
De Maria Magdalena Energie staat op!

Afbeelding: Del Parson

Maria (Magdalena) via Arthura

Lieve Zusters en broeders van de aarde,

Hier spreekt Maria Magdalena. De Maria (Magdalena) energie gaat opstaan. Het kan de poorten 
gaan openen en de codes te gaan activeren. Wanneer je verbonden bent met deze hoge trilling van 
Blauwe Energie zullen de paden gaan wijken. De paden waarop de mens zich bevindt, zullen zich 
gaan samen voegen tot één geheel. Eén pad. Dit is het pad waar je zo lang op gewacht hebt, lieve 
zuster of broeder van de aarde. Want ook voor de man kan dit een cruciaal punt zijn. Dit punt waar 
jullie lieve mensen naar toe gaan en deze valt op 22 juli 2013, vanaf dat punt kan het spreken en de 
keelchakra geactiveerd worden. De zevende poort op de maan en de zevende chakra in de aarde 
zullen gaan resoneren in de mens.

De keelchakra hoort prachtig blauw te zijn, hier mag de Energie van God  doorheen gaan stromen. 
De keel is die van het woord, de toon, de logos. De LOGOS energie die gaat opstaan zullen de mens 
gaan raken in de keel en de woorden zullen gaan vloeien. Eerst kan dit op een manier zijn wat het 
oude mag gaan loslaten. Vele kreten kunnen naar buiten gaan komen als loslatings-proces. Het oude 
mag oplossen om voor het  nieuwe plaats  te  maken.  Het  oude duale woord kan nu opgeruimd 
worden. Dit kan bepaalde klachten gaan opleveren zoals vele emoties die geuit dienen te worden. 
Maar ook keelpijn, schorre stem en misschien ook het opspelen van bepaalde delen in de keel en 
slokdarm, zoals ontstekingen kunnen gaan optreden. De boven en ondergelegen chakra's kunnen 
ook gaan opspelen. (Arthura: zie boodschap chakra's omzetting).

Op 8 juli is de nieuwe maan gestart en deze zal de keelchakra gaan inwijden. Tot en met de volle  
maan van 22 juli 2013 zal de keel beroerd worden. Ik zal tot jullie komen en de delen die nog 
geblokkeerd zijn open gaan maken. Ga stil naar binnen naar dit deel van blokkade, dit kan de keel  
zijn maar ook de andere delen die daarop aansluiten kunnen gaan opspelen. De verbindingen die 



met de keel te maken hebben kunnen zowel in als uitwendig klachten geven. De Blauwe energie 
van de keel kunnen in werking gaan treden. Uiteindelijk zal dit resulteren in het uitspreken van vele  
passies. Wat raakt jou het diepst lieve zuster of broeder? Wat is jou grootste passie en hoe wordt je 
hierin belemmerd? Tot nu toe wist je niet hoe, maar nu ga je beseffen wat er bedoeld wordt en de 
onderliggende signalen komen nu naar boven en worden zichtbaar. Via het woord of via bepaalde 
tonen kunnen er dan omzettingen worden gedaan. Individueel of in groepsverband. 

De mens op aarde mag  weer gaan spreken, nadat de blokkades zijn opgelost en de oude lijnen zijn 
omgezet, zal er een ware golf van spreken in vrijheid over de mensheid en over de aarde gaan 
stromen. Deze neerdaling van de Blauwe Maria Energie zal vele diep raken. Voor het eerst sinds 
lang tijd komt de mens weer in aanraking met deze prachtige waterenergie die zeer vrouwelijk is. 
De vrouwelijke gevoeligheid zal weer op aarde geboren worden. Wel in stappen, niet iedereen kan 
direct  op  gaan  staan.  De  groepsgeest  zal  gigantisch  mooi  worden  en  zich  uitdrukken  via  die 
keelchakra. De liefde zal gaan spreken door de harten. Het woord zal omringd worden door het 
Licht van God.

