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De Zwarte Madonna 

en de zwarte zonnen 
Wanneer de angst werkelijk overwonnen wordt, kan 

het experiment gestopt worden!  

Het grote evenement is aangebroken!  

Het is zover, de tijd van manipulatie wordt nu direct 

in zijn kern geraakt. Dit is goed nieuws. Afgelopen 

volle maan is dit bereikt en dit gaat doorwerken.  

 Sanat Kumara 
 “Ashtar Command” 

   

 Wanneer de angst 

werkelijk overwonnen 

wordt, kan het 

experiment gestopt 

worden! 

Het spel van strijd in de 

dualiteit kan geheeld 

worden en in harmonie 

samen gaan werken. 

Vele staan klaar om 

deze balans te gaan 

herstellen en vele 

werken hard om deze 

balans op dit moment te 

herstellen. 

Het Ashtar Command 

zijn de balansherstellers 

en dragen de 

zuiveringen uit, zowel 

kosmisch als op aarde. 

Mijn verbinding met het 

Ashtar Command is 

groot. Ashtar is een 

zuiver wezen en draagt 

de liefde uit, naar ieder 

die dit wil ontvangen. 

Het is aan de mens of 

deze energie op aarde 

mag gaan doorstromen. 
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De zwarte zonnen bevatten de kern van manipulatie 

In de schaduwlagen om de mens heen, wordt er gewerkt in de vibratie van de angst. Deze vibratie van 

angst, vormen grote wolken van angst. Deze grote wolken van angst worden beïnvloed door de zwarte 

zonnen van de duisternis. Zo kunnen zij vanuit het universum, de aarde en de mens beïnvloeden. 

Storingen en negatieve gedachten worden zo uitgezonden over de gehele aarde. Alles wordt op die 

manier in een duistere schaduw geplaatst, waardoor disbalans ontstaat. 

 

Zwarte zonnen zijn in hun kern geraakt 

Het goede nieuws is dat deze duistere zwarte zonnen in hun kernen zijn geraakt door de liefde. De 

afgelopen volle maan ontstond er een zeer heftige energie, waarin een verschuiving plaats vond. Deze 

volle maan van 22 april 2016 is in de energie geplaatst van het fotonenlicht en daardoor kon zij 

werkelijk een helend moment neerzetten. Het vermogen van de maan werkt als een reflector naar de 

aarde en versterkt zo de energie. 

Planeten en zonnen 

Tegelijkertijd vormden de stand van de planeten een directe doorkoppeling, om dit alles te 

ondersteunen. Het gaat nog veel verder! De Centrale Zon richtte zijn directe fotonenstraal naar de 

Zonnen van het Licht. Deze Zonnen van het Licht stonden zodanig opgesteld dat er een lichtstraal op 

de zwarte zonnen zichtbaar werden. Op dat moment werd er een opening gecreëerd in het illusieveld 

van de zwarte zonnen. Het duistere deel kon nu gezien worden en werd kwetsbaar opgesteld. 

Zelden kwam dit voor. Door de opbouw van het Goddelijke fotonenlicht in de laatste 20 jaar, zijn de 

zwarte zonnen nu werkelijk ontmanteld. Diep in hun kern zijn zij geraakt en het grote illusieveld is nu 

aangetast. Dit werkt door naar de volgende lagen van bewustzijn.  

Nieuwe tijdlijn is een feit 

De nieuwe aarde draagt inmiddels een nieuwe tijdlijn en daardoor kan er gewerkt worden aan een 

grote opschoning. Vanuit deze nieuwe tijdlijn kan er vanuit de toekomst een nieuwe energie 

binnenkomen op de aarde. Deze nieuwe tijdlijn bestaat uit een prachtig fotonenlicht. Via het 

fotonenlicht kan de kern van de zwarte zon geraakt worden. Veel zuivering zal plaats vinden. 

Alle lagen van duister worden stap voor stap aangepakt en omgezet. Het Fotonenlicht zal laag voor 

laag alles gaan instralen. Zo kan er na lange tijd weer Licht schijnen in de duisternis. De maanenergie 

wordt weer heel. 

