
 

 

                                        Uit de Lichtkrant: Kosmische berichten van Arthura 

 De Zwarte      

Madonna wordt 

wakker 
Sanat Kumara via Arthura Hector 

 

 De zwarte madonna gaat weer opstaan, vernieuwd en open zal zij naar voren gaan treden op 

de nieuwe aarde. Angsten zullen zichtbaar worden, maar niet om schrik aan te jagen. Nee, 

juist om een nieuwe omzetting te vragen. Deze energie die elk mens in zich draagt, gaat 

wakker worden. Alles mag in de materie boven het maanwater opstijgen en geheeld worden. 
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 De Zwarte      

Madonna wordt 

wakker 
Sanat Kumara via Arthura Hector  

 De zwarte madonna gaat weer opstaan, vernieuwd en open zal zij 

naar voren gaan treden op de nieuwe aarde. De zwarte madonna 

mag bevrijd worden in ieders hart, deze vrouwelijke maanenergie 

is lang verbannen geweest en gevangengezet. Nu is het de tijd om 

Arthura 
   

 De Zwarte Madonna 

huist in elk hart en kan 

nu bevrijdt worden. 

Vele volle manen heeft 

zij geweend, om weer 

zichtbaar te mogen 

gaan  worden. 

Gevangen was zij en zij 

zag de mensheid in hun 

verdriet.  

De gevangenschap 

welke ieder in zich 

draagt, mag bevrijdt 

worden. De Zwarte 

Madonna energie staat 

voor de werkelijke 

bevrijding van de ziel. 

In elke vrouw, maar 

zeker ook in elke man. 

Want het hart bestaat 

immers uit een 

vrouwelijk en 

mannelijk deel. Deze 

delen in een elkaar 

geschoven driehoeken 

vormen zo het Heilige 

Huwelijk, de Zwarte 

Madonna geeft 

geheime prijs voor de 

verandering in je leven. 
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deze weer te gaan ontmoeten. De ontmoeting kan best heftig verlopen, omdat er veel trauma achter 

ligt. Elk wezen die in het hart de onbalans beleefd, draagt het trauma van de Zwarte Madonna in zich. 

Wie is de Zwarte Madonna? Het is het maandeel wat in de dualiteit nodig is om het mannelijk zondeel 

in balans te houden. Of andersom. In een natuurlijke dualiteit, zullen beide energieën nodig zijn om de 

harmonie te bereiken. De harmonie die elk mens zo graag wil bereiken op aarde kan nu mogelijk 

worden. Dit kan realiteit worden.  

Hoe kan deze Zwarte Madonna terug gevonden worden? 

Ooit lang gelden toen alles nog in balans was en de waarheid niet verborgen werd, was de zwarte 

madonna een onderdeel van deze wereld en werkte samen met alles op aarde. Waar zij was, was er 

balans. Zie haar als het maanlicht van de nacht, de schaduw van de zon overdag en de misten die 

ontstaan als de zon in het ochtendgloren de aarde verwarmd met zijn gouden stralen. 

Er waren ooit prachtige Mariacirkels en de Zwarte Madonna was daar een onderdeel van.  Vergelijk 

haar niet met een duister figuur. Zij was het maanlicht. Spon haar web met de scheppende krachten die 

het Goddelijke haar hadden gegeven. Vaak werkte zij in de lagen van depressie, om hier de mens weer 

uit te halen. Zij wist hoe de duistere sferen eruitzagen en bevrijden daar degene die vast zaten. Zij wist 

veel en de kennis over de schaduwkanten mochten op die manier in balans blijven en zuiver. Helaas 

kwam daar een einde aan en het werk op aarde in de schaduwzijden van de zon, kwamen op slot te 

staan. Ook in de mens en in het hart. 

De schaduwzijde waren nog amper bereikbaar en de mens vergat en de geest werd gevangengezet in 

de illusie. Veel depressie en psychische waanbeelden ontstonden en er werd te veel gezondigd tegen de 

wet van balans. Het wegvallen van het vrouwelijk element in de dualiteit, werd op een andere manier 

gebruikt. De illusiemakers en de gevallen engelen wilde een experiment bouwen, om de mens heen. 

