
 Het Derde Brein de poort van het Goddelijk Contact

door Arthura Hector

Het derde brein is het contactbrein naar het Goddelijke Zijn, tevens gekoppeld aan het 13 manen 
bewustzijn. Deze hebben vele parallelle en raken elkaar daardoor in het bewustzijn. Het één opent 
het ander.  Het is een wisselwerking tussen beide profielen.  Daarbij  komt de awakening van de 
pijnappelklier en de drie hoofdantennes tot leven. De pijnappelklier activeren is stap één, maar de 
antennes connecten is twee. Er zijn vele antennes. De drie hoofdantennes zijn gelegen op: de kruin, 
het derde oog en de eenhoorn positie, midden op het voorhoofd. Deze lopen via de pijnappelklier 
door naar het andere deel van de antenne. Het neerzetten van de antennes kun je via een visualisatie 
creëren. Daarna komen de stroompjes en energie verbindingen tot stand met de pijnappelklier.  Dit 
zijn letterlijk vonkjes en bliksemflitsen die overspringen en zo de connectie maken. De antennes 
worden geactiveerd door de pijnappelklier. Dus wanneer de pijnappelklier is aangezet, voorzien van 
Lichttrilling kunnen deze gaan overspringen naar de antennes. 

De  antennes  zijn  een  soort  energetische  buizen  waardoor  lichtenergie  stroomt.  Door  deze 
wormholes, vortexen kan er  zowel informatie verzonden als ontvangen worden. Dit alles staat in 
contact met het derde brein. Het eerste brein is het fysieke, het tweede is het mentale en het derde  
brein is het emotionele, creatieve brein. Het stimuleert de droomchakra en het multidimensionale 
bewustzijn. Contact met de andere dimensies wordt tot stand gebracht via het derde creatieve en 
emotionele brein. Wat het Goddelijke zijn activeert. Er zijn vele vormen van transport energie.

Waar begin je mee? Eerst mag je de energiestroom goed op gang gaan brengen, zodat alle chakra's  
goed doorstromen en de moeder  aarde  energie  omhoog brengt.  Vanuit  de voetchakra's  naar  de 
volgende chakra's en zo verder omhoog. De chakra's zijn de energetische wielen en motoren. Dit 
stimuleert het zelfgenezend vermogen. Ook het zenuwstelsel wat hierin is gelegen wordt nu ook 
actiever en gezonder. Het neemt alles mee, ook fysiek gezien komt alles weer in evenwicht. Deze 
oefening kan men dagelijks toepassen.  Zie NAR (Nieuwe Aarde Resonantie).  Je prikkelt  zo de 
pijnappelklier, in deze pijnappelklier zitten de kristallen en het hormoon DMT. Wanneer er weer 
regelmatig Licht energie in de pijnappel stroomt wordt deze steeds actiever en groter. Dan kunnen 
de antennes aangelegd worden, we beginnen met de kruin, daarna het derde oog en als laatste de 
eenhoorn-positie. Zijn deze goed geplaatst dan kan er een activatie tussen de pijnappelklier en de 
antennes  gaan  plaats  vinden.  Zo  werkt  ook  telepathie  en  het  werken  met  gedachtekracht.  Het 



multidimensionaal bewustzijn komt nu tot stand. Contact met de andere dimensies ontstaat. Deze 
ontstaat nu steeds bewuster. Eerst kreeg men wel signalen, maar hoe het werkte wist men niet. Met 
deze informatie kan er een bewust contact optreden en zeker een bewust werken hiermee.

Het  derde  brein  kan  men  opdelen  in  nog  drie  delen.  Deze  hebben  de  verbinding  met  de 
hoofdantennes.  De kruin door de informatie te verzenden en ontvangen van het universum, het 
derde oog met het inzicht zoals het verzenden en ontvangen van beeldinformatie, de eenhoorn-
antenne met de emoties en het creëren van jou dromen. Dit alles kan blokkades weergeven via 
dromen,  maar  ook via  visualisaties.  De psyche speelt  een  voorname rol  in  het  weergeven van 
beelden en de weergave van het geluid. Wanneer men nog blokkades heeft die storend aanwezig 
zijn, kan dit een zuivere verbinding in de weg zitten. Dit gebeurd soms met het doorgeven van 
channelingen.  Een  eigen  deel  van  wat  er  zich  in  de  mens  afspelen,  geven  dan  de  beelden  en 
informatie uit de kosmos een andere kleur. De informatie is dan niet zuiver en beïnvloed door eigen 
invullingen. Storingen kunnen ook ontstaan door implantaten, zoals chips. Die een storende energie 
verspreiden.