Natuurkundig en wetenschappelijk 

Later zal dit alles op een natuurkundige manier uitgelegd gaan worden, de wetenschap zal opbloeien 

op een manier die allen vrede schenkt in het hart. Langzaam zullen alle storingsvelden oplossen. De 

overgang van oud naar nieuw geeft veel opschudding. Want een grote schoonmaakgolf giert door alles 
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heen. Op bepaalde momenten kan dit even een heftige omschakeling zijn en alles reageert hierop, soms 

met angst voor het nieuwe. Elk levens wezen op aarde kan zodanig door elkaar geschud worden, dat 

het lijkt alsof er een onwerkelijke wereld ontstaat. Dit gebeurd niet alleen fysiek, maar dit zal ook 

psychisch een gevolg hebben. Alles kan daarin overhoop gehaald worden. Deze heftigheid heeft te 

maken met de snelheid van omzetting. Hoe sneller alles wordt omgezet, hoe meer dit kan 

waargenomen worden en klachten kunnen gaan opspelen. Fysieke klachten, omdat het lichaam mee 

moet in de veranderingen. Emotioneel zal dit doorwerken, want emoties komen tot uiting in de 

verwerking van het loslaten van het oude. Iedereen op aarde werkt hieraan mee, elk mens en dier. Het 

heeft effect op de aarde zelf en Zij wordt van binnenuit gezuiverd. Vanuit een hoge liefde die Haar 

aanraakt in de kernkristal en tevens zal de kosmos hierop reageren.  

Verschillende dimensies gaan zichtbaar worden 

Wat houdt dit in? Dat vele, ook mentaal en psychisch verwart kunnen raken. Vreemde beelden worden 

zichtbaar vanuit andere dimensies. Deze ervaringen zorgen dat er emoties loskomen. Niet altijd 

negatief, maar wel anders. Dit is tijdelijk, de omzettingen van het licht zuiveren de energie en werken 

ook helend. Behalve als de mens erg tegenwerkt en het oud niet los kan laten. Dan kan er een pittig 

proces gaan ontstaan. Het overgeven aan de verandering is de beste houding. Hoe meer strijd, hoe 

meer klachten. Hoe meer overgave, hoe sneller je door een vernieuwing heen kan gaan. 

De wereld verandert en het ego wordt verkleind. Wie dat niet kan loslaten zal keer op keer 

geconfronteerd worden. Probeer niet te veel in de slachtofferrol te blijven steken, maar zeg gewoon 

tegen jezelf: 

“Het is moeilijk, maar dit zijn verschuivingen en deze zijn tijdelijk. Ik neem dit niet te 

persoonlijk, maar keer wel naar binnen om mijn deel in dit proces wat aangeraakt wordt, 

te ontmaskeren.”  

Het is een transmutatie van de stof. De mens is gewend aan transformaties van de geest, nu komen er 

andere transmutaties op jouw pad. Deze kennis is nieuw, dus deze mag stap voor stap ontdekt 

worden. Deze ervaringen zijn nieuw, dus deze mogen stap voor stap neergezet gaan worden. Zo 

ontstaat er een bibliotheek van kennis die de overgang kan weerspiegelen, met vele ervaringen en 

inzichten. Deze bibliotheek van overgang zal in het grote geheel worden geplaatst, zodat deze kennis 

de mens kan helpen en ook andere die nog door een overgang heen mogen gaan. 

Vaak vraagt de mens, waarom duurt het zo lang en waarom grijpen de Sterrenbroeders en zusters niet 

in? Wanneer de buitenaardse broeders en zusters in gaan grijpen in dit proces, dan wordt deze kennis 

van de mens ontnomen. Het proces kan op die manier niet opgeslagen worden in het DNA van de 

mens en ook niet in het geheugen van de aarde. Zo ontstaat er een “missing link” in het geheugen van 

de evolutie op aarde. Dit is niet logisch en deze lopen ook niet synchroon met de toekomstlijnen.  
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Tijdlijnen bevatten geschiedenis en kennis 

