
 

 

 

 

  

Sananda, Ashtar, Lady Venus via Arthura 

7-11-2016 

LEERMEESTERS EN 

GOEROES 

 Welke spreken de waarheid en wat is die waarheid… 

 

Wat is een leermeester of goeroe? Dit is een spirituele leraar en deze geeft 

zijn lessen door via een eigen methodiek.  
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LEERMEESTERS EN GOEROES 

 Welke spreken de waarheid en wat is die waarheid… 

ARTHURA: Een leermeester is een leraar die op je pad verschijnt wanneer je deze 

lessen nodig hebt. De resonantie van jouw pad geeft inzicht en levert een ervaring op. Of 

deze nu positief of negatief is, deze ervaring is nodig om de inzichten te versterken. IN-

zicht, betekend dan ook, naar binnen kijken. Elk inzicht levert informatie op die jij op 

dat moment nodig hebt of een opening geeft op het pad van liefde.  

NIEUWE WERELDLEIDERS 

Op dit moment zijn vele leiders op aarde actief om hun stukje wijsheid neer te zetten. 

Hun pad van vrede mag gaan opstaan. Vele strijden nog in de oude vorm en worden zelfs 

zeer extreem. Andere die veel belovend naar voren stappen, lijken uiteindelijk heel 

geheimzinnig te opereren. De ander in een vals licht neerzetten gebeurt in het groot en 

in het klein. Daar mogen we allemaal voor waken, want het lijkt soms zo eenvoudig de 

ander neer te halen. Hoe voelt het wanneer we met elkaar de zwakken helpen om in 

liefde te zijn.  

In plaats van haat, meer liefde neer te zetten voor de hele wereld? Dat is een ware 

uitdaging en dit betekend zeker niet dat we de ogen moeten sluiten voor de verkeerde 

paden die ons eigen unieke (liefdes) pad kruisen. Laten we er anders mee om gaan, 

zodat het donkere kruis transmuteert in een kruis van vrede. Hitler heeft vele mooie 

symbolen verlaagd tot een donkere energie, zoals deze swastika wat voor geluk staat, 

naar een hakenkruis. De resonantie van de naam zegt genoeg.  

 

 

 

KRUISIGING VAN PADEN 

Een kruis is een mooi symbool dat twee verschillende lijnen samenbrengt in één punt. 

Dit betekend dat alles wat verschillend is, kan samenkomen in een gezamenlijk punt. 

Laten we dit wel genoeg toe in ons leven? Een warm hart dat snel afkoelt als de 

waarheid verkeerd uitgesproken wordt, waar zijn we bang voor?  
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Het symbool van het kruis wordt in ons dagelijks leven vaak als negatief beeld 

neergezet. Elk huisje draagt zijn kruisje, betekend elk huis heeft wel een mankementje. 

Vooral gericht op de bewoners, het gezin in dat huis. Eigenlijk was dit het symbool van 

bescherming en samenkomst. Elk huis droeg een kruis als positief symbool van 

gastvrijheid. Natuurlijk heeft het kruis vele betekenissen. Ik wil mij nu vooral richten 

op de basis ervan. Twee lijnen die samenkomen in een punt. 

De kruisiging van Jezus, een negatief en zwaar beeld van de lijdensweg naar een 

overgang, de dood. Hij sterft daar voor onze zonden. Nou, dit is nogal wat. Zo worden 

mooie symbolen in onze beschaving, de symbolen van zwaarte en angst. De herinnering 

aan onderdrukking. 

Het kruis waaraan Jezus stierf geeft ook aan hoe de lijnen van verticaal en horizontaal 

elkaar ontmoeten op de plaats van de hartchakra. Om zo de Goddelijke liefde met de 

aardse horizontale liefde te verenigen in één punt. Het eenheidspunt. Wanneer deze 

krachten begrepen worden, kan de mens een hele ander pad gaan bewandelen. Dit is het 

pad van vereniging.  