De  ontvangst  van  informatie  uit  het  universum  is  altijd  voor  een  deel  ingekleurd  door  het 
bewustzijn van die persoon. Soms is dat juist de keuze die gemaakt wordt bij de keuze die valt op 
een kanaal wat wetenschappelijk, politiek of meer creatief is. Welke doelgroep er bereikt dient te 
worden  is  belangrijk.  Channelen  is  niet  noodzakelijk,  op  vele  manieren  kan  er  informatie 
doorgegeven worden. Het is maar net wat er past bij die mens. Sommige kunnen gebruik maken van 
alle drie de hoofdantennes en zien, voelen en horen de informatie uit de kosmos. Bewustzijn is een 
ingewikkeld iets en de mens op aarde kan deze nog niet helemaal begrijpen en inschatten. Hoe 
hoger de trilling, hoe hoger het bewustzijn open kan gaan. Het is goed om dit te weten, maar niet 
goed om je hier op te focussen. Je gaat vanzelf hoger trillen als je daar aan toe bent. Wel is het 
belangrijk om regelmatig je energie door te laten stromen, zodat je jezelf open stelt voor de andere 
hogere dimensies en levensvormen. Zij kunnen jou hierin helpen en ondersteunen. Dit contact is erg 
mooi. Het loslaten van het ego is de grootste stap en levert het allergrootste resultaat op. Eigenlijk 
zou de mens niets meer nodig hebben dan het ego laten inslapen. Helaas kan dit niet zomaar. Men 
moet  eerst  bewust  het  ego  kunnen  waarnemen.  Dit  is  het  probleem op  aarde,  het  ego  is  een 
verborgen element  en wil  niet  graag aangepakt  worden.  Daarom verschuilt  het  zich steeds.  De 
blokkades in jou systeem, dit kan verdriet zijn vanuit de jeugd of vanuit de vorige levens. De draden 
en verbindingen die zijn aangelegd komen steeds tot leven en elke keer als deze energiedraad weer 
wordt aangeraakt, verplaatst de herinner jou weer in het verleden. De werkelijke realiteit van het 
NU is verdwenen. De clou is om dit te ontrafelen en je niet langer in een andere tijdslijn te laten 
plaatsen.

Blijf in het NU. Het Nu is wat er NU speelt en de emoties die er NU zijn. Toch worden wij mensen 
op aarde steeds weer in het zijn van het NU verstoord en afgeleidt. Dit doet het ego. Dit ego wordt 
misleidt en misleidt. Het ego wordt gebruikt door de trage codes. Zij werken met het egodeel van de 
mens.  Zij  stimuleren het ego om te groeien.  Wanneer je dit  door gaat krijgen wordt het steeds 
makkelijker om hiervan los te komen. Het los komen van het ego is vooral te wijten aan het duale 
denkpatroon. Ons denkpatroon is gewend om alles vast te houden, dat schept immers veiligheid. 
Deze illusie van veiligheid is niet echt. De mens is zo geprogrammeerd dat wanneer je verlies lijdt, 
lijdt je pijn en dat is onaangenaam.  De mens wilt geen verlies leiden. In geen enkel opzicht. Dus 
alles wat te controleren is, wat te manipuleren is zal men inzetten om geen verlies te leiden. Alleen 
de grote misleiding is dat dit alleen maar kan met de materiële zaken. Daar zit het ego en de angst 
om het ego gevangen te houden. Laten wij ons ego los, dan komt de liefde vanzelf terug in ons hart.