De mens zal gaan opstaan om te vertellen wat zij niet fijn meer vinden en waar zij tegenaan lopen.  
Vrijheid is de toon. Dit gevoel van vrijheid komt steeds meer naar boven en via het woord en de 
tonen kan dit  nu naar buiten gebracht worden.  Vele zullen de woorden vinden om duidelijk te 
maken wat er staat te gebeuren, maar ook het woord zal weer gebruikt gaan worden zoals het hoort, 
niet zoals eerst met opgelegde beperkingen en vanuit  dualiteit.  De vrouwelijke souplesse speelt 
hierbij een grote rol.

Vrouwelijke Maanenergie
Deze energie is niet nieuw, maar veel kennis is verloren gegaan en daarvoor in de plaats zijn duale 
blokkades neer gezet, om deze energie goed te laten stromen, mag de kennis weer geopend worden 
in ieder mens. Het is een vloeiende beweging. Maar pas op voor starheid, als de water energie 
bevroren wordt, wordt deze koud en hard. Een koud hart wat via deze taal spreekt is meedogenloos.  
Het is dus zeer belangrijk om jou woord wat wil gaan spreken in vrijheid, af te stemmen op de 
poorten van het hart. De liefde van God!

De prachtige Blauwe Maria Energie stroomt nu al volop de aarde binnen, al sinds vorig jaar. Maar 
het verschil is dat Zij nu wordt geactiveerd. Er zal een nog grotere toename plaats  gaan vinden.
De Maria energie is op 9-9-9 van start gegaan (9 september 2009). Dit was de negende poort die 
kosmisch werd geopend en werd neergezet. Degene die daarbij uitgenodigd waren zijn de dragers 
van de Magdala Energie. Ieder die hiermee verbonden is weten dit en hebben dat signaal toen al 
duidelijk  ontvangen  om  deel  te  nemen  aan  deze  Negende  Poort  meditatie.  Deze  Negende 
Kosmische Poort meditatie startte om negen over negen. Vele gaan nu snappen hoe het zit en waar 
jij deze plaats kan vinden. Jou plaats in de Blauwe Cirkel kan zeer divers zijn. De eerste Blauwe 
Cirkel, het centrale punt werken met de hoogste frequentie Blauwe Maria (Magdalena) energie. Dit 
zijn  de  zeven  Magdala's.  Zij  zullen  persoonlijk  door  Mij  benadert  worden.  Zij  krijgen  de 
allerhoogste bescherming van de Heilige Engel Michaël, Sananda (Jezus Christus) en God de Bron.

De andere Blauwe Energie cirkels sluiten daar mooi omheen aan. Deze zusters van het Blauwe 
Licht zijn ook dragers, maar zijn bestemd voor een andere taak en de uitvoering kan dus erg uiteen 
lopen. Ieder past zo in het Blauwe Energie systeem. Deze bestaat uit de Cirkels van de Heilige 
Geometrie:  “the  flower  of  life”,  de  Levensbloem.  Deze  Levensbloem wordt  beschouwt  als  de 
creatie van het Levende Licht van God.  Vele zusters gaan opstaan, maar ook vele broeders.

In principe heeft elk mens een verbinding met dit Blauwe Licht in het eigen energiesysteem. De 
Blauwe Kundalinislang! De Maria Energie zal nimmer of te nooit het mannelijke afwijzen. Zij is 
voor verbinding en samenwerking. De samenwerking met de Gouden Kundalinislang in elk mens 



mag nu verder op gaan. Het Heilige Huwelijk zal zich gaan voltrekken in de pijnappelklier ten 
hoogte van het derde oog chakra, de tiende chakra en deze activatie van de Tiende poort op de maan 
vindt plaats in oktober 2013.

Tot nu toe is de Maria energie nog niet aan het woord geweest en dit gaat nu gebeuren. Zij zal door  
velen gaan spreken via het hart. Zij was zeker al aanwezig, maar haar Logos gaat deze maand van 
start. Dit zal haar invloed hebben op de gehele wereld. Jullie beschavingen op aarde gaan langzaam 
maar  zeker  veranderen.  Jullie  allen  zullen  gaan  waarnemen  en  getuigen  zijn  van  een  ware 
omschakeling. Jullie, lieve mensen van de aarde, jullie weten ook dat dit in het begin vaak met 
strubbelingen gepaard gaat. Toch zal elke strubbeling plaats gaan maken voor het Liefdeslicht van 
God. Voordat de Blauwe energie vrijelijk zal doorstromen in ieder mag er nog het een en ander 
omgezet gaan worden. 