Wie dit alles afkeurt en hier heel erg ontevreden van wordt, kan daardoor in een moeilijk proces terecht 

komen. Natuurlijk hoort een deel van het verdriet bij deze omzetting en bij de loslating van de oude 

aarde. Onderschat dit niet en weet dat elk mens een deeltje is van de omzetting. Jij draagt een deel van 

die omzetting in jouw hart. Daarom zijn er vele gekomen om deze ervaring in hun celgeheugen te 

plaatsen. Vele soorten schepsels zijn gekomen in het stoffelijke, maar ook vele komen vanuit een puur 

Licht of vanuit een etherische energie en andere weer vanuit een lagere dimensie. Allen willen 

deelnemen aan deze verschuiving en vele willen ervan leren. Er zijn experimenten gaande, die dit alles 

ondersteunen. 

Het experiment komt ten einde 

Het experiment waarin vele soorten rassen een rol spelen, komt ten einde. Niet gelijk, maar in een 

proces waarin in men kan spreken van: “een nieuw deel in de evolutie staat op.” Een nieuwe aarde zal 

ontstaan en deze is zich al aan het vormen. Ook in jou vormt zich die nieuwe aarde en aan jou de keus 

of je deze toelaat of niet. 

Angst hoort niet thuis op de nieuwe aarde, dus deze gaat verwijderd worden. Niet alleen buiten de 

mens, maar ook in de geest, de psyché en in het emotioneel lichaam. Uiteindelijk zal de mens 

fijnstoffelijk worden. De zware stof waarin angst thuis hoort zal losgelaten worden. Dit gaat in golven 

en deze golven worden ook weer overspoelt door de golven van het fotonenlicht. Als er een ziekte 

voorbijkomt, zijn deze een zichtbaar verschijnsel van de overgang op aarde. Een uitzuivering om de 

balans te herstellen. Het helend vermogen wordt groter, waardoor de mens sneller kan genezen. 

Het Experiment 

Elke keer als de mens weer door een laag van loslating heen is gegaan, laat de mens een deel van het 

experiment los. Het experiment is zeer lang geleden neergezet, om de mens een Goddelijke ervaring te 

geven. Om vanuit die gevallen aarde een ervaring op te doen.  Om op te klimmen en uit die duale laag 

over te stappen naar de eenheid. De gevallen engelencode was een tijdlang zeer actief, deze is nu ook 

aan zijn einde gekomen. Deze sterft uit. 

De werking ervan gaat verloren en neemt af. Deze informatie mag de mens echt bewust tot zich gaan 

nemen, zodat de overstijging van het lagere mensdeel nu plaats kan vinden. De illusie is nog in de 

mens aanwezig, maar ook spoedig zal dit afnemen. Van buitenaf en van binnenuit. Want niets kan 

alleen van buitenaf opgelost worden. Deze veranderingen ontstaan overal en werken door alles heen. 

Het loslatingsproces hoeft niet altijd via verdriet en lijden te gebeuren, het is het ratio wat dit 

veroorzaakt. Angst brengt veel verdriet, omdat vele dingen in het leven niet vastgehouden kunnen 

worden. De ratio verzint allerlei structuren om dit alles juist wèl vast te houden. Het accepteren van het 

werkelijke gevoel, het hart, speelt een zeer grote rol in het zelfgenezend vermogen.  
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De oude visie en de hardnekkigheid van het geloof, zorgen dat de mens langer vast blijft zitten dan 

nodig is. Het geloof in de illusie van angst, van de onmogelijkheden. Dat geeft veel verdriet en lijden. 

Op deze manier kan de mens ook door de schaduw heen zichzelf gaan helen. In dat diepe verdriet kan 

het hart open gaan. Er zijn vele wegen om het hart te openen en het lijden is zo ingeprent, dat het lijden 

de verlossing wordt van de mens. Wanneer de mens een Goddelijke liefde aangeboden krijgt, wordt de 

mens bang en denkt: welke schaduw zit hierachter? Zo gaat zij op zoek naar de schaduw en pas nadat 

de schaduw is ontdekt en overwonnen, kan de mens gaan genieten van de liefde.  