Het verlies lijden in de niet materiële zaken, zoals een afscheid van een dierbare, is niet te plannen 
en zeker niet te manipuleren. Er zijn zoveel van deze niet materiële zaken waarbij de mens met 
loslaten wordt geconfronteerd. De waarheid is dat leven op aarde alleen maar loslaten is, elke dag 



opnieuw, elk moment van het NU wordt steeds losgelaten, er ligt niets vast. Zodra je het woord NU 
uitspreekt is het direct geen NU meer maar verleden tijd. Zo bouwen wij hier op aarde steeds weer 
een verleden op, elk moment is meteen weer weg en heeft een plaats in het verleden. Hoe zit dat nu 
met de toekomst? Dit is de ware illusie van het ego. Men denkt de toekomst niet te kunnen creëren 
of vast te leggen. Maar wanneer we gaan beseffen dat je het NU wel kan inzetten om de toekomst  
van morgen te kunnen bestellen. Morgen staat vast en het NU van nu niet. Tenzij je het NU gaat 
gebruiken als metafoor voor de toekomst. Dit doe je met het gebruik maken van gedachtekracht en 
deze voorprojecteren. Niet vanuit angst, niet vanuit vasthouden, maar vanuit loslaten en vertrouwen 
hebben. Dit is een heel ander bewustzijn, dit is het Nieuwe Aarde Bewustzijn. Het Dertien Manen 
Bewustzijn. Begin met het ego te ontmaskeren en eerlijk te zijn. Des te sneller kun je uit deze 
egojas stappen.

Als de mens het ego ontmaskert en de illusie kan loslaten, gaat alles in een zeer rap tempo. De 
illusie  zijn  de  emoties  van  het  gemis  en  staan  meestal  in  verbinding  met  het  verleden. 
Rouwprocessen zijn erg heftig en nodig. Totdat je kan inzien dat alles een illusie is. Dat de pijn van 
loslaten een mooie metafoor is om het ego te verkleinen en aan te pakken. Wanneer je verdriet hebt 
kijk dan of het je ego verkleind. Is dit niet het geval zoek dan uit waarom je dit verdriet nog steeds  
bij je draagt. Het kan een illusie zijn, een aangepraat verdriet vanuit jou jeugd, vanuit jou omgeving. 
Dit is een manipulerend verdriet dat is ingezet om jou gevangen te zetten, monddood te maken. 
Wanneer je dit door krijgt kan je dit verdriet gaan omzetten.  Loskoppelen. De slachtofferrol is een 
van de verdrieten die de mens in een emotionele gevangenis zet. Depressie kan daarentegen een 
losmaak proces zijn van het ego. Wees blij met depressies! Geef jezelf de kans in dit proces tot 
inzicht te komen, dit is een schreeuw van het hart om te luisteren naar je hart. Jaren heb je jezelf te  
kort  gedaan  en  je  gevoel  genegeerd.  Je  bent  te  ver  doorgegaan  in  het  systeem van  logica  en 
ondermijning van het multidimensionale bewustzijn. Met ander woorden het pad van het hart, het 
natuurlijke  zijn.  Jou  kunstmatig  bewustzijn  heeft  je  totaal  ontwricht  en  kapot  gemaakt.  De 
kunstmatige illusie-matrix heeft je helemaal in haar web vast gezet. En nu zegt jouw hart, ik kan 
niet meer, het schreeuwt om aandacht. LUISTER EN START OPNIEUW, dit kan winst op gaan 
leveren.  Zoveel  ziekten  dragen  onzichtbare  schreeuwen  om  hulp  uit.  Dit  is  de  stem  van  het 
natuurlijke  zijn  wat  nu  om aandacht  vraagt.  Luister  je  niet  goed  dan  zal  het  genezingsproces 
vertraagt worden en het zelfgenezend vermogen worden ondermijnt en kan soms leiden met de 
dood als gevolg.

Op aarde denkt men dat ziek zijn iets is dat je spontaan overkomt. Dat je het slachtoffer bent van 
een bepaalde ziekte of situatie. Dat de dingen zomaar ontstaan vanuit het niets. Niets is minder 
waar. Alles heeft een ontstaan vanuit een bepaalde gedachtekracht, een bepaald punt van emotie die 
leidt tot het creëren van impulsen. Onwillekeurige gedachten vormen nu jou leven, maar wanneer je 
deze gedachten nu eens schikt als een bloemstuk? Creëert vanuit het hart en met liefde vult? Wat 
gebeurd er dan?

