
HET HART VAN DE AARDE

Channeling Ra, Ashtar, Lady Venus, Sananda en Adama
via Arthura

ASHTAR: Lieve aardbewoners we staan voor het punt van totale ommekeer.
 Op het punt van het aanbreken van een bepaald punt van ommekeer

Zoals jullie hierboven van Arthura hebben vernomen zal er in de komende maanden een 
ommekeer aanbreken in het hart van de aarde, en dus ook in het hart van de mens.

Op het eerste gezicht zal dit lijken op iets heel anders....
De ommekeer gaat namelijk gepaard met de dualiteit op aarde.

Wees niet bevreesd want vele weten vanbinnen dat dit een soort voorwerk is, om een totale  
ommekeer te bereiken. De maand mei is de activatie van de hartchakra van Moeder Aarde. 
Doordat de poort  5 op de maan wordt geopend zal  deze de aarde ondersteunen in haar 
proces en de activatie versterken. Het 5e zelf staat op! Tijdens de volle maan van 25 mei 
2013 zal de poort totaal geopend worden. Stel jezelf open en maak die verbinding, kijk naar 
binnen en zie wat daar zich afspeelt. Jou innerlijk weten verteld je, wat te doen. Jouw hart 
zal je tonen hoe je de andere kunt ondersteunen en vooral moeder aarde. In jou hart ligt de 
informatie besloten. In elk hart ligt een andere informatie, een andere kenniscode. Wanneer 
je de sleutel hebt verkregen om deze zegel te verbreken kan je bij deze kennis van het hart.  
Dit is de kennis die God de Bron aan de mens geschonken heeft! Als deze poort weer open 
gaat,  zal  de  mens weer weten hoe te  handelen,  in  liefde te  zijn met  zijn medemens en 
medebewoners op de aarde. Als deze sleutel gezien en herkend wordt, zal er in de aarde  
voor elk mens een plekje in de bibliotheek geopend worden. Het boek wat bij jou hoort zal  



opengaan. De ontvangst van het boek is jou misschien al eerder gegeven, maar je kon het 
nog niet lezen. Dat zal dan nu gebeuren. Het hartchakra wat de poort naar het nieuwe zijn 
opent zal voor elk mens en elk wezen op aarde een openbaring zijn. Zelfs wezens die op de 
maan vertoefde en wat lager in hun trilling stonden kunnen nu ook weer het  hart  gaan 
verbinden met God de Bron, veel licht zal er neerdalen op aarde. Van alle kanten wordt er  
gewerkt. Zo dadelijk zal Adama vertellen wat Hij vanuit de binnenaarde mocht waarnemen. 
en het  effect  wat  bij  de opening van de harten zal  gaan ontstaan.  Lady Venus zal  haar 
verhaal vertellen over de invloed van Venus en het hartchakra, onze liefdesplaneet Venus 
speelt een rol. Sananda die verbonden is met de Heilige Harten zal hierover spreken. Ra 
vertelt over zijn connectie als zon met de maan en de aarde. Dit alles staat te gebeuren en  
mei is de maand van de liefde! Kijk naar de natuur hoe deze nu gaat ontluiken en de jonge 
dieren die geboren worden.  Dit  jaar  is  de natuur wat  later  door de  vele  kou en andere 
verstoringen.  Zie  hoe  snel  en  vanzelfsprekend  alles  zich  weer  hersteld  bij  het  eerste 
zonnestraaltje. Dit kan in elk bewustzijn de verandering kan zo ontstaan, als vanzelf. Geef je 
over aan God de bron en zijn liefde en ontvang de sleutel die besloten ligt in jou eigen 
innerlijk weten!

ADAMA: Ja, lieve mensen ik sla jullie vaak gade. Dat is mijn taak ook, de mens vanuit de 
binnenaarde  te  observeren,  om  toe  te  zien  dat  er  geen  extra  storingen  op  aarde  gaan 
ontstaan, en het contact van moeder aarde steeds weer te herstellen als er van buiten af weer  
allerlei  groepen  de  aarde  aanvallen  met  hun  negatief  gedrag.  Energetisch  of  vanuit  de 
materie schade aanrichten. De kern van de aarde is nu zo mooi en krachtig. Zij straalt als 
een ware zon. Haar zonnekernkracht is vermeerdert. Sinds 21 december 2012 is onze lieve 
moeder aarde aangeraakt door het Licht van God de Bron, diep in haar kern. De connectie 
met de andere planeten is gigantisch mooi hersteld, hun Lichtconnectie duurt nog even voort 
door alle kernen van alle planeten op één lijn loopt dit liefdeslint van God de Bron. Totdat 
alle chakra's van moeder aarde geopend en geactiveerd zijn, tegelijkertijd met de dertien 
manen poorten. Dit is een mooi schouwspel om naar te kijken. 