 

 

ASHTAR: Wanneer er een leermeester (vrouw of man) op jouw pad verschijnt, weet dat 

er in de kern van deze waarheid, een inzicht voor jouw besloten ligt. Wanneer deze leer 

een afkeer bij jou omhoog haalt, kijk dan juist wat dit in zich draagt. De waarheid kan 

soms hard zijn en het is makkelijker om de schuld bij de ander neer te leggen. Observeer 

jezelf en blijf kijken in dit proces van zelf inzicht. De afkeer die je voelt voor deze andere 

mens, kan vanuit een zeer oud stuk omhoog komen. Dit trekt andere medemensen aan 
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en zij voelen zich ook slachtoffer. Eigenlijk willen jullie alleen gehoord worden. Zie hoe 

jij verandert en hoe jij samen met de andere een negatieve bol van afkeer vormen. Een 

oppositie vormen is niet slecht, soms is het nodig in jullie wereld van verdeeldheid, 

waarin jouw stem zo vaak verloren gaat. Weet wel dat deze manier van strijd, vooral een 

vorm van verzet is wat bij de oude grofstoffelijke aarde hoort. De stap naar een 

etherische liefde is zachter van vorm en gaat dieper. Deze gaat via gedachtekracht. 

Steeds vaker worden jullie uitgedaagd om in de onvoorwaardelijke liefde te blijven 

staan.  Want er is zoveel negativiteit op aarde en zoveel leed. Wanneer de oude en de 

nieuwe aarde op jullie pad verschijnen, zorg dan dat er een kruis van verbinding wordt 

gemaakt. Vindt de gelijkheid in het verhaal en zoek niet langer naar al die verschillen. 

VERSCHIL 

Bekijk de verschillen wel en observeer deze in stilte. Laat je niet in verwarring brengen 

door deze verschillen, verschil mag er zijn. Verschil als mens geeft aan hoe uniek je bent. 

Maak een mooie verticale Lichtlijn naar God en verbind deze met de aarde. Laat deze 

energie helemaal door je heen stromen. Wordt dan stil en bekijk nog een keer de 

verschillen, misschien ga je nu een overeenkomst voelen in dit kruispunt van het hart. 

Door al deze verschillen te benoemen en af te wijzen, vergeet je het punt van 

samenkomst te maken. De angst en de verwarring staan op en het ego wordt zo bang. 

Het ego wil nu juist voeding en vergroot worden. Dit is een zeer oude energie die werd 

gevoed door een partij die de mens graag in een verdeeldheid wilde zien. Zodra je dit 

door hebt, kan er een omzetting gaan komen. Een hele diepe omzetting. Dit is de 

neerwaartse spiraal waar de mensen massaal uit dienen te stappen, begin bij jezelf en 

kijk met een ander gevoel. De ratio zal zeker tegen gaan sputteren: “Klopt het wel of 

niet.” Voorbij de ratio is er de voeling van het hart en deze gaan jullie nu verder 

ontwikkelen. Dat gaat met vallen en opstaan. De ene keer zal de oude aarde nog stevig 

spreken en op het andere moment wordt je met liefde aangeraakt door de nieuwe aarde 

die door je heen stroomt. Dat voelt zo anders en zuiver. Jouw visie wordt dan zo licht als 

een veertje. Het etherisch veld wordt aangeraakt en dit gaat zich manifesteren via een 

transmutatie. (Zie eerdere berichten over transmutatie).  

   ECHTE WAARHEID 

LADY VENUS: De echte zuivere waarheid ligt diep in het hart en dit is jouw unieke 

waarheid. Dit is de magneet die de andere zuivere waarheden aantrekt en samen laat 

komen. Het ontmoetingspunt komt tot leven, de kennis komt omhoog van verbinden in 

liefde.  

De valse waarheid stoot af. Toch is het nu de kunst om verder te gaan kijken en te 

luisteren naar al deze stemmen die met zoveel overtuiging spreken en tot je komen. 

Waarom maakt het je zo boos? Jouw gedachten zijn: “Hoe durven ze ons pad te 

besmeuren…” komen in de geest naar boven. 