Observeer eerst eens de punten van het zijn in het NU. Dus selecteer een NU moment en kijk eens 
hoe het voelt om bewust het NU neer te zetten. Train dit eens een tijdje. Bijvoorbeeld een week en 
na een week kijk je wat het met je gedaan heeft. Wat voel je? Leg eens liefde in het moment van 
NU. Probeer dit eens over de dag te verdelen de momenten van het NU te vullen met liefde. Je hart  
openen en eens kijken of het lukt. Lukt het niet meteen, misschien herinner je een mooie ervaring,  
een mooi  schilderij  of een liefde voor iemand.  Roep dit  op.  Het gevoel  van liefde en vreugde 
oproepen is al een training op zich. Hoe meer je dit doet en dit gevoel plaatst in het NU, hoe vaker 
dit  moment in  het  NU weer  herhaald wordt  door je  uitstraling en weerkaatsing.  Hoe vaker  dit 
vreugde en liefdes gevoel in het verleden en in de toekomst op jou pad komen. In het verleden als 
herinnering en in de toekomst als weerkaatsing van alle vreugdesignalen die jij in een NU moment 
hebt afgegeven aan de wereld. Zo is het ook met negativiteit die je de wereld instuurt.



Als we bewust worden van onze gedachten heel de dag door, zie je hoe duaal alles is en hoeveel 
chaos er rond gestuurd wordt, hoe dat weer resoneert met de omgeving en de situaties waarin jij je  
begeeft beïnvloeden. Vele onbewuste gedachten worden rondgestuurd met een oordeel, een negatief 
gevoel, ontevredenheid, boosheid, noem maar op. Let er eens op. Je staat versteld hoe erg het is. De 
media die gaat ook zo te werk en speelt geruisloos in op jou gedachten en beelden die jij weer de 
wereld in stuurt. Je bent een onderdeel van de manipulatie van deze psychologische techniek. Je 
bent zelfs een doorgeefluik. 

WELKE GEDACHTEN ZENDT JIJ UIT?

Daarnaast hoe reageer jij op een binnenkomende gedachtegolf van jou omgeving? Sta je erg open 
voor alles en komt het negatieve bij jou binnen en beïnvloed jou dit helemaal? De donkere wolk van 
jou collega neemt jou helemaal mee, of waait zelfs over op jou? Zodat de ander even later fluitend 
naar  huis  gaat?  Wat  gebeurd  er  dan  toch  allemaal  om  ons  heen....  Kon  je  de  energie  maar 
waarnemen en beïnvloeden nietwaar! Dat kan ook. Alleen we zijn niet gewend om er op die manier 
mee om te gaan. Een zeer groot gedeelte van onze energie wordt gestoken in het materiële werk. 
Het  stoffelijke.  Het  typische  van  alles  is  dat  de  omgevings-energie  veel  invloed  heeft  op  het 
stoffelijke. Alles is immers één. Dus wanneer je meer aandacht aan het moment van NU besteed 
door deze te vullen met positiviteit, levert een heel ander leven op. Dit wordt uiteindelijk zichtbaar 
in  jou  stoffelijke  werkelijkheid.  Wanneer  we  onze  kinderen  opvoeden  met  het  vullen  van  het 
moment van NU met Liefde, dan kan dit kind zijn eigen werkelijkheid gaan creëren vanuit liefde. 

Maak er een spel van en verzamel plaatjes, foto's en herinneringen van vreugdevolle momenten. 
Maak hier een vreugdebord van en hang deze op. Iedere keer als je oog erop valt, stem je dan af op  
dat vreugdemoment en plaats deze in het NU. In het begin is het hard werken en afkicken van het 
gewone  onbewuste  gedrag.  Het  volhouden  is  ook  een  must.  Maar  goed  een  training  mag 
opgebouwd worden en zo nu en dan weer even een time-out nemen is nodig. Het kost heel veel 
energie, zeker in een wereld waar alles zo onbewust naar het negatieve gedragen wordt.