Een andere dimensie of liever gezegd een illusiewereld. Een illusiewereld waar de mens niet goed kon 

waarnemen wat nu wel of niet goed was voor het hart. 

Welke stappen de mens kon maken om in een gezonde geestestoestand te verblijven. Misleiding en 

verleiding kwamen op nummer één te staan en vele, verloren de balans in het hoofd. Veel 

denkvermogen en rationele oplossingen kwamen nu naar boven. Zonder de verbinding met het hart te 

maken, een losgeslagen energie was het resultaat. Die alle kanten uit kon gaan. De chakra’s en heel het 

energetisch lichaam van de mens werd naar de onbewuste domeinen van de geest verbannen. 

Waardoor er weer hele strakke structuren nodig waren op aarde om alles toch goed te laten verlopen. 

De geest van de mens werd een geautomatiseerd voertuig, wat alles deed om non-stop te overleven. 

Deze vorm van leven heeft niets te maken met hoe de mens door God gecreëerd is, integendeel, creatie 

is het allerbelangrijkste onderdeel en mag nu gaan opstaan. Dor de zwarte madonna weer uit te 
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nodigen in je leven, wordt je hart geheeld. De liefde en de passie in het hart gaat weer stromen en de 

liefde kan weer binnen komen. Open dus je hart en vraag of de verbannen Zwarte Madonna weer bij je 

mag komen om alles weer heel te maken.  

De kennis de zij bij zich draagt is onnoemelijk mooi en een krachtig medicijn. Een krachtig medicijn om 

onbalans teniet te doen maken.  

De zwarte weduwen in de binnenaarde draagt ook vele codes van de Zwarte Madonna en zij huilt. De 

val van Atlantis is een feit. Zij bleef wachten totdat alle Mariacirkels weer konden gaan opstaan. Om 

hun heelheid uit te dragen. De aarde is een vrouwelijke energie en deze heeft de Zwarte Madonna zo 

hard nodig. In de dualiteit zijn er nu eenmaal schaduwen en nachten. Deze mogen gevoed worden met 

de kennis van liefde om deze gezond te houden. De angst die de mens in zich draagt mag overwonnen 

worden, want de mens is bang voor de meest natuurlijke dingen op aarde. De Zwarte Madonna zal de 

mens tonen, hoe om te gaan met die tegengestelde kant in de dualiteit. Om zo steeds verder open te 

gaan in het pad van de liefde en te groeien naar een prachtige balans, een prachtige harmonie. 

VOLLE MAAN  

De bevrijding zal met de komende volle maan ontstaan. De volle maan van 22 april 2016 is de poort die 

deze energie weer naar de aarde toe laat stromen. Vanaf dat moment zal deze energie de mens weer 

kunnen gaan bereiken en stimuleren om open te gaan. Zo kan er veel duister opgeruimd en omgezet 

worden. De aarde is nu in een chaos, maar er zijn middelen om deze chaos om te zetten naar rust en 

ontspanning. 

Schuldgevoel zal oplossen, want de mens gaat inzien dat dit niet meer nodig is. Inzicht in de vele 

problemen van de geest, ook inzicht in alles om de mens heen. Dat alles gaat opstaan en de Zwarte 

Madonna is daar onderdeel van. Zij pakt jouw hand wanneer je zo diep bent gezonken naar de donkere 

werelden van de schaduw en trekt je omhoog naar het Licht, het grote zonlicht wat de schaduw naast 

zich draagt.  

Sommige dimensies zijn die van de zelfmoord, waar de Zwarte Madonna in kan meekijken en te hulp 

kan schieten. Inzicht kan bieden en de uitgang kan tonen. Via haar Heilige Zwarte maanenergie weet 

zij waarom dit zo is, deze kennis is uniek. Deze kracht is een zeer sterke kracht van ontvangst, zorg dat 

je er niet in verdwaald of in weggezogen wordt. Je mag jezelf eerst goed bevrijden van alle andere 

disbalans van de vorige lagen. Om daarna in de lagen van de Zwarte Madonna te gaan kijken en te 

gaan werken. Niet iedereen kan dit. De kracht van balans moet groot zijn om in de lagen van dit diepe 

verdriet te kunnen zien. Zonder erin mee te gaan! Laat je niet opslokken of overspoelen. Deze golven 

van Heilige water bieden ook de kleur van de blauwe schaduw of het blauwe maanwater. 
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De Cirkels van de Zwarte Madonna zullen gaan opstaan. 
 