ENGELEN VAN PUUR LICHT  

Jouw geest gaat verder: “Hoe durven zij dit naar buiten te brengen, zoveel onrust te 

stoken in onze harten. Het doet pijn, het geeft veel verdriet. WAAROM?”  
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Omdat jullie ooit zijn voorgelogen. Vele hebben de val van het Paradijs beleeft en 

ervaren. Vele zijn tegen hun wil afged(w)aald. Dit is een groot trauma wat eonen 

geleden is ontstaan. Deze groep gevallen Engelen van de Liefde werkten hard door alle 

lagen heen, om weer terug bij het Goddelijk Licht te komen. Daar hebben zij zich weer 

verenigt in de Lichtlagen rondom God de Bron. Zij zijn weer in het Licht gestapt, maar 

andere zijn in de “gevallen” grofstoffelijke aarde achtergebleven.  

HET GROTE GODDELIJKE PLAN 

Vandaaruit ontstond er een groot Goddelijk Plan en nu zijn deze Engelen van Liefde 

teruggekomen naar de aarde vanuit dat Sterrenlicht. Hun medebroeders en zusters die 

vast zitten in een donkere dimensie vormen een groot verdriet en hun klaagzang is diep 

in alle harten te horen. Het is de grote roep om deze aarde weer heel te maken en om uit 

deze onderwereld te stappen. Hun verlangen om weer rondom God de Bron te resoneren 

is zo groot. De aarde draagt dit verdriet al eonen lang in Haar kern.  

Het universum hoorde deze roep en reageerde. Een Goddelijke energie werd naar Haar 

kern gezonden en nu is deze op aarde aangekomen. Deze draagt de zuivering en de 

vernieuwing van de aarde in zich. Deze oude aarde zal ooit doven, maar dat duurt nog 

even. Er mag nog veel gered worden, alle zielen die bevrijdt willen worden uit de 

onwetendheid, mogen gered worden en opnieuw opstijgen. Zij verlangen naar het Licht 

van God en het Hemelse gezang van de Engelen die rondom God zijn geplaatst. Vele 

plaatsen zijn nog leeg en ook de Goddelijke Bron verlangt nu naar hereniging van alle 

Engelen. De ervaring was diep, maar het is genoeg geweest. (Arthura: Mijn visioen over 

de val, komt in mijn boek). 

Vele Lichtwezens vanuit de sterren, de planeten en de Hemelse sferen dalen massaal af 

naar een lagere trilling van Licht. Hun Lichtlijnen met God blijven verbonden, om zo 

dichter bij de aarde te kunnen komen om hun medebroeders en zusters op te halen. Vele 

van deze zijn ook geïncarneerd als mens, dit is een grote en moeilijke taak die zij allen 

uitvoeren. Het Ashtar Command heeft hier ook voor gekozen. Daarom zijn zij opgestaan. 

Een grote groep vrijwillige Lichtwezens en Engelen, stappen op die manier naar buiten. 

Om zo de aarde te omarmen met hun liefde en zij geven bescherming. Ashtar, onze 

broeder van Licht draagt een grote verantwoordelijkheid om deze grote groep van liefde 

zuiver te houden. Vele van deze Commanders (ground-eagles) dragen op een eigen 

unieke manier deze energie op aarde uit, zij worden begeleid door Ashtar. Sananda 

(Jezus) leidt het Ashtar Command met veel liefde, Michaël en Ashtar staan zij aan zij 

om dit alles in een goede vorm te gieten, zowel etherisch als fysiek.  

Vele Lichtbrengers zijn geïncarneerd op aarde en sommige zijn door de sluiers hun 

oorsprong vergeten. Zij raken verward en worden tegen elkaar opgezet. Zij dragen de 

Goddelijke codes en zijn de achterban die vele mensen kunnen redden en een bevrijding 

kunnen geven. Zij staan op en helpen hun medemens, maar dit kan alleen als zij de 

liefde in het hart weer voelen stromen. Zonder deze liefde en door vele trauma’s worden 

zij depressief en geven de moed op. Of zij worden zo opstandig dat zij al het kwaad 

willen uitroeien vanuit haat of angst. Zij verlagen zichzelf en hun boodschap verstomp in 

een eindeloze strijd. Sommige van hen lijken nu werkelijk op een gevallen engel. Hun 

grote afschuw is realiteit geworden. 

