
Ashtar over de Emoties en het Water

via Arthura Hector

Lieve mensen,

Het water staat symbool voor de emoties van de mens op aarde.
De emoties nemen toe en stijgen zoals het
water over de oevers kan gaan stromen.

Het  water  van  de  aarde,  zoals  de  oceanen,  de  meren,  rivieren,  sloten  zal 
aangeraakt  worden,  de  mens  die  ook  voor  80% uit  water  bestaat  zal  beroerd 
worden.  Water  is  een  oud  gegeven.  Het  water  op  aarde  laat  de  kleur  blauw 
verschijnen op jullie planeet, vooral van uit de ruimte is dit zo mooi om waar te 



nemen.  De  schoonheid  van  de  planeet  aarde  is  werkelijk  uniek.  Water  is  het 
vloeibare vrouwelijke symbool voor het gevoel. Zoals water zich aanpast aan de 
vorm,  zo  is  ook  het  vrouwelijk  deel,  golvend  van  vorm.  Het  is  een  stromende 
energie. Beweegelijk en zacht van structuur. Water heeft vele vormen, wanneer het 
bevriest wordt het ijs. De kristallen in het ijs zijn anders van vorm dan in stromend 
water. Bij grote hitte wordt het water waterdamp. Zo ontstaan de wolken in jullie 
luchtruim.

Maar water doet meer, veel meer. Wanneer we over emoties praten in deze tijden, 
zullen  jullie  mensen  gaan  ervaren  dat  de  emoties  gaan  overlopen.  Althans  bij  
degene die zich niet bewust zijn van de veranderingen op aarde en dat heeft veel 
invloed  op  de  mens.  Andersom  is  ook  waar,  de  mens  creëert  zijn  eigen 
weersomstandigheden! De weersinvloeden zijn een afspiegeling van de mens en 
zijn gevoelsleven. Onbewust zorgt elk wezen op aarde voor een deel van het weer. 
Magiërs of Sjamanen weten dit en werken met dit fenomeen. Zij werken met die 
onzichtbare dimensies  en hebben daar  weet  van.  De mens  die  zich  niet  bezig 
houdt  met  andere  zaken  dan  materie,  beseffen  dit  niet.  Die  andere  realiteiten 
bestaan niet voor hen en zijn hiervoor afgesloten.

Het vrouwelijk deel op aarde is lang ondermijnt, moeder aarde roept nu al haar 
dochters op, om op te gaan staan en weer één te worden met haar godinnen-
status. Deze godinnen-energie is zeer belangrijk en daalt nu neer, vele vrouwen 
onder julie ervaren dit nu. De kracht van de vrouw neemt toe, haar intuïtie wordt  
weer  wakker  en haar  Godinnen-geest  rijpt  snel.  Deze oerkracht  houdt  niemand 
tegen!  Zeer  lange  tijd  opgesloten  geweest  en  nu  weer  bevrijdt.  Let  wel  lieve 
vrouwen van de aarde, stem je af op de aarde en vraag om ondersteuning. Want dit 
waterwezen in jullie  is  zeer krachtig en mag in banen geleidt  worden.  Laat  het 
water geen onhoudbare golven produceren die alles overspoelen. Beheersing is 
nodig, vanuit de liefde kan de vrouw op aarde dit mooi laten uitgroeien en de aarde 
weer  opnieuw bevruchten  met  haar  waterbewustzijn.  Deze  is  ook  nodig.  Deze 



waterenergie vraagt om souplesse en zachtheid. Vriendelijkheid en empathie. Diep 
in jullie zit  deze kennis opgeslagen en die komt nu naar boven. Jullie zullen dit 
herkennen en het uit gaan voeren. Godinnen van de Dageraad sta op en creëer 
opnieuw het pad. Alle moeders van de aarde sta op en geef dit  door aan jullie 
dochters.  Help  hun herinneren,  of  helpen de dochters hun moeder herinneren?
Wordt weer heel.

