
 

 

WANNEER: op de 21e van iedere maand +  30 dec. 

HOE LAAT: 20 – 22 uur 

WAAR: thuis, omringd door je eigen kristallen (skulls). Lekker in je eigen luie stoel met een brandende kaars & 

muziekje aan. Mediterend of rustig naar muziek luisterend!     

AANMELDEN: mail naar Maria@sterrenpoort.com. Heb je vragen? Stel deze dan ook meteen.    

BOVENSTAANDE KAARS is gecodeerd voor mijn LeMUriaanse werk en staat afgestemd op LeMUria. Is dus een 

ideale energie verrijker van waar je haar plaatst. Kost € 11. Komt geheel ten goede aan mijn LeMuriaanse 

Aardehealingreizen, waaronder naar de Uluru Rock in mei 2019. 

   

TOELICHTING 
Heb je altijd al graag Moeder Aarde willen helpen? Dan zijn mijn GroepsHealingen op Afstand, bij 
uitstek geschikt om aan deze wens tegemoet te komen.            
Jij, Moeder Aarde en LeMUria zullen er veel baat bij hebben. 
De heilige 3 Moeders Maria-LeMUria-Hathor, maar ook Kwan Yin, Tara en de Grandmothers helpen 
ons allen persoonlijk. Zij sturen ons Moederlicht, Moederzorg, Aardehealing, Sjamanenwijsheid, 
Druïdenlicht. 
Ik ben speciaal door de Spirituele dimensies opgeleid om als Moeder Maria dit speciale kosmische 
Hathor Healingwerk vanuit mijn praktijk in Oegstgeest op AFSTAND te kunnen geven.  Met elkaar 
hebben we er ooit een flinke puinhoop van gemaakt en nu is het tijd om ons Oude LeMUria herboren 
te laten worden als een Nieuwe Moeder Aarde, zodat zij weer meedraait in het Grote Evolutie Plan. 
Hét Kosmische Plan waarbij we zo’n belangrijke rol toebedeeld hadden gekregen. 
Ik hoop dat jij dus ook je eigen verantwoordelijkheid hierin durft te nemen. Help mee om LeMUria 
weer tot bloei te brengen op Moeder Aarde, waar het veilig is en schoon, zonder angsten, zonder 
pijnen, zonder klachten, zonder twijfels, onder vervuiling! 
 

Laat het Paradijs LeMUria maar boven komen! 
 

Heal mee met mij, Mediteer mee met mij, Zing met mij op de Open Zondagen, Dans mee met mij! 
Leef met mij IN DE STERRENPOORT! 

     
Dan zetten we met elkaar de OUDE ENERGIE om in de NIEUWE TIJDS-CODERINGEN van LeMUria via 
ULURU (Australië) & TONGARIRO (Nieuw-Zeeland), want hier ligt de OerPoort waar ooit ook het 1e 
Kristallijnenlicht en het 1e leven Moeder Aarde bereikte. 
                          
 
 
 

 
                                                                                                                                                          



 

Op 21 januari vond de eerste Afstands GroepsHealing plaats van 2018 

 

Er werd gesproken over een nieuwe straal die er uit de Centrale Zon neer zou daalde tijdens onze 1e 

groepsafstemming. 

Ik zag dit via onze groep terecht komen in de buurt van de LeMUriaanse Zonnewijzer nabij Leiden, 

waarna er vanaf de Centrale Zon én vanaf Sirius afgezanten afdaalden via ons persoonlijk bewustzijn 

vanuit de hemel. Allen kregen we hiervoor, naast een vrouwelijk Hathorgodin, een speciaal opgeleide 

Siriaanse afgezant aan onze beide zijden. Zij legden een mini gouden chakra aan in ieders voorhoofd, 

die in de buurt van het 3e oog geplaatst werd. Wie dus daags ervoor en erna nog wat 

stralingshoofdpijn voelde, weet zich mogelijk nu weer te herinneren dat er ook dierbaren bij 

betrokken waren!  

De lichtstraal die via ons gezamenlijk haar herintrede deed, activeerde een Lichtzuil in de buurt van 

Katwijk in de duinen. Ik zag dat er schitterende gegraveerde patronen in af te lezen waren. Dit was 

de aanzet tot de opbouw van een Kosmische pilaar die moet gaan dienen als steunpilaar voor de 

LeMUriaanse Zonnewijzer. Van binnenuit scheen er een mooi helder zonlicht alle kanten op, zoals 

het er ooit bij de aanleg van Moeder Aarde ook uit zag. 

Vanuit deze LeMUriaanse Zonnewijzer, schoot er meteen een gecodeerde laserstraal terug omhoog 

het universum in en verbond zich met verschillende universele stromingen. Ook dit verplaatste zich 

weer dwars door het bewustzijnsveld van de deelnemers. In ons liggen er namelijk 

geheugenkristalletjes sinds de ondergang van LeMUria te wachten. Zij die hiermee in het oude 

LeMUria ook gewerkt hebben zullen zich gaan herinneren dat ze nodig zijn om deze Kosmische 

pilaren te ontsluiten. En hiervoor hoef je dus absoluut niet in Nederland of vlak over de grens te 

wonen. Kan zelfs zijn dat je momenteel ver weg woont, maar dit toch leest, omdat je wel de 

Nederlandse taal machtig bent. Wie dit aanspreekt vraag ik dan ook om zich aan te gaan melden voor 

de maandelijkse LeMUriaanse Afstands Groepshealingen. 