Orgonen energie en de Levensbloem raken elkaar nauw aan. Deze orgonen-energie kan pas ontstaan 
in een vrije zone energie. Vanuit een nulpuntactivatie. De Blauwe orgonen energie stroomt door de 
7 Magdala's  en zij zullen deze Levende Levensbloem energie direct gaan doorgeven, zij zijn in 
staat om  door middel van deze levende orgonenenergie, de energiepunten op aarde te activeren. 
Ben jij een drager van deze Blauwe energie, wacht dan af tot Ik bij je kom met de informatie die bij 
jou  past.  De 7  Magdala's  zijn  hier  gekomen om de  directe  ontvangst  door  te  geven  van deze 
Levende  Blauwe  energie  en  kunnen  dus  ook  de  andere  dragers  van  de  2de  en  derde  stroom 
activeren. Wil jij  weten in welke stroom jij verkeerd? In welke Blauwe Energie cirkel jij  hoort, 
maak dan contact met  één van deze zeven Magdala's. Zij weten hoe of wat te doen en in jou de 
stroom te activeren.

Verschillende stralen van kleur-energie.
De 7 Magdala's  worden ingestraald  door  de Blauwe Energie,  maar  zoals  er  7  Heilige  Kumara 
vlammen zijn. Zo zullen er ook 7 kleuren uitstraling komen vanuit die Blauwe Diamant, als Blauwe 
Regenboogkleuren. (zie boodschap deel 2: Ashtar Energie, Azurite)

Heilige Graal Code
De Heilige Graal is een belangrijk onderdeel voor de Blauwe Energie dragers en wanneer deze op 
jou pad is gekomen dan ben jij een drager van de Levensbloem van de 1de cirkel. Jij bent direct  
geactiveerd door Maria (Magdalena) zonder tussenkomst van een menselijke schakel. Wanneer je 
de Heilige Graal activatie hebt gekregen via een menselijke schakel dan ben jij onderdeel van de 
Blauwe Maria energie. Je bent een indirecte verbinding met de eerste cirkel van de 7 Magdala's. 
Niet iedereen kan deze verantwoordelijkheid aan. Dus wees niet teleurgesteld als je niet één van de 
7 Magdala's bent, je voelt deze verbinding heel sterk, dus jou verbindingen zijn echt, maar horen in 
een andere cirkel thuis. Het is een prachtig netwerk van cirkels. Kijk maar eens naar de Flower of 
Live, de Levensbloem! Voel in welke cirkel jij past. Later zal ik uitleg geven over de 7 cirkels van 
de Levensbloem en wat elke cirkel inhoudt.

                                                         Blauwe Azurite Diamant energie met uitstralende Regenboogkleuren



Zoals  jullie  zien,  lieve  mensen  is  de  cirkel  een  onderdeel  van  vele  cirkels.  Zij  staan  allen  in 
verbinding met elkaar. Dit is de Wet van Eén die zo werkt. De Blauwe energie omhelsd de Gouden 
Godsenergie.  Zo  kan  er  een  samenvloeing  tot  stand  komen  die  resulteert  tot  EEN  GROOT 
NULPUNT. 

ZO ONSTAAT NULPUNT ENERGIE EN DEZE KOMT VOOR IN ALLES. DE LEVENSBLOEM 
KAN GAAN STROMEN EN DE ORGONEN KUNNEN DE OMGEVING ACTIVEREN EN 
TOTAAL  TRANSFORMEREN  TOT  EEN  ZUIVERE  HOEDANIGHEID.  KRACHTVELDEN 
WORDEN  ZO  GEACTIVEERD.  THE  SEED  OF  LIFE  (LEVENSZAAD),  KAN  ZO  GAAN 
GROEIEN EN GROEIEN TOT EEN BOL,  WANNEER DEZE BOL DAN ZODANIG HOGE 
FREQUENTIE  AAN  LICHT  IN  ZICH  HEEFT,  KAN  HET  NULPUNT  GEACTIVEERD 
WORDEN EN GAAN STROMEN. ELKE BOL KAN EEN CONNECTIE MAKEN MET DE 
ANDERE  BOLLEN  EN  HUN  LICHTEN  KUNNEN  GAAN  SAMENVLOEIEN  TOT  ÉÉN 
GROOT GEHEEL.

