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De zomerzonnewendenacht van 21 juni 2012. 

Deze nacht was mooi en deze wil ik graag delen met jullie. 

  

 

Ik kon niet goed slapen werd telkens wakker gemaakt..door de Engelen en Ashtar, 
een mooie energie!Ja, heel soms willen ze mij iets vertellen of iets laten zien en 
dan bv Ashtar knijpt dan in mijn teen, haha slaap ik net in en ineens HE! Wakker.. 
De Engelen die eerst bij Jeroen zouden verblijven, zouden doorgestuurd worden 
o.a. naar mij en ik schrok en dacht oooh de Engelen helemaal vergeten! Dat is het 
dus! Ik ging naar beneden om de Engelen binnen te laten. 3 Grote Engelen 
kwamen binnen: Rafael, Gabriel en Zadkiel (uiteindelijk had ik gehoord van Jeroen 
dat ze pas later aan zouden komen, maar dat er meer mensen waren die dit 
hadden meegemaakt, grappig en niet alle Engelen waren bij hem weggegaan). 
Anderzijds zijn dit de Engelen waarmee ik vaker contact heb, dus er rees een 
vraagteken ??? Jullie?? Maar Engelen energie is altijd fijn..dus wees welkom in 
mijn huis. 

 

En even later dacht ik: " even naar buiten kijken, of er sterren zijn". 



  

 

Mijn mond viel open van verbazing, zoveel sterren, grote kleine...allerlei 
combinaties en vormen van groepen. NOG NOOIT ZOVEEL STERREN GEZIEN 
AAN DE NACHTELIJKE HEMEL...hier thuis in Nederland, ja in films laten ze dat 
zien, maar nooit in het echt gezien ...WOW. Ik kon heel diep kijken, ik zag zelfs 
nevelen, vaag tussen de sterren, althans wat zou het anders geweest kunnen zijn? 
Wolken waren uitgesloten die hangen lager en zijn wittig, deze bevonden zich 
tussen de sterren en ware vaag. PRACHTIG gewoon. Maar dat was nog niet alles, 
mijn nek deed erg pijn want ik keek met mijn hoofd achterover gebogen en ik kon 
niet stoppen, zo mooi en verbaasd was ik!  

 

Toen begonnen er lijnen tussen sterren te ontstaan. Hé, zie ik dat nu goed en 
knipperde met mijn ogen en ja hier en daar waar ik keek zag ik bepaalde lijnen 
tussen de sterren ontstaan, heel apart. Ik begon steeds meer waar te nemen. 
Uiteindelijk waren het geen lijnen meer tussen de sterren maar hele geometrische 
vormen in de nachtelijke donkere hemel. Dus rondom de sterren..Heel de hemel 
was opgebouwd uit vormen en lijnen, maar leken ook te veranderen... uiteindelijk 
kreeg ik het zo koud, "op mijn blote voeten even kijken", dat ik zei: "lieve schatten, 
ik moet echt nu naar binnen, maar een ufo zou ik nu toch kunnen zien als ik zo diep 
in de kosmos kan kijken???" Dit was al een spektakel op zich hoor. Zo intens mooi. 
Niet uit te leggen en het was was 2 uur nachts dus iemand bellen? Nee, dat kon 
niet. Ik besloot vanuit mijn bed verder te gaan kijken. 



  

 

Ja, ik heb mijn bed zo geplaatst dat ik naar de sterren kan kijken en ik heb een heel 
groot raam, dus dat is mooi geregeld. Ik ben ooit wakker gemaakt midden in de 
nacht en toen vroegen ze (buitenaardse) mij de gordijnen open te doen en ja ik heb 
heel de nacht vallende sterren gezien. 

Er zijn toch van die nachten dat er een zwermen vallende sterren te zien zijn??  

Nou dat was toen, dat hoorde ik achteraf. 

  



Dus ik lig in bed en kan niet slapen, ik blijf lekker kijken naar die mooie 
sterrenhemel vanuit mijn warme bed. En ja het ging verder die figuren en lijnen en 
verbindingen. Eigenlijk zag ik de dimensies, in lagen opgebouwd vanuit de heilige 
geometrie. Toen ontstond er plots een soort draaiende geometrische vorm en ja dat 
werd een poort. Ik noem dit een poort want in mijn komische reizen zie ik die en ik 
reis daar vaak doorheen, maar dit was in de materie in deze dimensie wat ik nu 
zag. Het greep mij erg aan en toen ik vroeg: nu nog een ufo en dan is deze nacht 
helemaal af. Ik zag een satelliet ver weg in een lijn voorbij trekken, beetje 
teleurgesteld gevoel overviel mij en toen plots ja een zeer fel groot licht groter dan 
al die sterren lichtte op en verdween weer. Oh een ufo, jullie zijn er. En even later 
weer een... ik begon te huilen want het raakte me zo diep.  

 

Toen zei ik: jullie hebben gelijk ik kan ufo's nog niet aan, er gebeurd dan iets in mij, 
iets een herinnering, verlangen en het extra fysiek bewijs...ik weet het niet, het gaat 
te diep! Het is nu zaterdag en ben nog steeds helemaal van mijn stuk, moet weer 
huilen. Ashtar is heel veel bij mij en ook de anderen, dat alles bij elkaar is voor mijn 
gewone fysieke menselijke brein niet te bevatten. Het bewust beleven van mijn 
ervaringen met en in de andere dimensies is één, maar de combi om ook vanuit 
deze 3d wereld dingen te mogen gaan zien...Dat is een ander verhaal. Dit is echt 
geen fantasie. Dat weet ik wel, maar toch. Mijn ratio moet ik vaak omzetten, 
loslaten anders dan kan ik het niet bevatten. De komende dagen echt rustig aan 
doen. Dit hoort allemaal bij het wakker worden! Dit is weer een voorbeeld dat je 
bewustzijn weer verder wordt open gemaakt. Maar ook je psyche moet het aan 
kunnen. Daarom mensen, landen ze niet zomaar. En het gaat juist om dat immense 
liefdesgevoel wat je krijgt en omarmt. Dat is niet van deze aarde, geen 3d gevoel. 
Het is immens groot en warm en licht. Dus als er mensen twijfelen, dit is niet het 
negatieve, dat voelt zooooooo anders. 

 

  



 

Wat ik nog niet benoemd had, maar dit heb ik al een tijdje, dus is niet nieuw: de 
gekleurde lichtpuntjes. Ja, die schieten ineens voor mijn ogen als ik in de donkere 
nacht naar de sterren kijk. Dat zijn energetische lichtvonkjes, sterretjes. Deze nacht 
waren er zoveel dat ik er soms van schrok. 

Toe zover deze ervaring 

 

Arthura Hector 

Deze mag niet gedeeld of gekopieerd worden,  

omdat dit een persoonlijke ervaring is. 

Iedereen is vrij om deze te lezen op mijn website. 

©ART-hura 

www.ashtarspage.com 
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