De  mannen  ondergaan  een  andere  verandering,  zij  zullen  hun  vrouwelijke 
liefdeskant  gaan  ervaren,  laat  dit  toe  mannen  van  de  aarde,  wordt  zacht  en 
vloeibaar, laat het starre deel nu maar gaan. Hier zal een eenheid plaats vinden. Dit 
wordt heel mooi, want de liefde gaat toenemen op aarde. Lady Venus en Moeder 
Aarde zullen als een tweeling samen opstaan en weer gaan samenwerken, met alle 
andere  Godinnen-energieën  op  aarde.  Venus  is  de  liefdesplaneet  in  jullie 
melkwegstelsel.  Zij  is  onlangs  neergedaald.  Haar  energie  heeft  alle  Godinnen-
energie op aarde aangeraakt en opgeroepen, samen met moeder aarde wekt zij dit 
op. De aarde had deze hulp nodig om weer heel te worden. De komende tijd zal op 
aarde  de  balans  hersteld  worden.  Dat  zet  veel  in  beweging.  De vastgehouden 
emoties zullen hier en daar flink losbarsten in de natuur.

zespuntster is het heilig huwelijk tussen de zon en de maan: vrouw/mandeel
Over  heel  de  wereld  zijn  er  kloosters  en  ordes  aan  het  mediteren  om  deze 
loskomende emoties te begeleiden en in toom te houden. Zij stemmen zich af op 
de  energieën  van  de  natuur  en  weten  dan  waar  er  een  teveel  aan  heftigheid 
ontstaat, zodat zij dit mogen begeleiden naar een rustiger vaarwater.
De  mannen  op  aarde  gaan  de  vrouw  weer  zien  zoals  zij  is.  Zij  heeft  een 
scheppende functie, een heilige ruimte in haar lichaam. Deze heilige ruimte staat 



direct in contact met de Bron van Al dat Is. De zielen uit de andere hemelen dalen 
in deze heilige ruimte neer, om weer geboren te kunnen worden op aarde. Dit is de 
werkelijke kracht van de vrouw. Deze heilige ruimte is een poort. De poort voor een 
nieuw leven, de doorgang van de ene subtiele dimensie naar de andere materiële 
wereld.  De  term  "het  zwakke  geslacht"  duidt  op  materiële  spierkracht, 
mannenkracht, die ook heel belangrijk is. De werkelijke kracht van de vrouw is niet 
fysiek, maar geestelijk en spiritueel. De mannen die hun vrouwelijk deel hebben 
ontwikkeld  zullen  het  dan gaan begrijpen  en  dit  heilige  deel  met  respect  gaan 
behandelen. Respect is wat vrouwen nu nodig hebben en de samenwerking. Eerst 
zal de mens zijn eigen duale delen mogen gaan helen en tot eenheid brengen. Dit 
is een individuele gebeurtenis. Intern.

Het zonnedeel van de man zal ook geheeld worden, want dit deel is automatisch 
geworden.  Actief  en naar  buitentreden is  goed,  alleen het  is  te  sterk  aanwezig 
geweest. Er is teveel nadruk op gelegd. Net zoals de e-man-cipatie bij de vrouw, in 
jullie gehele maatschappij is dit overdreven doorgevoerd.
Door vanuit het hart te gaan leven zal alles anders worden.
Wanneer de emoties teveel worden, jouw overspoelen kijk dan goed waar deze 



vandaan komen,  zijn  het  de helende emoties die  alle  blokkades opruimen? De 
duistere kliek speelt hier graag in mee om jullie te verwarren. Als de emotie met 
angst wordt vermengd gaat het vaak de verkeerde kant op. Je wordt dan gevangen 
gezet  door  de  angsten,  bevroren.  Je  kunt  niet  meer  verder.  Het  Hart  is  nu 
afgesloten van het Licht.