De momenten dat  je  door  de  omgeving negatief  beïnvloed wordt,  kijk  dan eens  of  je  het  NU 
moment kan toepassen. Je transformeert dan de negativiteit in die ruimte. Niet alleen voor jezelf, 
voor iedereen in die ruimte. Ieder die dit vreugdevolle of liefdes gevoel oppikt zal hier ook weer op 
reageren en zo geef je het signaal door. Al is het maar een seconde! Het vermeerdert zich steeds. 
Wanneer het weer bij jou terugkomt is dit druppeltje een golf geworden. Een ware liefdesgolf zal je  
gaan overspoelen. Maar daar doe je het niet voor, niet voor het resultaat, gewoon voor het NU 
moment. Op die manier laat je het gewoon weer los, geef je het de vrijheid te gaan waar het heen 
wilt. Op die manier geef je in liefde en vrijheid het signaal door aan de wereld, aan de aarde. Zo doe 
je dat ook met bijvoorbeeld het eten, geniet ervan! Of met TV kijken. Kies de dingen om je heen uit 
die  jou  vreugde  geven,  zodat  je  kunt  genieten  van  deze  dingen.  Dan  zet  je  vele  goede  NU 
momenten neer. Hoe zou dat zijn als een hele stad dit zou doen? 

Het gaat er niet om de ogen te sluiten voor de negatieve dingen in de wereld. Zeker niet. Het gaat  
erom de negatieve dingen in de wereld om te zetten. Te veranderen. Geen politiek systeem kan jou 
dit afnemen. Vreugde verspreiden zou een beroep moeten zijn op aarde. Zodat de energie goed blijft 
stromen. Ooit was dat zo. Zeg dus nooit dat je er niets aan kan doen en dat je niet weet wat je eraan 
zou kunnen doen. Maak er je levensinstelling van, vreugde verspreiden. De liefde weer de wereld 
inbrengen. Stel niet gelijk te hoge eisen aan jezelf. Begin in het klein. Gewoon wat bij je past. Wat 
je  kan  herhalen  en  vol  kan  houden.  Er  zijn  geen regels  voor,  doe  het  vanuit  je  hart.  Kies  de  
momenten die goed voelen.  Ben niet  bang voor verlies. Elke keer als  je de vreugde de wereld 
instuurt is dit winst. Zelfs al zou ieder die dit leest het slechts één keer doen, dan is de impuls al  
groot. De Lichtwereld kan deze impuls gebruiken en versterken. We doen het niet alleen! Dat maakt 
het verschil.



Dit is het gebruik maken van het derde brein om jou Goddelijk zijn te connecten met het universum. 
Want elke liefdesimpuls die jij uit, wordt door jou Bescherm Engel versterkt. Je kan erom vragen. Je 
kan er een gebed van maken. Wees creatief.  Veel succes!   Arthura Hector

              Ashtar: Het Derde Goddelijke Brein

                                 Ashtar Via Arthura

Elk mens heeft toegang tot een Goddelijke Impuls om de wereld om zich heen om te zetten 
in een liefdessignaal. Helaas maken jullie mensen van de aarde hier te weinig gebruik van. 
Een eenvoudige manier is het uitzenden van een signaal dat steeds herhaald wordt. Verbindt 
dit liefdesgevoel met een enkele toon of een muziekstuk. Geluid brengt veel voort. Geluid 
brengt dit snel en effectief door. Geluid is eerlijk en liegt niet. Daarom creëer geluiden en 
breng deze voort.  Het communiceren door middel van geluid kan direct  vanuit  het  hart 
plaats vinden. De valse noten worden direct herkent, misschien mag er wat oefening aan 
vooraf gaan, maar het spontane geluid dat direct vanuit het open hart geproduceerd wordt, is 
altijd helder van toon.