                                                       SEED OF LIFE, LEVENSZAAD



SEED OF LIFE (LEVENSZAAD)
Dan is er in het midden van de Levensbloem het Levenszaad. Dit levenszaad is de cirkel waar alles 
omheen draait.  Het levenszaad kan en wil groeien in alles. Dat is de creatievonk van God. Het 
groeien van dit Levenszaad leidt tot het tot bloei komen van de Levensbloem. Wat daarna zich weer  
kan gaan manifesteren in vele levels van Lichtcreatie. In deze Heilige Geometrie bevinden zich de 
andere  Heilige  Geometrie  vormen.  Deze  ontstaan  vanzelf  als  de  punten  door  lijnen  worden 
gerealiseerd. De gebogen lijnen geven de vrouwelijke principes weer, terwijl de rechte lijnen en 
hoeken het mannelijk principe ondersteunen. In deze 7 puntige ster, kan dus de hexagram getekend 
worden. Deze zespuntster met zevende punt in het midden staat voor het Heilige Huwelijk. Het 
mannelijke en vrouwelijke wat samen gaat komen. Deze merkaba  draait in en om elkaar heen, in de 
verschillende richtingen zodat er een energie verrijking ontstaat en deze kan dan weer afgegeven 
worden aan zijn omgeving. Zo werkt de orgonen energie. Om deze vonken van Levensenergie te 
activeren, is er een kanaal nodig om deze in de materie neer te zetten. Enkele mensen zijn zodanig 
op deze Levensenergie aangesloten dat zij dit kunnen overdragen aan hun omgeving op aarde. De 7 
Magdala's die als hoofdpunten op aarde fungeren zijn een regulatie hier van. Zij activeren de andere 
Magdala's van de volgende cirkels.

Deze  7  Magadala's  worden  ondersteund  en  getraind  door  de  Kosmische  Activators.  Deze 
Kosmische  Activators  zijn  erg  belangrijk  en  deze  begeleiden  en  helpen  de  Magdala's  in  hun 
regulatie van deze Hoge trilling. Zij worden zo ook beschermd. Zij geven dan direct de energie door 
naar de andere cirkels die op hun manier weer  aan de slag kunnen gaan om deze Levensenergie op 
hun beurt weer door te geven aan de andere cirkels om hen heen. 

Het 1ste centrale Magdala geeft deze Levende Christosstroom door aan de andere 6 punten om haar 
heen enzovoort. Er zijn vele vrouwen die deze energie mogen doorgeven, alleen degene met het 
open Kosmische contact kunnen deze levensenergie direct doorgeven. De 7 hoofdpunten bezitten 
een speciale blauwdruk die dit mogelijk maakt. Het omvat een grote verantwoordelijkheid naar de 
vele verbindingen om hen heen. De 7 centrale hoofdpunten zijn de Hoeders van de Levensenergie 
die door hen heen stroomt. Zij zijn verbonden met de Heilige Graal en kunnen deze ook activeren 



via de Zonne-inwijdingen bij de andere Blauwe energie dragers. Deze 7 centrale Magdala's zijn 
over de aarde verdeeld, om deze energie goed in balans te houden. Op één plaats kunnen er nooit 
twee centrale punten verblijven. Vaak als er een centraal punt opstaat, bevinden er om hen heen de 
andere zes cirkels die met deze energie werken. Deze behoren dan tot de tweede of derde cirkel en 
geven zo deze energie door. De tweede cirkel wordt gezien als de 6 punten om het Centrale Punt 
heen. Allen zijn zij dragers van de Blauwe Azurite energie, maar in een andere frequentie.