Daarom draagt het Ashtar Command de boodschap van de liefde in zich en alleen zij die 

van deze liefde spreken zijn werkelijk bezig om andere uit die duisternis te halen. Zij 
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maken het contact met God de Bron, via de verticale Lichtlijn. Dragen dit via het hart 

horizontaal uit naar hun medebroeders en zusters. 

WAARHEID EN ONWAARHEID 

ASHTAR: Op dit moment wordt de verwarring groot. Jullie zien het overal om je heen. 

In de politiek, maar ook in jouw eigen nabije omgeving. Op micro en macrogebied speelt 

dit door alles heen. Toch vragen wij om stil te worden en de verwarring te ontwarren in 

je hart en in het hoofd. Alleen zo kan de mens luisteren naar een pure golf van liefde. 

Via deze golf van Liefde komen de lijnen in een punt van overeenkomst bij elkaar. In dat 

punt vind je ons en wij helpen om alle onwaarheden op te lossen. Zowel in het 

verwarrende hoofd als in de omringende lijnen die jou verstoren. Wij resetten de 

onwaarheid en ontdoen deze van de duistere draden, die vele manipuleren. Zodra de 

mens de behoeften voelt om zich tegen iemand te keren, kijk dan verder en wordt stil. Je 

mag een eigen keuze maken in wie je gelooft. Wij respecteren dat. Welke waarheid je ook 

volgt, wij respecteren dit. 

Deze wijsheid is ontstaan in onze harten en vanuit de vele ervaringen.  Ook wij werden 

door de liefde van de Goddelijke Bron ondersteund in onze zoektocht, heel lang geleden 

en nog steeds. Volgens onze ervaring en wijsheid, is er immers geen andere manier dan 

een liefdes resonantie neerzetten middenin die verwarring. De knooppunten van 

verwarring, zijn een blokkade en deze mogen opgeheven worden. Daar waar veel 

verwarring heerst, daar zijn de grootste poorten van bevrijding nodig. 

KERN EN OORSPRONG 

Dat komt, omdat in elke waarheid een kern van de oorsprong ligt. De duistere partijen 

willen de ware waarheid verwarren. Zodat deze als onwaarheid wordt behandeld. Op die 

manier zetten zij vele tegen elkaar op. Het ego wil graag winnen en beter zijn. Jaloezie 

op de ander (zijn taak) staan op en werken mee om de ander neer te halen. 

Wanneer je dus in deze grote verwarring stil kan worden en het hart kan openen, 

kunnen wij meewerken en aansluiten. Jij zet dan een liefdespunt neer in die verwarring. 

Voor ons een soort anker, zodat we snel ter plekke kunnen zijn. Energetisch doen wij dit 

altijd, maar een fysiek anker van Liefde is de snelste manier voor omzetting in het 

grofstoffelijk veld. Dit geldt ook voor problemen in de familiesfeer. Gezinnen worden in 

deze tijd erg onder druk gezet. Hier geldt ook dat liefde, hoe moeilijk ook, de enige 

oplossing biedt. Het is een grote uitdaging om in die liefde te blijven. Daar zijn wij voor, 

om dit bij de mens te vergroten. De eerste stap mag de mens zelf zetten, omdat de eigen 

vrije keuze gerespecteerd wordt. Daarna komen wij en vullen je hart met liefde. 

Het niet meegaan in het neerhalen van andere, werkt veel sterker door dan de haat en 

angst te vergroten. Daar mogen jullie waakzaam in zijn, dat is nu wat er op gaat staan. 

Dit heeft te maken met respect voor andermans wereld. Respect voor jezelf en voor de 

ander zijn waarheid. Wij gaan steeds verder met het openen van de Lichtpoorten. Deze 

poorten dragen verschillende thema’s, zoals Vrijheid, Liefde, Eenheid, Overzicht en nog 

veel meer resonanties die de heelheid bevorderen.  