                                                    HET HART OPENSTELLEN
Wat de mens mag oefenen is het open stellen van het hart. Want het niet juist openstellen,  
geeft onzuivere tonen. Degene die dit al vaak geoefend hebben, weten waarover ik spreek.
Arthura had het zojuist over een NU moment en het NU moment van vreugde de wereld 
insturen. Als geluid jou hierbij kan helpen, is dit ook een mogelijkheid. Verbindt dan je hart  
en  de  liefde  aan  een  toon.  De  gedachtekracht  wordt  dan  verbonden  aan  een  toon,  of 
verschillende tonen. Het opent de harten van degene die dit ontvangen. Muziek kan zo een 
liefdesintentie bevatten, een gebed worden naar de wereld om jou heen, maar ook naar God 
de Bron. Deze intentie is zeer sterk en vele medicijnvrouwen en mannen werken zo. De 
trommel  is  een  reisinstrument  naar  de  andere  dimensies,  het  multidimensionale  kan  zo 
versterkt worden en verder ontwikkeld. Klankschalen zijn ideaal in combinatie met de stem. 



De vibraties kunnen hoog oplopen. De galm die de schalen verspreiden, zijn een goddelijke 
trilling en het lichaam van de mens reageert hier direct op. Het lichaam wordt direct in deze 
trilling  omgezet.  Ook  de  omgeving  en  alles  wat  aangeraakt  wordt  door  deze  prachtig 
geluidstrilling. De chakra's kunnen zo mooi geheeld worden. Verspreid dit geluid met een 
liefdesintentie en je bereik zal beloond worden door de kosmos. De Engelen en Hogere 
Lichtwereld verenigt zich met dit geluid, poorten kunnen zo geopend worden naar de andere 
dimensies van het Licht. Wij reageren hier direct op. Wij van het Licht delen dit direct en 
geven  dit  verder  door  via  Onze  trilling.  Jullie  weten  dat  Wij  Ons  zeer  snel  kunnen 
verplaatsen en in de verschillende lagen kunnen bewegen. Zo kunnen Wij dit geluid met de 
liefdesintenties meenemen en neerzetten waar het nodig is op aarde. Deze tussenschakel 
hebben Wij nodig om in de materie te werken. Vooral als er om gevraagd wordt dit te doen, 
zullen Wij dit organiseren en gaan samenwerken met de mens die dit mogelijk maakt.

Wil je jou geluidstonen van liefde doorgeven aan God de Bron, dan kunnen Wij deze voor 
jou ondersteunen op hun tocht  naar God de Bron toe. Er zijn  nog vele mogelijkheden om 
de vreugde en liefdesintenties te versturen. Wij helpen graag om deze op de juiste plaats te 
laten neerdalen. Daar waar het hard nodig is. Maak een cirkel van Liefdestonen en Wij zijn  
direct aanwezig. Het stemt Ons zeer verheugd.

Het soort  geluid maakt Ons niet  uit  als het maar de liefde en zuiverheid in zich draagt  
waarmee Wij werken. Elke trilling kunnen Wij versterken en door laten galmen in de andere 
dimensies. Daar zal het dan weer opgevangen worden en weer verder verspreidt worden. De 
weerkaatsing zal gigantisch zijn.  Jullie hebben daar geen voorstelling van, maar daarom 
wilde Ik dit nu benoemen. Krachtvelden neerzetten van geluid kan de wereld omzetten. Kan 
de illusievelden van het duister omvormen en er gaten in laten ontstaan. 

                                                 DE MAAN EN HET GELUID
Help nu de maan haar veld te herstellen en haar licht te doen ontsluiten. Zij maakt ook 
tonen, net zoals de aarde en haar resonantie zal dit jaar helemaal omgezet worden, het 13 
manen bewustzijn gaat weer herleven op aarde. Deze zal na  het einde van dit jaar 2013 
geboren worden. De mens kan dan weer gebruik gaan maken van dit bewustzijn. Geluid is 
de manier om de maan te helpen en te ondersteunen dit jaar en ook daarna. Elke volle maan 
van dit jaar 2013 wordt er weer een stukje maanbewustzijn geboren.

Haar toon verandert dan ook steeds naar 
een hogere octaaf

De maan is een belangrijk communicatiemiddel



Op  aarde  gebruiken  de  mensen  een  telefoon  om  te  communiceren  op  afstand,  de 
oorspronkelijke inwoners van Afrika of Amerika gebruikte trommels of rooksignalen. De 
maan is ook een soort versterker voor de aarde!
Zij regelt het water op aarde, maar water draagt ook informatie in zich en geeft dit door. 
Elke informatiecode draagt zij zo door, gebruik je de tonen van de muziek dan ontstaat er 
een extra trilling, een extra dimensie die het water laat resoneren met de maan.
Het water is net als de huid van de trommel. De maan de kast van de trommel. Dit samen 
kan een echo veroorzaken op aarde maar ook naar de kosmos toe. Het versterkt het geluid 
van de aarde.