HEALING CIRKEL VAN KRISTAL
Naast het observeren van de aarde en de mensen maken Wij, bewoners van het binnenlicht 
van de aarde ook heilige cirkels. Deze Heilige cirkels van kristallen plaats Ik en samen met 
mijn broeders en zusters van het binnenlicht van de aarde, activeren Wij deze door gezang. 
De tonen worden weerkaatst en versterkt door de kristallen en hun resonantie gaat zo door 
de aarde heen bewegen naar het punt waar het nodig is. Niet alleen ons gezang reflecteren 
wij in de kristallen, ook onze gedachtekrachten. Deze bundelen wij zodanig dat er een waar 
krachtveld verstuurd wordt. Zowel versturen Wij deze en plaatsen Wij deze op het juiste 
punt. Deze gebeden worden in liefde naar de aarde en de mens verstuurd. Als jij als mens 
helemaal  alleen  bent  en  het  niet  meer  weet,  kun  je  Mij,  Adama,  Hogepriester  van  het 
binnenlicht van de aarde en Mijn Mede Dienaren roepen om hulp. Wij maken dan voor jou 
een cirkel van kristal die bij jou resonantie past. Jij mag dan plaats gaan nemen in deze 
cirkel en zo krijg je een healing via jou energetisch lichaam en dit werkt werkelijk door in 
het fysieke deel. Wees niet bevreesd om dit te vragen, Wij zullen iedereen met open armen 
en een warm hart ontvangen. De komende tijd zal het hartchakara van de aarde open gaan in 
een nieuw Licht, het Hogere Licht daalt neer in haar hart en de poort van de maan van mei 
zal dit versterken. De binnenaarde is een belangrijk punt voor moeder aarde en elk levend 
schepsel die zij draagt op haar buitenste schil mag genezen worden. Het besef van de mens 



dat de aarde ook een hart heeft opent het bewustzijn van de mens. Dit is niet alleen haar 
kern  vanbinnen  maar  ook  een  kloppende  impulserende  deel  dat  de  hartchakra  wordt 
genoemd. Wij werken met vele krachten van het Licht en altijd in samenwerking met God 
de Bron. Vele soorten levensvormen bewonen de binnenaarde en Wij krijgen veel bezoek 
vanuit de andere planeten en het totale universum. Dit zal alleen maar gaan toenemen als de 
aarde helemaal in haar Licht kan gaan staan. Ook fysiek. Energetisch staat zij in verbinding 
met een groot Licht, fysiek gaat dit nu ook plaats vinden. Stapje voor stapje komt de aarde 
in haar fysieke vorm tot leven zoals het hoort te zijn. Dit geldt ook voor de ander planeten.  
Het contact zal mooi zijn en vanuit het hart. Lieve mensen jullie weten niet hoe dat kan zijn,  
althans niet in dit bewustzijn. Elke keer als er een chakra open gaat in het Licht bereiden 
Wij hier in de aarde veel voor. Haar kristallen zijn weer geheeld en voorzien van energieën 
die eerst ontbraken. Groepen met Kristalwezens hadden de binnenaarde verlaten, omdat het 
niet  langer  veilig  meer  was  voor  hen.  De  poorten  werden  lang  geleden  gesloten.  Zij  
vluchtten naar andere dimensies en planeten in de kosmos. Maar ook deze energieën zijn 
weer  hersteld  en  een  aantal  van  jullie  mensen  die  hun  Lichtlichamen  hebben  mogen 
connecten hebben dit  mogen herstellen.  Wij  zijn jullie  zeer dankbaar  voor deze Heilige 
Daad! N blijdschap hebben Wij mogen waarnemen de terugkeer van deze Kristalwezens 
naar hun kristallen. De velden van de kristallen zijn weer bewoond met zielen van het Licht. 
Ben jij één van hen? Blijf contact houden, vraag anders Mij om jou hierbij te helpen. Want  
eenmaal contact met deze dimensie is een band voor eeuwig. Onze harten zijn verbonden, 
weet dat. Dan geef ik nu het woord aan Lady Venus.

