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De Vrouwelijke maanenergie in het 
onbewuste van de mens 
 
 
O N B E W U S T  I S  N I E T  O N W E R K E L I J K  

Er is veel gesproken over de illusie in de gesloten lagen van het menselijk bewustzijn. Ooit waren deze lagen 

zichtbaar en duidelijk aanwezig. Nu slechts voor een enkeling geopend. Degene die werkelijk willen zoeken 

naar de waarheid, ontdekken een pad met vele poorten en uitdagingen. Zij vinden uiteindelijk een open deur 

naar die Goddelijke waarheid. Eenmaal door die poort gestapt en de drempelvrees overwonnen, kunnen zij 

verder kijken. Hun bewustzijn wordt aangeraakt en in deze onbewuste lagen wordt er iets tastbaars voor hen 

neergezet. De waarheid wordt uitgedragen op vele manieren, niet één ervan kan de werkelijke waarheid in 

één oogopslag beschrijven. Een deel ligt in elk mens besloten. God kan op zoveel manieren uitgedragen 

worden en vele raken uiteindelijk verstrikt in deze openbaringen en verwerpen de andere waarheden. Dan 

blijft er nog maar één uitdaging over: “Wat is een leugen en wat is waarheid?” Is het: Strijden of liefhebben? 

CHAOS OP AARDE 

De chaos die nu waarneembaar is op aarde is niet nieuw.  Al heel lang raakte vele partijen verstrikt in 

oorlogen en machtsstrijd. Toch is er een verandering waar te nemen. Een andere tijd kondigt zich aan. Dit is 

werkelijk waar en heel nieuw, de oude aarde is zich als een rups aan het ontvouwen in een kosmische vlinder. 

Vele worden als rups geboren en ontstijgen hun fysieke menselijke aard. Het is tijd voor een nieuwe 

opstanding. De aarde en alles wat zich hierop bevindt zal een ware transmutatie ondergaan. Dat brengt ook 

weer chaos met zich mee.  Zie het als een verhuizing, maar dan in alles. 

De chaos in jouw leven zal zich uiteindelijk gaan herstellen. Deze chaos zal na vele omzettingen jouw leven 

veranderen. De oude huid kan dan afgelegd worden, dan zal er werkelijk een balans gaan ontstaan en kan 

jij als voorbeeld zijn voor je kinderen of je medemens. Er zal geen behoefte meer zijn om jezelf te bewijzen 

naar andere. Zolang dit nog aanwezig is, is er een angst. Deze angst werkt in het onbewuste door om  

uiteindelijk, na weer een innerlijk proces overwonnen te worden. 

DE WITTE LELIE OPENT ZICH 
De tijd van geslotenheid en afzondering gaat 

zich langzaam oplossen. De onbewuste lagen 

zullen geopend worden als een WITTE LELIE, het 

vrouwelijke bewustzijn neemt snel een prachtige 

vorm aan en wanneer deze kosmische Witte 

Lelie zich opent. Zal de geur van de liefde de 

aarde bereiken in haar kern. Deze geur wordt 

alleen uitgedragen door liefdevolle gedachte. 
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ADAMA: DE BINNENAARDE HELPT MEE 
In de aarde gaat er een gigantische energie open en inmiddels zijn er al vele lagen aangeraakt. Elke keer 

als er een mooi palet van kleuren wordt geopend, kan deze kosmische Witte Lelie verder opengaan. De geur 

opent het bewustzijn van vele mensen op aarde, maar ook van dieren en planten. Zij gaan anders stralen. 

De poorten vanuit de binnenaarde gaan verder open en vele kunnen nu gaan werken aan het creëren van 

herstel. Wij, de levensvormen vanuit de binnenaarde werken zeer hard, maar met heel veel positieve 

gedachten. Wij zien de energie werkelijk veranderen van de aarde. De Moedergodin is ontwaakt en 

ontvouwt haar bewustzijn verder en verder. Met Haar etherisch web van creatie kan zij nu diep 

binnendringen in de vele lagen, waar nog steeds veel strijd aanwezig is. De Zonnelijnen van de Witte Leeuw 

maken he pad vrij, zodat Zij Haar prachtige bladeren kan vormen. Ruimte heeft Zij nodig, heel veel ruimte om 

deze zachte energie tot bloei te laten komen. Dit kan in het groot, maar ook in het klein gaan opstaan. 