Het zijn de regenboogtonen van de maan.
Waarom heeft de aarde een versterker nodig in 

de vorm van de maan?

Maak je contact met het water  op aarde 
dan resoneer je met de maan

zing of maak geluid naar de maan en zij versterkt dit door met haar geluid mee te vibreren. 
 Haar Sonar werkt en het geluid weerkaatst op en in Haar

De aarde en de maan versterken elkaar
resoneer met hen

en stem af
en creëer de liefde die in je hart explodeert

vanuit de aarde naar de maan 

Dus nu weten jullie lieve mensen van de aarde (en van de maan), Dat de aarde een een extra 
dimensie heeft via de maan. Wanneer de maan weer ingeschakeld wordt vanuit liefde en 
vreugde is dit een extra kracht die voor de aarde ingezet kan worden. Wanneer je vanuit de 
aarde de maan inschakelt  en  haar  gedachtekracht  of  geluid  zendt,  dan weerkaatst  deze, 
vergroot deze capaciteit en komt weer terug naar de aarde. Dat is de oorspronkelijke taak 
van de maan voor de aarde. Zie hen als twee grote atomen: de maan als een atoom die 
geschakeld is  aan de aarde als  atoom.  Zo reizen zij  samen door de kosmos en worden 
beroerd door de zon. De zon speelt ook een voorname rol in deze twee krachten. Wanneer 
de  zon  de  maan  belicht,  gaat  de  zonnekracht  de  waterkrachtcentrale  van  de  maan 
beïnvloeden. Het Licht van de zon zal het water ook belichten met zijn zonnelichtatomen. 
Het vullen van de maan met Licht is het vullen van het water op aarde met zonnekracht. Via 
de maan komt de zon in de nacht toch de aarde binnen.

Haar reflectie is schitterend en zal nog toenemen de komende tijd. De zon is al in zijn kracht 
toegenomen, zo zal ook de maan in haar Lichtkracht gaan toenemen. Met elke volle maan 
gebeurd er iets dit jaar. Elke volle maan zal een waarheid ontsluieren die verborgen was 
voor de aarde en de mens. Wanneer je jezelf afstemt op de maan, stem je af op de geheime 
kennis die bij  jou hoort.  Dit  hoort  bij  de mens.  Afgenomen door allerlei  negativiteit  en 
storingen op aarde, de disconnectie met de maan is een onheilig gebeuren geweest. Deze zal  
hersteld worden zodat de natuurlijke energie die door God de Bron is gecreëerd om de mens 
te  ondersteunen,  weer  kan  doorstromen.  Het  contact  met  de  maan,  is  de  brug  naar  de 
kosmos.



Geluid is hier een voornaam gegeven, omdat geluid alles kan herstellen in een mum van tijd. 
Het geluid van de maan is verstoord door de trage codes, zij weten daar goed mee om te 
gaan, te goed. Wanneer de trage codes het geluid der verstoring toepassen weerkaatsten deze 
op de maan en komt weer terug naar de aarde als een negatieve nevel van mist. Zij weten dit  
precies te richten, zoals de biljartballen op een biljarttafel die je een extra effect kan geven, 
zo komen zij in een andere baan terug. Dus via een indirecte precisie kunnen zij zo op aarde 
vanuit  punt  A een aanval  van  het  geluid der  storing toepassen naar  de  maan sturen en 
zodanig een stoorkracht  toepassen dat  deze uiteindelijk  op punt  B op aarde weer terug 
aankomt. Hun werkprojecten op de maan zijn zodanig gelegen dat deze bepaalde punten op 
de maan reflecteren en versterken.