Sterrenmensen uit de toekomst 

Er zijn vele mensen die vanuit de toekomst de aarde betreden, dit is om het hardnekkige geloof van het 

lijden om te zetten, waardoor er een andere visie wordt neergezet. In de vaste oude structuur gaan zij 

dan een opening maken. Dat is geen makkelijke taak, maar zij worden gedragen door het Goddelijk 

Licht. Ben jij zo iemand? Zorg dat jouw stem niet verloren gaat, je bent hier niet voor niets gekomen. 

Daarom is het goed om een aansluiting te vinden in de groepen die jou hierin steunen. Daar stroomt 

een energie die een ondersteunende functie in zich draagt vanuit de kosmos. Daar waar de 

toekomstlijnen neerdalen en hun energie delen in het nú op aarde.  

Arthura: Opstaan en delen 

De tijd om te delen en jouw stem te laten horen, is nú! De tijd is rijp en minder gevaarlijk dan voorheen. De 

energie van omzetting is nu op aarde aanwezig, het is gestart en dit zal zich gaan vermenigvuldigen. Overal 

worden mensen wakker en gaan zich de toekomst herinneren van een mooie nieuwe aarde. Andere gaan zich het 

verleden herinneren: DE HERINNING VAN HET PARADIJS WORDT DAN WAKKER. 

Sanat Kumara: De Galactische mens 

Alle pijn van het verleden worden uitgewerkt en losgelaten. Niet alleen de pijn van de oude aarde, 

maar ook galactisch. Het galactische deel wordt wakker. De galactische mens kan weer op gaan staan 

en nu met een nieuwe ervaring. De ervaring van de duale werelden, de strijd tussen licht en duister is 

begrepen en niet langer nodig. Het ontstijgen van deze energie zorgt ervoor dat de mens een hoger 

wezen wordt, met de Goddelijke opstijging. Een Hemelmens. Dan kan het experiment van de dualiteit 

werkelijk afgesloten worden, maar het moet vanuit de mens gebeuren. Deze evolutie is werkelijk heel 

krachtig. 

Het verhaal in de Bijbel over Eva die de appel plukte van de Boom der kennis, is een duidelijk teken 

dat de mens in het Paradijs een verandering wilde, een verrijking van kennis. De drang naar de Hemel 

en naast de Engelen te mogen staan, naast de schepper van de mens, was groot. Er was zoveel liefde 

tussen de mens en de God. Ook tussen de mens en de Goddelijke Scheppers, was er veel liefde. Het 

Paradijs op aarde was zo vredig en liefdevol. Uiteindelijk waren de meningen verdeeld hoe de kennis 

van de Hemelmens mocht worden neergezet.  
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Nieuw Wortelras 

De mens wordt wakker in een nieuwe vorm, evolueert tot een ander wortelras. Zoals de vlinder uit de 

rups is ontstaan. Zo zal er een totaal andere mens gaan opstaan, een Hemelmens met vleugels! De 

Engelmens. (Lees het kosmische bericht van mensengel versus Engelmens). De vleugels staan symbool 

voor de vrijheid en voor het verplaatsen door de dimensies, transdimensionaal bewustzijn. Tevens zijn 

de vleugels het symbool voor de connectie met de Hemel. De Hemelvader zal dan ook neerdalen en het 

Christusbewustzijn verspreiden en uitzenden. 

Maïtreya 

Mijn oude vorm van het bewustzijn, Sanat Kumara zal in de toekomst het Hemelwezen Maïtreya 

uitdragen. Vele van jullie gaan door een ascentieproces heen, om uiteindelijk in de volgende fase een 

totaal ander wezen te vormen. Een prachtig Hemelwezen wat op de nieuwe aarde kan leven in een 

etherische vorm. Daarom dragen jullie allen het verlangen om het PARADIJS op aarde te scheppen, het 

ligt in jullie codes opgeslagen. Om zo de nieuwe aarde mee te helpen creëren. Het zaad is geplant via 

de sterrenzaden. Uit liefde zijn jullie neergedaald om de mens te helpen in deze transmutatie. De 

blijdschap om hen te verwelkomen als Hemelmens is zeer groot. Daarom dragen vele het leed diep in 

het hart met zich mee, in wat de mens wordt aangedaan. 