Verdriet  of  boosheid  kunnen de  opruimers  zijn  van  het  Licht  en  geven  daarna 
opluchting! Het zuivert de lucht. Het zijn de afkickverschijnselen van het ego en van 
de onbalans, die jullie slavernij in stand hebben gehouden, het is het losbreken uit 
de ketenen. Afkicken van de oude patronen en de oude codes, het fotonenlicht zet 
dit om. Ja en brengt ook veel liefde naar de aarde. Toch zal er bij velen eerst de 
ommekeer gemaakt mogen worden. Dat zijn de moeilijkere stukken waarin jullie nu 
verkeren. 

Dit kan doorgaan tot 12-12-12. De twaalfde poort wordt dan verankerd, daarnaast 
worden er ook oude poorten afgesloten die het duister diende. De tijdslijnen die tot 
dan  nog  gebruikt  worden  door  het  duister,  zullen  gestopt  worden.  Deze  laag 
trillende  wezens  kunnen  dan  niet  meer  op  de  tijdslijnen  overspringen  (zie  de 
boodschap van de Council of Nine: de tijdslijnen en de trage codes van 3 juli). Zij  
worden "vastgezet" in de dimensie waar zij  zich bevinden. In het verleden of in 
deze dimensie van de nieuwe aarde. In de tijdslijn van de nieuwe aarde kunnen zij 
overstappen naar het Licht of worden verbannen. Zij resoneren niet met de hogere 
frequenties en worden tijdelijk in Quarantaine geplaatst, dit is een speciaal traject 
waarin  zij  begeleid  worden  door  de  Engelen  van  het  Licht  en  in  verschillende 
etappes weer Lichter zullen gaan worden. Een soort afkickdimensie van het Licht.

Het duister die hier in de aardse dimensie verkeren zullen zich moeten overgeven, 
want hun codes zullen door het Licht veranderd worden, zoals met alle mensen op 
aarde reeds gebeurd. Rond 12-12-12 zal er definitief het energetische punt bereikt 
worden, ruim voor deze periode zal er veel verandering plaats vinden op aarde. 



Deze energetische veranderingen zullen uiteindelijk in de materie te zien zijn.

Deze energetische veranderingen voelen jullie allen op jullie eigen manier. Er zijn 
vele overeenkomsten, maar elk mens zal het vanuit zijn eigen visie gaan ervaren 
en uitleggen. Overtuig elkaar niet, maar luister naar elkaar. Laat ieder zijn eigen 
waarheid  ontdekken.  Heel  de  aarde  is  opgebouwd  uit  verschillende  groepen 
mensen. Wij werken in elke groep door. Wij passen ons aan, aan het bewustzijn 
van die groep. Ja, ook in de religieuze groeperingen. In elk van deze groeperingen 
zijn door Ons mensen geplaatst. Zij zijn de centrale punten, onze doorgeefluiken. 
Op het moment dat het nodig is kunnen deze centrale punten uitleg geven. Zelfs in 
de  niet  religieuze  groepen  werken  wij  door,  op  alle  vlakken  en  niveaus.  Het 
programma en de "taal" passen wij zodanig aan, dat ook zij bereikt zullen worden. 
Meestal  op  een  indirecte  manier  om  hen  met  een  liefdevolle  zachte  hand  te 
begeleiden naar een hoger bewustzijn. Dit altijd in opdracht van God de Bron.

Voor alle groeperingen gelden dezelfde regels; neem pas op de plaats en blijf kalm. 
Rust  is een mooi  gereedschap.  Jouw emoties de ruimte geven en in rust  naar 
boven laten komen. Dan zal het proces anders verlopen dan wanneer de emotie 
vanuit verwarring en chaos plaats vind.
Zoals ik al eerder benoemde zijn er speciale meditatiegroepen in kloosters ingezet 
die de rust op aarde zullen reguleren. Dan kan er liefde en rust neerdalen op de 
aarde en in de mens.

In liefde groet ik jullie mensen van de aarde

Namasté Ashtar
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