Inmiddels  zijn  er  op  de  maan  vele  acties  ondernomen en  de  poorten  worden  hersteld. 
Arthura zal hier verder in gaan werken en de poorten blijven ontsluiten die er nodig zijn.  
Deze  poorten  staan  in  contact  met  de  Heilige  Tempels  en  Kathedralen  (lees  maanreis 
Arthura). Elk van jullie mensen die een connectie hebben met de maan, stem je af op haar  
en kijk nu op een andere manier naar de maan. Jou intentie van vreugde, harmonie en liefde 
zal haar weerkaatsing verlichten en in deze ook de aarde weer bereiken. Zo mooi is het. Dat 
is  de  magie  achter  de  maan  en  die  mag  weer  vrij  gegeven  worden,  ontsloten  worden. 
Degene die zich zeer aangesproken voelen om de maan te helpen te herstellen in haar oude  
of liever nieuwe staat, roep Ik nu op!

                                     Maanresonantie van Ashtar

        Contact maken met Haar Licht en Liefde kan de eerste stap zijn

Dit maangebed kan je gebruiken om jou intentie te versturen naar de maan en om Haar 
kracht bij te zetten. Maar ook om een healing van de maan te ontvangen, want wanneer je 
naar haar zendt reflecteert zij dit terug naar jou! Tevens versterkt zij deze intentie. In een 
moment  van stilte  en inkeer  verpak je jou intentie  van liefde,  vreugde of  vrede in  een 
Lichtpakketje en verstuur deze met gedachtekracht naar een donker punt van de maan, zodat 
dit deel weer gaat oplichten. Op dat moment van verzenden zeg je tevens in gedachten: 

MAAK DE MAAN WEER HEEL

Wanneer het pakketje van Licht aan komt op de maan zul je “zien” dat zij oplicht en dit 
Licht  van  vreugde,  liefde  of  vrede  weerkaatst  naar  jou,  dubbel  zo  sterk.  Je  kunt  deze 
weerkaatsing ook in gedachten richten naar een plek op aarde die deze intentie hard nodig 
heeft. Bij dit verzenden van Licht, wacht altijd even totdat je dit Licht “ziet” oplichten op de 
maan. Dan vraag je,  straal mij  in.  Ik wil dit  Licht graag terug-ontvangen om mijzelf  te  
helen. Of straal dit Licht terug naar …... op aarde. Je kunt dit Lichtpakketje ook via muziek 
versturen. Tijdens het maken van muziek, maak je in gedachten een mooie intentie en het 
Lichtpakketje stuur je naar een plaats op de maan. Je kunt het ook eerst vragen aan de maan,  
Lady Luna weet waar zij dit Lichtpakketje het hardst nodig heeft. Soms zijn de plaatsen 
waar zwak Licht heerst ook belangrijk om deze te ondersteunen. Op enkele plaatsen straalt 
het maanlicht al sterk, wanneer je een stevige healing wilt ontvangen of stevig Licht naar 
een plaats wilt sturen op aarde, vraag dit dan aan Haar. Zij zal jou ondersteunen en helpen 
met haar raad en daadkracht. Haar begeleiding is erg belangrijk, vooral de eerste keren. De 
connectie  met  haar  mag eerst  hersteld worden om vervolgens  haar  te  ondersteunen met 



Licht! Het zal een mooie samenspel van vreugde worden. De heen en weer energie van 
Licht wordt nogmaals versterkt door het water op aarde. Dus geluid en water versterken de 
kracht. 

Waarschuwing
Altijd afstemming van het Licht vragen voor je begint, Wij ondersteunen de mens met liefde 
en geven signalen af hoe dit te doen. Roep Ons mede op, om dit gebed kracht bij te zetten en 
het  vervoer  van  jou  Lichtpakketje  te  ondersteunen,  zodat  deze  goed  aankomt  en  goed 
resoneert. Wij zorgen ook voor bescherming en de juiste Lichtfrequentie die terug naar jou 
of de aarde reflecteert. Je kunt Ons ook vragen hoe en wat te doen. Samen met Lady Luna 
zorgen Wij dan dat dit maangebed mooi en goed verloopt. Je kunt altijd direct afstemmen 
met God de Bron. Wij zijn slechts tussenschakels van het Licht die de taak voor God de 
bron uitvoeren.

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


