en alle schaduwlijnen om te zetten. De zware pijnlijnen, worden mooie ruillijnen vanuit balans en liefde.  

VERSLAAFD AAN GELD 

We spreken hier niet van een “verslavende liefde voor geld”. Wanneer er dollartekens in je ogen verschijnen 

ben je verkeerd bezig. Dan wil je het geld bezitten en dan is er geen behoefte om te verbinden, laat staan 

om het te delen en door te geven op een positieve manier. Het geld weghalen en elimineren uit onze 

maatschappij, zou een ontkenning zijn van ons eigen leefgedrag. De verslaving steekt ergens anders weer 

de kop op. De pijnlijn verplaatst zich dan naar een ander vlak en wordt weer onderdrukt. Wanneer we deze 

pijnlijn van bezit en geld kunnen omzetten, komt er vanzelf een andere methode voor in de plaats vanuit een 

pure liefdes energie. Zolang de mens in onbalans leeft, zal geld de onbalans reflecteren, zoals op vele 

vlakken al is ontstaan. Geld is niet het enige wat pijnlijnen veroorzaakt en jouw leven negatief beïnvloed. 

Alles haakt in elkaar en wordt vergroot of verkleind. 

DE NATUURLIJKE MENS (Native) leefde vrij op aarde en vanuit 

het hart. Vele kennis is verloren geraakt en hun ziel huilt. Deze 

pijnlijn is zeer oud en nog roepen zij om aandacht. (Wounded 

Knee en Standing Rock). Geef hen de liefde en het respect voor 

hun oude kennis. Heal met elkaar de wonden van verdriet. Kijk 

maar naar de aarde en hoe deze is opgedeeld. Via niet 

nagekomen verdragen en contracten ontstond er grondbezit. Via 

de inbreng van leningen en hoge (onnodige) rente, werd dit alles 

nog meer in de schaduw geplaatst. De hebberige geesten van de 

schaduwen leven in ons voort. We mogen de gulzigheid en angst 

voor verlies loslaten en omzetten. NU in ons dagelijks leven. 

Alleen maar wijzen naar alle negativiteit om ons heen, is niet 

genoeg! Het zal onze beschaving alleen maar verarmen en alles 

onder druk zetten. Verrijk je leven via de liefde en zet je passie 

neer in alles wat je doet. Laat daarna alles ook weer los. 

"I am Crow" 
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GELD EN LIEFDE KAN NIET SAMENGAAN? 

Vele mensen dragen trauma’s met zich mee van veel pijn en dan wordt er nu gezegd om liefde aan geld te 

koppelen? Pijn willen we niet en het verwijderen is de simpelste oplossing, een rotte kies verwijder je 

gewoon. Weg met de pijn en weg met het geld wat je in de schaduw brengt. Weg met de Native, de 

natuurlijke mens die leven vanuit het hart en weg met de blanke die nu hun oude kennis weer willen stelen. 

Er is zoveel pijn.. 

Het geld zal er voorlopig nog zijn, maar op welke 

manier ga jij ermee om. De pijnlijn vindt je overal om 

je heen. Neem de proef op de som en bekijk eens 

hoe vaak je een negatieve gedachten via het geld 

neerzet. Denk aan de vele negatieve gedachten die 

de wereld rond gaan. Alles wordt steeds versterkt en 

versterkt en dat moet ophouden. Begin bij jezelf en 

zet het om in liefde. Je zult zien dat alles om je heen 

verandert en een andere kleur krijgt. De kilte in je hart 

verdwijnt en er ontstaan weer bloemen in je aura en 

in je hart. Je zelfhelend vermogen stroomt weer door 

je heen. Je leeft weer! 

Ik groet de liefde in je hart 

Arthura 

4 augustus 2017 

 

Deel dit bericht vanuit respect en liefde en geef het zo door, onder de vermelding van de bron: 

Arthura Hector, www.ashtarcommandnederland.com 

All rights reserved©ART-hura/ashtarcommandnederland/united-a-children 

 

Nieuwe Aquarius Resonantie: 7 augustus in deze volle maanenergie gaan we dit alles aanraken en omzetten, zie nieuwsbrief. 

http://www.ashtarcommandnederland.com/