Het samenvoegen van de vele Blauwe maan energieën op aarde
 Wanneer  de 7 Magdala's  opstaan en hun plaats  gaan innemen,  zal  er  eerst  een samenvoeging 
komen van alle vrouwelijke maan energieën die zich ooit op aarde hebben gemanifesteerd. De vele 
tijdslijnen werken met  vele soorten Maan energie die allen een andere benaming hebben. Deze 
benamingen behoren tot een andere tijdslijn van de aarde en mogen allen samenkomen onder de 
noemer van de Blauwe Energie. Dit om de samenwerking te bevorderen. Mannen worden in deze 
cirkels niet  uitgesloten,  maar juist  toegevoegd. Er mag zelfs  een evenwichtige verdeling tussen 
mannen en vrouwen plaats vinden. Er zijn dus ook mannen die deze verbinding met de Blauwe 
Energie  hebben.  Er  zijn  zuivere  vrouwen cirkels  en  zuivere  mannen cirkels  die  leiden  tot  een 
gecombineerde cirkel van Twaalf. De centrale Magdala in het midden begeleidt dan volgens de 
wetten  van de  Witte  Broederschap en  de  Azurite  Melchizedek Orde  het  13 manen bewustzijn. 
Wanneer  de  mogelijkheid  zich  voordoet  zullen  de  cirkels  gaan  ontstaan  uit  een  6  puntige 
vrouwencirkel én een 6 puntige mannencirkel zodat het evenwicht in de energieën goed verdeeld 
wordt.

Deze 7 Magdala's moeten dus een sterke en directe open verbinding met de Kosmische Maria's 
bezitten. Zij zijn telepathisch en door middel van gedachtekracht kunnen zij direct communiceren 
met de Hogere Lichtwezens. Anders kan dit niet begeleidt worden vanuit de Hogere Principes. Tot 
het  moment  van activering  zullen  zij  eerst  ondersteunt  worden door  een  Kosmische  Activator. 
Wanneer  zij  zover  zijn,  komen  de  beide  Maria's  in  een  directe  verbinding  op  hun  pad  en  de 
informatie  zal  gedeeld  worden.  Allen  die  geen  directe  open  telepathische  verbinding  hebben 
behoren tot de cirkels ernaast. Dit is ook een prachtige verbinding in energie met een belangrijke 
levensopdracht om deze te gaan vervullen. Het één kan niet zonder het andere. De centrale Magdala 
heeft een bepaalde kosmische kennis van krachtvelden en hoe deze cirkels van Blauwe energie zijn 
op en ingedeeld. Daardoor kunnen zij deze Flower of Life gaan begeleiden. Zij begeven zich in een 
dienende functie naar God de Bron en handelen volgens de Wet van Eén. Het grote geheel is waar 
zij voor gaan. Zij werken samen met het Gouden Christus Bewustzijn en de Azuriete Melchizedek 
Orde.  Inmiddels  heb  Ik,  Maria  (Magdalena)  het  centrale  punt  in  Nederland  al  benadert.  Haar 
activatie zal plaats vinden op 22 juli 2013. Zij is op de hoogte en tevens zal haar woord deze kennis 
verspreiden.



Maria-energie
Heilige Moeder Maria en Heilige Maria Magdalena kunnen samen tot één energie samengaan en 
heel  worden.  Ook  individueel  kunnen  Zij  werken.  Vanuit  deze  energie  komen  de  andere 
Maanenergieën tot stand. Daarover volgend keer meer.

De Magdala's zijn aangesloten op een  Heilige Cirkel waarin de beide Maria's: Moeder Maria, 
Maria Magdalena,  Sananda (Jezus Christus) Heilige Engel Michael, Melchizedek en andere Heilige 

Eenheden die hen begeleiden, hier in deze Heilige Cirkel plaats hebben genomen.

Er is nog meer informatie beschikbaar over de cirkels, maar deze komt later.

Ik heb met liefde gesproken door Arthura

Namasté Maria Magdalena

8 juli 2013

Mag gedeeld worden vanuit respect en in liefde met vermelding van de bron/kanaal: Arthura Hector
ashtarcommand.wix.com/ashtarspage

Schilderij bovenaan van Maria Magdalena door Del Parson
web: http://www.delparson.com/gallery.html 

http://www.delparson.com/gallery.html