De kennis die nu vrij gaat komen, zal een heel ander licht gaan werpen op het hele evolutieproces. 

Want de werkelijke waarheid komt boven en deze werkt bevrijdend. Daardoor zal de visie van de 

mens positiever worden en er kan een vreugdevolle energie gaan stromen over de aarde en door het 

hart. Naast alle chaos, staat er een prachtige nieuwe werkelijkheid op. De Hemelse energie zal ervaren 

worden. In de diepste kern van het duister zijn nu gaten in de illusie gemaakt. De zwarte zonnen zullen 

uiteindelijk niet meer de functie vervullen van een duistere zon. De duistere groepen zoals ISIS, die de 

naam van een vrouwelijke Maangodin dragen, (Zwarte Madonna) weten niet half wat er gebeuren 

gaat. Vele duistere groeperingen die nu op aarde dit proberen tegen te houden, worden nu sterk 

verzwakt. Chaos wordt een feit, een tijdelijk feit, zolang de mens in de angst blijft geloven, zal dit nog 

voortduren. 

Na 2020 zal er een grote omkering zichtbaar worden. 

De zaden worden nu geplaatst en al veel eerder zijn de Zonne-poorten van het licht opengegaan, hier 

stroomt nu de energie doorheen van de balans. Het fotonenlicht. De energie van de Maangodin is 

geopend en wordt nu bevrijdt in de diepste kern. Nog meer waarheid komt naar boven! 

Disclosure van de diepe duistere lagen mogen open gaan en openbaar worden gemaakt. Voel je niet 

schuldig voor alle chaos in de wereld, maar zorg voor de balans in het eigen hart en straal zo de 

vreugde uit. In de materie is er zeker nog veel werk aan de winkel. Hard werken zal een feit zijn op alle 

vlakken. Wanneer de mens wordt gedragen door het mooie fotonenlicht, kan er niks misgaan. Enkel 

overwinningen zullen gaan opstaan en alles gaat stromen. 

 



 

De Zwarte Madonna en de zwarte zonnen 

   

                                                                                                                                                                                                       

 7 

Arthura: Event in de kosmos 22 april 2016 

Tijdens de afgelopen volle maan (NAR), heb ik een mooie ervaring mogen aanschouwen in de kosmos. Het was 

niet hier in ons melkwegstelsel, maar we reisde verder door, voorbij de zonnen. Daar waar de Centrale Zon zich 

bevindt en daar waar de vele zonnestelsels 

ingestraald worden door deze liefde.  

 

Precies om 12 uur s’middags stonden deze 

Zonnen van Licht klaar en formeerde zich 

om de zwarte zonnen heen, de 

Solarmeesters en hun krachtige energie 

werden gehergroepeerd. Daarachter werden 

andere kleinere Lichtbollen geplaatst die een 

minder grote Lichtenergie in zich droegen. 

En zo werden de lichtenergieën opgesteld 

naar kracht. Daarachter werden de kristallen Lichtbollen van Licht geplaats, de aarde en vele andere planeten 

waren uitgenodigd. Dus ook onze Kristallen Lichtbol waarin ik samen reis met de groep van de Nieuwe Aarde 

Resonantie (NAR) en deels het Ashtar Command, waren aanwezig. (Het Ashtar Command was op een andere 

plaats volledig aanwezig, vlakbij de zonnen van het Licht.) Vanuit het licht van deze volle maan mochten we hier 

zijn en een connectie aangaan vanuit de aarde. Mijn verantwoordelijkheid is dan om de storingen te ontkoppelen. 

Storingen mochten nu niet blijvend neergezet worden in de aardse groepen, zij mochten getransformeerd worden. 