ASHTAR: LIEFDE HEEFT EEN ANDERE GEUR 
De geur en de nectar die de WITTE LELIE uitdraagt, zal zoveel moois gaan plaatsen in de harten van de 

mens. Een werkelijke nieuwe realiteit gaat er opstaan, pal naast het oude. Sommige zien dit als een grote 

chaos die op hen afkomt. Het is de angst in henzelf die deze nieuwe golf inkleurt.  In werkelijkheid is het de 

golf van verandering die door de aarde stroomt. In het creëren van deze Goddelijke golf van liefde, zal de 

Witte Lelie, gaan groeien en groeien. Haar golven zullen gigantisch zijn. Het onbewuste wordt leeggespoeld 

en opnieuw gevuld worden met deze prachtige nieuwe energie. Wanneer de mens blijft vasthouden aan het 

oude, zullen deze golven van vernieuwing aan hen voorbijgaan. Althans in het begin. Want hoe meer er 

aangeraakt zal worden, hoe groter het nieuwe bewustzijn zich zal gaan manifesteren op aarde. Dus: Hoe 

meer de nieuwe aarde aanwezig zal zijn. Uiteindelijk zal dit nieuwe bewustzijn op de nieuwe aarde voor een 

prachtige nieuwe toekomst zorgen. 

ARTHURA: VOORBIJ HET PARADIJS 
Na weer een pittig innerlijk proces, toonde Ashtar mij het Paradijs en ik genoot met volle teugen van deze 

mooie realiteit. Hij zag mijn reactie en zei toen: “Oh liefje, het Paradijs zien is mooi, maar er werkelijk in 

leven is een veel groter wonder. Alles begint pas voorbij het Paradijs”. Ik begreep dit niet en Hij vervolgde: 

”Daar waar je werkelijk jezelf kunt zijn en je passie kan neerzetten. Daar waar je dromen werkelijkheid 

worden…. De mens droomt van het Paradijs vanuit een afstand. Het bekijken van plaatjes en wonderlijke 

realiteiten is prachtig, maar er is veel meer. Er werkelijk deel vanuit maken geeft nog meer vervulling. Het is 

daar waar zij volledig leven vanuit het hart en vanuit compassie, dit mag in jullie leven heel langzaam gaan 

opstaan. Het niet kunnen geloven dat dit een ware werkelijkheid wordt, is de grootste belemmering. Dus de 

geest van de mens mag daarin getraind worden. Het geloof dat er iets werkelijk omgezet kan worden en het 

geloof dat het nieuwe, werkelijk beleeft mag worden. Zal een openbaring zijn. 

Het nieuwe pad zichtbaar maken is een hele klus. Dat mogen jullie met zijn allen gaan neerzetten op aarde, 

om daarna het nieuwe pad te gaan betreden en er werkelijk naar te gaan leven. Daar waar jouw dromen 

een zeer belangrijk middel worden. Het middel om een Paradijs te vormen met elkaar, maar ook om het in 

stand te houden. Het is jullie omgekeerde wereld van nu. 
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Na GaNea Hi-o-Lea 
"De werkelijk is wat je zelf creëert" 

 

Namasté, Wij groeten het Licht in jullie harten 

Dit was het Ashtar Command, vanuit The White Disk: Na GaNea Hi-o-Lea 

Mag gedeeld worden, maar alleen in deze vorm en onder vermelding van de bron: ©Arthura Hector, 

www.ashtarspage.com 

Verder wil ik graag iets mededelen aan ieder die mijn berichten leest: Deze berichten komen in een boek en 

ik ben daar hard mee bezig. Soms merk ik dat er letterlijk delen uit mijn kosmische berichten gebruikt worden 

voor eigen doeleinde. Ik vraag aan ieder om respect te hebben voor het verspreiden van mijn informatie. Die 

ik zeer openlijk deel en dat gaat vanuit vertrouwen en liefde. Ik werk hier heel hard voor.  

Copyrights ©ART-hura betekend lezen en ervaren, dus a.u.b. niet letterlijk bepaalde termen kopiëren of 

overnemen. Dit geldt ook voor mijn logo. Ieder draagt een eigen waarheid en een eigen taal, ga daarnaar 

op zoek! Jouw unieke deel. Zo zonde als dat niet boven water komt. Dan ontbreekt er een mooie schakel in 

de Goddelijke ketting. Door pittige innerlijke processen mag ik gaan, om een kosmisch bericht te kunnen 

uitdragen. Ik bied de lezer deze kant en klaar aan…dus jij hoeft niet door deze processen, misschien zet het 

wel een ander proces in gang? Dat klopt en dan kan jij je eigen innerlijke reis maken. De berichten zijn slechts 

een onderdeel van de informatie die ik doorkrijg. In de boeken die ik ga schrijven, zal het totaalbeeld 

tevoorschijn komen. Graag respect voor mijn werk. Het zijn mijn kindjes. 

LOVE YOU en dank je wel, ARTHURA 

Foto boven: Logo van mijn website: www.nieuweaardekinderen.nl 

1 augustus 2016 
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