Om zo de mens weer te helpen en vele die ook de energie van de Zwarte Madonna in zich dragen   

mogen een pittige training verwachten. Daarnaast zal de liefde als grote beloning in hen stromen om zo 

het gouden licht te mogen ontvangen. De indaling in hun schaduwveld van de maan, zal een prachtige 

aanraking zijn door het (wit)gouden licht. Deze zal als een zon in hen dalen en de heelheid activeren. 

 

MARIA MAGDALENA 
 

De Zwarte Madonna en Maria Magdalena zijn één 

energie. Zij was het die uit de diepte van lagen 

omhoog kwam en hier de kracht neerzette als een 

symbool van de redding, door het Licht van Jezus 

Christus, Hij die de Heilige Harten opende. 

Nog steeds is deze kracht in leven, alleen erg 

aangetast, jullie begrijpen nu wel waarom. Daarom 

gaat deze energie nu pas open. Om de grote chaos op aarde te ondersteunen en uit de chaos vele 

wezens omhoog te trekken uit de mist van blindheid. Degene die een vloek of andere code van de 

schaduw in zich dragen, kunnen vanaf nu bevrijd worden. De tijd is rijp. Deze energie is lang niet 

vrijgegeven, maar nu kan het weer. Voor iedereen! Er gaat zoveel Licht op aarde opstaan en er gaat 

zoveel liefde stromen. De overgang naar totale eenheid zal eerst chaos brengen. 

Groot Licht in de dualiteit zal ook een grote schaduw neerzetten, maar niet elke schaduw is slecht. 

Sommige schaduwen zijn zeer nuttig, om de koelte te brengen wanneer er teveel verhitting is. Dan is 

deze een goed medicijn, maar wanneer er niet vanuit liefde in de schaduw wordt gewerkt, dan zal er 

een diep duister opstaan. Daar heerste lang het duister van manipulatie. Daarom zijn zij zo alert in 

deze tijd en maken vele het leven zuur. Hou vol want er komen vele bevrijdingen. De nieuwe aarde 

codes bevrijden elk mens die dit wil. Daar ligt nog veel werk, want degene die dit niet weten kunnen 

niet volmondig “JA” zeggen tegen deze omzetting en kunnen niet de liefde in het hart verwelkomen. 

Toch hoeft de mens zich niet druk te maken, er komen zoveel openingen en zoveel aanrakingen. De 

Lichtgolf op aarde stroomt steeds krachtiger. Nu ook de energie van de Zwarte Madonna gaat stromen, 

mag de mens heel goed gaan voelen: “Waar is het fijn en waar niet?” Niet om te vluchten, maar om het 
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hart weer te gaan leren volgen. Dat is de werkelijke training en wanneer jij als mens in deze tijd door al 

die ervaringen heen gaat, zullen deze voor altijd bij je blijven als grote wijsheid. 

Daarom zijn er vele neergedaald in deze tijdlijn, de kennis om dit in het DNA op te slaan is van groot 

belang en bepalend hoe de toekomst van de mens eruit gaat zien. Jouw kennis die je meedraagt in de 

genen, in het DNA en in elke cel, zal worden doorgegeven aan de volgende generatie kinderen op 

aarde. Jullie zijn de generatie die dit creëren, jullie zijn de omvormers. De basis(bar)codes voor het 

toekomstige Paradijs. Dat is de reden waarom er zoveel omgezet dient te worden, jullie doen dit voor je 

eigen toekomstige familie. Deze toekomst is zo enorm belangrijk, dat vele van jullie door hele heftige 

problemen gaan. Daarom zeggen Wij steeds: “Sta op en kom voor jezelf op. Volg je hart vanuit liefde en 

kijk waar dit jullie brengt. Klik aan op die Lichtgolf.” 