Er is een speciale eenheid in het Ashtar Command neergezet, ook op aarde, om vele 

punten van verwarring te ontwarren. Wij nemen dit waar en vele punten van 

verwarring worden al ontward door ons, zelfs voordat zij kunnen ontstaan in de fysieke 

wereld. Vele Heilige steden en plaatsen worden zo beschermd via de liefde.  
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DE VROUWELIJKE 

MAAN ENERGIE 

Jullie weten dat de vrouwelijke 

energie vaak onderdrukt wordt en 

deze is hard bezig zich te herstellen. 

Daarom is het belangrijk dat het 

vrouwelijke deel op gaat staan, om 

balans te gaan brengen op aarde. Ook 

in de politiek kan dit zeer pittig 

worden. Vele mannen dragen immers 

die diepe angst. Deze angst mag 

omgezet worden en de aarde draagt vele vrouwen naar voren om op te gaan staan. De 

zwarte weduwe in jullie allen wordt ontwart. Laat je hierdoor niet in de war brengen. De 

witte Koningin staat op!  (Engels: IN WAR=in oorlog zijn). Degene die geen puur hart 

dragen worden juist naar voren geschoven om deze knopen zichtbaar te maken. Zodat zij 

zichtbaar kunnen worden in deze strijd en deze zwakke schakels kunnen dan vervangen 

worden. Een werkelijke ommekeer kan alleen op deze manier ontstaan, zodat de mens 

wakker wordt. Vele die niet vanuit die pure liefde werken, zullen afvallen en niet langer 

hun functie kunnen uitvoeren. Op die punten wordt zeer hard gewerkt, door ons en door 

de vele andere Lichtwerkers op aarde. Ondanks alles draagt deze overgangsperiode 

mooie nieuwe elementen in zich, omdat de liefde steeds meer in het hart opengaat. 

Focus je daarop en bevrijd jezelf. Sta op in liefde. 

 

SANANDA 

Dit is de tijd van de grote bevrijding, wens elkaar vrede en was 

elkaars voeten. Het lijden aan het kruis wordt vervangen door het 

kruis van de liefde. Wanneer jij het wilt, kom Ik (Sananda) het 

Heilige Hart liefdevol bij je openen. Wij worden dan één in het hart. 

Wij groeten het Licht in jullie harten     

Namasté Sananda, Ashtar en Lady Venus 

 

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

www.ashtarspage.com en de bron: Arthura Hector                                                                                                  

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

Graancirkel augustus 2016 met swastika 
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ARTHURA: Foto boven 1ste pagina van Dalai Lama met groen Keltisch kruis: kruis van Brighid (of swastika). 

Heilige Brighid uit de Iers/Keltische 

mythologie 

Brighid is een vuurgodin. Haar symbool, Brighids Cross, heeft de 

vorm van een zonnewiel zodat ze ook gezien kan worden als een 

Zonnegodin. 

Tegenwoordig wordt een dergelijk geweven kruis in huizen en 

stallen opgehangen ter bescherming. Je kunt de vorm ook zien als 

een zonnewiel dat verwijst naar de vier seizoenen en de belangrijke 

jaarfeesten. 1 februari is Brighids dag. 

Er is een Sint Brigida-bron in het buurtschap Wesch in Noorbeek, 

Zuid-Limburg. Daar staat ook een Brigidaboom en een Brigida 

kerk. Ook staat er een kerk gewijd aan Sint Brigida in Geldrop in 

Brabant. 

Zo bijzonder toen ik met dit bericht bezig was en het kruis werd benoemd, ging ik op zoek naar plaatje van een 

mooi kruis. Uiteindelijk viel mijn oog op dit geweven kruis van planten. En later kwam ik de foto van Dalai 

Lama tegen, hoe toevallig allemaal. Ook weer een graancirkel van augustus 2016 die dit ondersteunt. 

 

MAAK JE EIGEN KRUIS VAN VREDE EN GELUK 

 

 


