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8/19/2016  Kosmische bloemen worden GEOPEND. 

 

MOEDER MARIA VIA ARTHURA: DE VERZOENING: De grote 

Moederbloem gaat open en verzoent zich met de mannelijke 

straal van de Hemelvader. Vervolgens opent de Aardebloem 

de kosmische bloem. Het openen van de aardebloem gaat met 

grote sprongen vooruit. De verzoening tussen de aarde en de 

kosmos is een feit.  

 



DE VERZOENING van de nieuwe aardebloem 

 

Pagina 1 

DE VERZOENING van de nieuwe 
aardebloem 
 
 K O S M I S C H E  B L O E M E N  W O R D E N  G E O P E N D .  

DE KOSMISCHE BLOEM GAAT OPEN WANNEER DE AARDEBLOEM IS 
GEACTIVEERD 

De activatie van de aardebloem, is een feit. Afgelopen maanden is er een prachtige Moeder energie in de 

aarde geopend.  Haar Witte Lelie is geopend, vanuit deze energie gaan er vele Maan-energieën open. 

Vele worden geactiveerd met een vrouwelijke code. Welke codes draag jij in jouw systeem? Deze worden nu 

actief.  

Niet alleen de vrouw ontvangt deze codes van de Moeder Godin. Juist ook de mannen. Vele zullen 

aangeraakt worden en deze energie van ontvangst zal zich verder openen op aarde. Via de aardebloem 

kan er op een fysieke manier gewerkt worden aan het herstel van de balans op aarde. 

De balans tussen alle tegengestelde delen, zoals het mannelijke en vrouwelijke deel, gaan zich herstellen.  De 

zon en de maan gaan zich nu verzoenen. De verzoening wordt de volle maan van 18 augustus 2016 

geopend. Via deze verzoening gaan zij zich verder ontwikkelen en deze codes van verzoening zullen de 

aarde over gaan, daar waar zij geopend kunnen worden, zal dit gebeuren. 

ANGSTEN VAN DE MAN EN DE VROUW 

Vele mannen komen nu in aanraking met een oude angst voor het vrouwelijke deel. Er was immers een tijd dat 

de vrouw de man overheersten op aarde. Deze tijd is uit vele geesten gewist. De man stond opnieuw op en 

overheerste nu de vrouw. De aarde wordt al geringe tijd overheerst door een mannelijke structuur en deze 

komt nu langzaam tot een einde.  

Wanneer de vrouw weigert in haar eigen kracht te gaan staan en heel passief wordt. Verliest zij haar 

creatiekracht en samenwerking met de zon. Het negeren van de maankracht creëert ook een onbalans. Wat 

gaat er dan gebeuren? 

DE VERZOENING 

Een mannelijke overheersing kan oorlog en manipulatie veroorzaken, maar een mannelijke structuur als veilige 

basis is een prachtig gegeven.  De mannelijke structuur werkt anders en kan een goede aanvulling zijn op de 

vrouwelijke golven van emotie. Wanneer beiden zich verzoenen, hoeft er niemand meer te overheersen.  

Deze prachtige dans van liefde zorgt voor een diepe verzoening. In de diepte van de verzoening komt de 

totale eenwording. De vrede is geboren. 

 

Een aantal manen geleden, werd er een krachtige zonne-energie verspreid naar de kern van de aarde, deze 

energie is nu stevig verankert en verspreid zich over de aarde. (Lees vorige berichten over de Witte leeuw). 
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Via deze mooie structuur kan nu de bloem opengaan in de aarde en dat is inmiddels ook al aan het 

gebeuren. De aardebloem is geopend, de witte lelie geeft zich over aan de witte leeuw. Niet vanuit 

passiviteit, integendeel, haar golvende bewegingen van de bloem omwikkelen deze lijnen van mannelijke 

kracht. Deze pure creatiekracht omwikkelt het mannelijke vanuit een grote passie voor elkaar. Deze 

omhelzing noemt men de verzoening.  Het samengaan van de beide energieën mag tot een toppunt leiden.  

 

DE AARDEBLOEM IN JOU 

Alle aardebloemen mogen nu opengaan, ook de hartenbloem. 

De verzoening vindt plaats in de aarde, maar ook in elk mens. In 

het hartchakra! Weet dat alle Witte Lelies heerlijk geuren en 

deze geur omringt als eerste elke zonnestraal. Laat in jouw hart 

de verzoening plaats vinden. Verwerk alle oude angsten en laat 

dit uiteindelijk een uitzuivering zijn voor je hele systeem. Kom 

weer in balans lief mens, want de aarde roept haar kinderen op, 

om zich te gaan verzoenen. De verzoening vindt niet alleen 

plaats in samenwerking met de andere mensen, maar juist in je 

eigen hart. De verzoening met het zelf.  Zelfrealisatie kan dan 

alleen plaats vinden. Het weten wie je bent op aarde. 

 

KOSMISCHE BLOEM 

De kosmische bloem kan zich gaan openen als de aardebloem is geactiveerd. Geen kosmos zo groot kan 

alleen door lucht gedragen worden. Er is een verankering nodig van de aarde. De kosmische bloem zal de 

poort zijn naar de bibliotheek van de liefde, de kruin is de kroon. Laat de aardebloem dus mooi opengaan 

en activeer deze door je te focussen op het middelste punt van het AL. De verzoening van de kosmische bloem 

is een connectie met jouw eigen Lichtlichaam. 

Wanneer aardebloem en kosmische bloem geopend worden kan er een andere werkelijkheid worden 

waargenomen die niet aards is. Zeker niet duaal. De eenheid is dan geboren en het CHRISTUSBEWUSTZIJN is 

dan bereikt op aarde. De drie-eenheid. De creatiekracht van de mens. 

Dit was Moeder Maria, Ik groet het Licht in jullie harten 

Namasté 

19 augustus 2016 

(Foto’s van graancirkels afgelopen 12 en 17 augustus 2016: wat een toeval?) 

http://www.cropcircleconnector.com/2016/Ansty/groundshots.html 

Dit bericht mag gedeeld worden in zijn geheel en zoals dit hier is weergegeven, onder vermelding van de 

bron: Arthura Hector www.ashtarspage.com 

©ART-hura/ Ashtar Command Nederland/ 13 Moons/ United-A-Children 

http://www.cropcircleconnector.com/2016/Ansty/groundshots.html
http://www.ashtarspage.com/