Dit is een ander pad, kijk goed en neem het hart hierin mee. Deze kennis komt naar je toe door 

ervaringen. Jouw nakomelingen hoeven deze ervaringen niet meer te ondergaan, want deze kennis is 

opgeslagen in het systeem van de voorouders. Niet iedereen vanuit het Licht, stonden te popelen om 

naar de aarde te incarneren, maar er was een zeer goed reden om het wel te doen. Het werd jullie 

getoond en jullie hebben “JA” gezegd. Daar zijn jullie dan, in deze “hel” beland. 

Deze “hel” wordt een Hemel op aarde. Dit is niet niks, het is een hele bijzondere gebeurtenis. Het is 

tevens een eer om deze codes door te mogen geven, om jouw toekomstige familie binnen te laten in een 

vredig Paradijs. Jij zal daar op hen wachten, want wanneer het Paradijs op aarde is gecreëerd dan ben 

jij geascendeert en onsterfelijk geworden. Er kan dan gereisd worden door de dimensies en tijdslijnen. 

Het zal zo mooi zijn. 

ARCHIEVEN VAN DE AARDE 

Deze huidige periode is nodig, als 

herinnering, als groei, als kennis, om de 

aarde en je eigen hart goed te leren kennen. 

Om de Goddelijke Intelligentie te openen 

naar alles wat liefde is. Wees flexibel en 

verander mee in alles wat er gebeurt, het 

vasthouden hoeft niet meer. Dan werk je 

jezelf alleen maar tegen. Wij hebben respect 

voor jullie! 

Kijk niet neer op andere die door zeer 

moeilijk periodes gaan, respecteer hen juist. 

Want zij nemen de last op de schouders, nu in deze tijd, om de toekomst te ontlasten. In de toekomst 

van de nieuwe aarde kan er dan alleen vanuit liefde geleefd worden. Jullie allen werken voor de balans 

voor de toekomstige aarde. Dat is een zeer grote verantwoordelijkheid en een pittige taak. 
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Niet iedereen op aarde heeft deze taak, dus wees niet boos op hen. Zij kunnen je nog niet goed 

begrijpen, maar dat komt. Inzicht wordt snel geboren op aarde, zodat zij ook mee kunnen gaan in deze 

stroom. Want deze Lichtgolf draagt degene die met een grote verantwoordelijkheid voor de toekomst 

hier zijn en iedereen die mee wilt. Jullie krijgen vanuit alle hoeken van de kosmos bescherming en 

ondersteuning. Inclusief vanuit de binnenaarde. 

Weet dat er nu op aarde, ook al een Hemel neergezet kan worden, naast de chaos. Wanneer de 

bevrijding in het hart plaats vindt, komt de Hemel steeds dichterbij en wordt zichtbaar. Het is leven in 

een hoge frequentie van deze fotonengolf. De fotonengordel gaat steeds verder om de aarde heen 

liggen. Zodat jullie zonnestelsel wordt omgezet. Het is niet alleen de aarde, het is het totale 

zonnestelsel. Daarom zijn Wij zo verbonden met jullie allen. Wij leven mee vanuit het diepste van ons 

hart. 

Nu de Zwarte Madonna weer kan opstaan in de mens, kan er een zware laag verwijderd worden. Deze 

maakt plaats voor de vrijheid en de vreugde kan mooi binnenstromen. Hou de focus hoog. 

Lieve mensen dit was Sanat Kumara, 

Ik groet het Licht in jullie harten 

Mag gedeeld worden in zijn totale geheel, via de link en onder vermelding van de bron en website: 

Arthura Hector     www.ashtarspage.com    ART-hura /All rights reserved. 

Ashtar Command Nederland 

 

 

Arthura: De komende weken zullen er verschillende NAR, Nieuwe Aarde Resonanties gegeven 

worden in de energie van de Zwarte Madonna. Zie Agenda en FB. 
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