LADY VENUS: Ja, de planeet Venus straalt van Liefde en draagt deze ook uit binnen jullie  
melkwegstelsel.  Wanneer  de  hartchakra  van de  aarde  wordt  geactiveerd  zal  Venus  haar 
verwelkomen in haar energie. Lady Venus en Lady Gaia zijn oude bekende van elkaar en Ik 
wil haar graag ondersteunen in de omkering, haar teruggang naar het Licht van God de 
Bron. Als het Licht van haar hart weer wordt aangestoken dan zal het mensen hart hierin 
meegaan. Dit zijn schakels die zo nauw met elkaar verbonden zijn.  Het grootste duister 
krijgt hier geen voet meer tussen. Weet dat lief mens van de aarde. Vertrouw hierop. Want  
aan vertrouwen ontbreekt het bij jullie mensen nog al eens. Dit is mijn noodkreet naar de 
mens toe:

                         VERTROUW OP GOD DE BRON EN AL ZIJN DIENAREN

Dat is mijn belangrijkste boodschap nu, heb vertrouwen en de angst zal verdwijnen. Stem je 
af op jou eigen innerlijke code van liefde. Dat is de beste graadmeter voor alles. De chaos in 
jullie  hoofden kan toenemen,  als er niet naar het innerlijk weten wordt geluisterd. Vaak 
luisteren jullie niet omdat er geen vertrouwen is in jullie eigen innerlijk deel. De mens op 
aarde denkt vaak dat dit deel juist onbetrouwbaar is. Dit is het navigatiesysteem dat door 
God de Bron is geïnstalleerd, het hart. Ieder van jullie heeft toch een hart? Nu dan gebruik 
het, gebruik het als middel van tussenkomst. Als mediator. Want wanneer je het echt niet  
meer weet, gaat het hart het hardste spreken, soms schreeuwt het het uit. Maar luister je 
ernaar? In diepe nood gaat de mens naar het innerlijk hart luisteren, als het niet anders meer 
kan. In pure wanhoop. Het hoeft niet zover te komen. Al veel eerder kan er waargenomen 
worden en het advies van het hart gehoord worden. Dit is mijn boodschap voor nu. 

RA:Het vertrouwen is diep geschaad in de mens op aarde. Dat is een tragisch gebeuren 



geweest. Dit weer herstellen kost kracht en energie. Vaak kiest men dan het pad van de angst
om tot inkeer te komen. Ja dit klinkt tegenstrijdig maar ik heb het al zeer vaak gezien. Ik 
betreur dat erg. Met mijn zonnekracht wil Ik jouw beschijnen en verwarmen, jouw hart weer 
rustig maken en in liefde samen zijn. Jouw innerlijke zon kan gaan schijnen als jij het maar 
toelaat.  In  liefde leven is  vaak een moment  van geluk,  maar dit  moment  van geluk en 
vreugde kan veel langer duren. Het samengaan met de zonnekracht energetisch en fysiek is 
een prachtig gegeven. Zoals de maan en Ik zijn waarneembaar in fysieke vorm vanuit de 
aarde. Voor elk mens een waar bewijs dat Wij bestaan. Wij werken samen als een eenheid.  
De volgende chakra die open gaat is die van het HART. Horen jullie het goed HET HART!

De maan, Lumina werkt erg hard op dit moment. Zij probeert alles om te zetten wat zij maar 
kan voordat het hartchakra open gaat op aarde. Het is zo belangrijk dat dit deel voor alle 
mensen toegankelijk wordt. De maan mijn maatje en metgezel in dit zonnestelsel, kan niet 
uitgeschakeld worden. Zonder maan zou het nachtleven op aarde niet kunnen functioneren. 
Zonder maan zou het aardedonker zijn!

Mijn Licht reflecteert  op aarde,  maar ook op de maan.  Deze indirecte reflectie  van het 
zonlicht via de maan naar de aarde, geeft een andere energie weer. De energie van de rust 
van  de  nacht.  Het  slapen  is  een  sluimerend  bewustzijn,  net  zoals  de  klok  steeds  maar 
doortikt en de tijd aangeeft op de achtergrond. De maan is dit sluimerend bewustzijn IN de 
mens. Zij is verbonden met een zeer klein fysiek deeltje in de mens. Voor de pijnappelklier 
speelt het licht een rol. Het bioritme in de mens zet dit deel aan.(zie channeling bioritme) 
Het reageert op het licht, het is de regelaar van het wakker worden en het slaap gedeelte.  
Zonder dit kan de mens niet bestaan. Ra de zon belicht dit deel overdag wanneer de mens  
wakker is en actief beweegt.