Een vuurceremonie werd mij aangeraden door Ra, Hij is een Solarmeester en de zuivering van vuur en de 

zonnekracht op aarde is dan een zeer grote omzetting voor he hart. Zijn zuiverende energie werkt dan door vanuit 

de kosmos naar het stoffelijk vuur. Want tijdens deze Ceremonie werd er vanuit de zwarte zonnen een deel 

omgezet voor de aarde. Vele groepen van de aarde waren hierbij betrokken en vele kwamen vanuit andere 

tijdspunten en vanuit andere landen. Het klinkt misschien vreemd voor de mens, maar deze Grote Kosmische 

Events zijn tijdloos. Alles bevindt zich daar op één punt van samenkomst. Tijdslijnen worden zodanig omgebogen 

dat dit een hele speciale en natuurlijke gebeurtenis is. Dit komt zelden voor. 

Vele kwamen daar aan, mochten hierbij aanwezig zijn, om aan dit bijzonder kosmische event deel te nemen. 

Tevens het Lichtschip Nieuw Jeruzalem van het Ashtar Command vervulde hier een belangrijke rol van zuivering 

in. Via de etherische energie en vanuit het zuiver vloeibaar Licht. De Lichtschepen kunnen zich zodanig formeren 

dat zij ook een zon kunnen creëren van Licht. Zij smelten dan samen met hun Licht, maar ook in hun harmonie. 

Dit alles was een groot kosmisch liefdesfestijn. Samen met de Centrale Zon wordt zo de kracht opgeladen en alle 

zonnen smelten samen. Om uiteindelijk tot een grote explosie van Licht, de Goddelijke energie te verspreiden. 

Deze explosie van Licht zorgde voor een prachtig schouwspel, een enorme liefdesgolf raakte mijn hart!  Het 
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sterrenlicht explodeerde in sterrendeeltjes en wij allen die ver achteraan gelegen waren, mochten dit waarnemen 

en ontvingen een sterrendeeltje in ons hart. Zeer uniek en wonderschoon. 

Door deze Goddelijke krachten samen te bundelen en deze kans van kosmische liefde te verspreiden, in het 

universum. Raakte het illusieveld van de duistere laag, van de zwarte zonnen, uit zijn comfortzone. Ook hier 

werd de Zwarte Madonna energie bevrijdt. Gaten vielen in de illusielagen en deze zullen blijven oplossen totdat 

er geen illusieveld meer kan ontstaan. Dit alles zal doorwerken tot in alle lagen die naar beneden reiken en 

uiteindelijk ook door alle duistere lagen in de aarde.  

 

Zwarte Madonna 

Vele lagen van duisternis heb ik gezien in de aarde, om ook mijn 

Zwarte Madonna te bevrijden. Vele ervaringen mag ik eerst zelf 

doormaken om dit alles uiteindelijk door te kunnen geven. Dit zijn 

pittige transformaties. 

Iedereen heeft een Zwarte Madonna in haar of zijn systeem en deze 

mooie energie mag bevrijd worden. (Lees het vorige kosmische 

bericht). Alle lagen worden geschoond en heel gemaakt. Daarom 

mochten er drie Ceremonies van de Nieuwe Aarde Resonanties 

plaatsvinden in de energie van de Zwarte Madonna. De laatste in 

deze reeks van deze maan, zal op 5 mei plaatsvinden wanneer 

Bevrijdingsdag en Hemelvaartsdag precies samenvallen. Is dit geen 

mooie symboliek en kracht? 

Sanat Kumara: De start van de eenheid is nu een feit, wat een overwinning 

En vele zullen nog volgen… 

Ik groet het Licht in jullie harten 

Namasté 

30 April 2016 

Mag gedeeld worden in zijn geheel en op deze manier via de link. Onder vermelding van de bron: 

Arthura Hector website: www.ashtarspage.com 

All rights reserved ©ART-hura / Ashtar Command Nederland 

Ps Deze afbeelding boven van Maïtreya lijkt erg op de ontmoeting die ik had met Hem in een droom als Sanat Kumara, met 

een kroon op, als mijn Hemelvader. Hij is de Vader van vele, direct of in direct. 

http://www.ashtarspage.com/