Lumina  wordt  actief  in  de  mens  als  deze  slaapt  en  sluimert.  Haar  taken  liggen  in  het 
onderbewustzijn. In de nacht tijdens de slaap kan het hart aangeraakt worden door het Licht 
van God de Bron. En dat regelt Zij, Lady Luna staat dan klaar om jou weer te connecten.  
Het water in de mens en op aarde wordt ook gewekt. De kristallen van de aarde worden 
gewenkt en de trilling van de maan werkt heel anders dan die van de zon. Een kristal is als 
een bevroren waterdeel. Stil gezet. Maar nog steeds zeer actief in hun vorm. Doordat de 
vorm vast staat kan deze permanent een bepaalde energie uitzenden. De kristallen in het  
vloeibare water bewegen en veranderen steeds.  Het 13 manen bewustzijn werkt  via  het 
water en de maan. De tijd en de verhoudingen van de 13 manen zijn zodanig afgestemd op 
het  hart  dat  deze  met  elkaar  gaan  zingen  en  dansen.  Het  resoneert  gewoon  beter.  De 
ontvangst van mijn zonlicht door de maan geeft zij door aan de mens en hun hartritme. Heb 
je last van je hart? Raadpleeg de maan! Zij resoneert met de kracht van het hart. Het bloed 
dat als water stroomt door jou aderen zal beter stromen als het 13 manen bewustzijn is 
geïnstalleerd  op  aarde.  Storingen  in  dit  gebied  geeft  aan  dat  er  storingen  zijn  in  de 
waterhuishouding van de maan en de aarde. Bloed is het levenselixer dat God aan de Mens 
heeft gegeven. Samen met het pompen van het hart kan de mens in leven blijven. Het ritme 
van het hart is als het tikken van een klok, de natuurlijke klok! Stem je af op de natuurlijke 
klok, dat kan zijn het ritme van de aarde. Maar het ritme van de aarde wordt onderhouden 
door de eb en vloed van de maan. Alles is een met elkaar en werkt samen.

SANANDA:  De  Heilige  Harten  worden  weer  aangeraakt,  dit  zonnesysteem  kan  weer 
opgestart worden. Wanneer het hart heel is kan de maan en de zon weer samengaan in het  



lichaam van de mens. Energetisch zullen zij als de twee kundalinislangen met elkaar gaan 
eenworden. Het Heilig Hart is het hart van de eenheid. Dit is het hart wat de eenheid heeft 
bereikt  en  de  zonne-inwijding  zal  geschiedde.  De  zonne-inwijding  zal  zich  vanzelf 
aankondigen en door Mij worden uitgevoerd. Het zonnekruis wordt dan actief.  De twee 
harten in de mens zijn die van de maan en de zon. Als zij samen op een bepaald ritme weer  
gaan dansen zal de eenheid en het heilig huwelijk plaats vinden. De Heilige Harten Leer is 
die van de eenheid en het Licht. Wanneer de hartchakra van de aarde wordt geactiveerd 
zullen er veel harten open gaan, de een wat eerder dan de ander, maar zij gaan open. De 
kennis die dan vrij komt is een onderdeel van de Heilige Harten Leer. De resonantie van de 
13 manen in één zonnejaar zal dan weer zegevieren. Dit is het ritme en de resonantie van de  
Nieuwe tijd, het 13 manen bewustzijn volgens de natuurlijke tijd die de laatste sluiers van 
de illusie zullen gaan oplichten. Ik zal in jou hart verschijnen, want Ik ben de poort van het 
Heilige Hart en kan deze aanraken door middel van de gouden straal die uit  mijn hartchakra 
stroomt om jouw hartchakra met de Gouden Christos in te stralen. Dit vloeibaar goud is 
gezegend en zal spoedig de healing geven aan het gebroken hart. Jouw hartchakra lief mens 
is Heilig! Zorg er goed voor.  Laat de liefde stromen zoals  de maan het water op aarde 
beroerd.  Het  is  de  balans  die  bereikt  mag worden in elk mens.  Streef  ernaar  en Ik zal 
verschijnen, roep Mij aan en Ik zal bij je komen. Heb je veel verdriet en hartzeer? Ik kom en 
Ik raak je aan met de liefde van God de Bron. God de Bron stroomt direct door Mij heen om 
de mensen op aarde te herstellen en te voeden in hun nood. Dit is de Vader en de Moeder in  
één.  De  rustgevende  kalmte  zal  in  jou  hart  binnenkomen en  je  tot  rust  brengen.  Door 
Arthura spreken Wij en zij is gezegend door Ons. Ga in vrede, lief mens van de aarde God 
zij met U.

In liefde doorgegeven door Ons aller van het Goddelijk Licht
Ashtar, Adama, Lady Venus, Ra en Sananda

2 mei 2013

Mag gedeeld worden vanuit liefde en respect en in zijn geheel. Onder vermelding van de 
bron/kanaal: Arthura Hector,  Copyrights 2013
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