 

Onze Ancient Moederskull LeMUria tuurde met haar alles doorborende heldere ogen het firmament 

af vanuit de Andara Moeder Tempel in LeMUria. Iedere maand zal ze in de juiste Kristallijnen Tempel 

aanwezig zijn om op Afstand onze Groep te helpen bij onze taak.   

Ik zag tijdens de GroepsHealing hoe zij aan het roer stond om alles goed te laten verlopen, want zij 

weet als geen ander HOE MOEDER AARDE ER VAN OORSPRONG UIT HEEFT GEZIEN. Zij weet hoe er 

oorspronkelijk rondom mijn Sterrenpoort én de LeMUriaanse Zonnewijzer, nog 12 gloednieuwe 

Kosmische pilaren stonden te stralen tussen Vader Zon en Moeder Aarde, verbonden aan de 12 

verschillende sterrenstelsels. 

Deze wijsheid ligt namelijk diep in haar mentale blauwdruk-geheugen opgeslagen. Tegelijk lette zij op 

de coderingen, die bij iedere deelnemer feilloos door haar werden waargenomen. Mijn LeMUriaanse 

Kristallijnen Schedel Team kreeg de opdracht hier meteen wat mee te doen en werd er op afgestuurd 

samen met de verschillende Hathorgidsen en de Siriaanse afgevaardigden, die iedere deelnemer 

toegewezen had gekregen. Op magische wijze ontsleutelden zij ieders coderingen.  

Je hoeft je hier totaal niet van bewust te zijn en tóch gebeurt het! Wonderlijk toch!   

Geef je dus maar over aan je eigen zielswijze Hathorgids en begeleiders.  

Alles zal zich voltrekken volgens een exact uitgestippeld LeMUriaans Bezield Plan. 

Bij de eerste ring van het eerste chakra is een hernieuwde bezielende aansluiting gemaakt, wat soms 

even lastig kan aanvoelen, want onze basistrilling wordt hierdoor van maand tot maand kristallijner,  

waardoor het oude automatisch verdwijnt-wegvalt. 



Zo kan het voelen alsof we juist ontaard zijn en een poosje zweven. Hierdoor soms hinkend op 2 

gedachtes: de oude ‘van doe ik het wel goed’ en even ‘voortaan ga ik het anders doen’. Dit kan best 

even een lastige periode zijn, maar verwijt jezelf niets! Het hoort nou eenmaal bij het 

veranderingsproces van een mens. We durven niet zo goed iets los te laten, zonder dat we weten 

wat er voor in de plaats komt toch? Voel waar jouw hart het meest van gaat zingen en geniet van de 

veranderingen die op je Pad gebracht gaan worden. Ze liggen klaar, maar we kunnen er soms nog nèt 

niet bij! 

Weet dat je heel goed gesteund wordt door de Hathors en de Sirianen, die ons zó graag helpen. 

In de onderstaande tabel krijg je alvast wat houvast en nieuwe gegevens per maand ingedeeld. 

Misschien wil je aan iedere Afstands Groepshealing gaan deelnemen? Dat zou natuurlijk héél fijn 

zijn, maar het kan ook zijn dat jij je opgeeft in je geboortemaand, de maand van Pasen, Pinksteren, 

Kerstmaand of in de maanden van de 4 seizoenswisselingen: 21 maart, 21 juni, 21 oktober en 21 

december! 

 Voel jij je aangesproken door deze tekst OF  

 wilde je altijd al graag iets voor Moeder Aarde betekenen OF  

 voel jij je ook Oud LeMUriaan?  

Doe dan snel mee en stuur me even een mail met je contactadres en maak altijd ruim voor de 21e 

van de maand € 22 over op mijn bankrekening NL27 ABNA 0836 2524 97 t.n.v. M.J.A. van der Geest-

Derksen. 

Zodra ik het bedrag ontvangen heb zal de voorbereidende energie van start gaan en kan je soms 

waarnemen dat jouw energielichaam voorbereid wordt. Niet schrikken, dit project is absoluut diep 

beveiligd en verzegeld, want het mag nooit meer misgaan zoals het in LeMUria afliep.  

Ik wens je samen met je Ziel en Hogere Zelf een geweldig 2018 toe, een jaar waarin we met elkaar 

LeMUria opnieuw leven in zullen blazen. Wie hier aan mee werkt zal rijkelijk beloond worden. 

TOT SLOT: Ik zou het fijn vinden als je na afloop van een Afstands GroepsHealing even laat weten, via 

de mail, hoe de healing bij jou is ontvangen. Misschien dat ik je na afloop nog ergens in kan bijstaan. 

Heb je vragen dan lees ik die ook graag. Stuur naar Maria@sterrenpoort.com 

 

Hier volgt een overzicht van de 12 maanden, waarbij telkens een sterrenbeeld/zodiac dier, 

maangodin, boom, plant, meridiaan, planeet of sterrenstelsel, kristal, element, maar ook een 

belangrijke energie plaats op Moeder Aarde uitgelicht wordt.   

Op mijn Blog zal ik aandacht proberen te besteden aan deze thema’s. Dus kijk hier af en toe op als je 

nog geen VOLGER bent van Ancient Moederskull LeMUria & de Hathors. 

Iedere maand staat in het teken van een ander dierenriem/zodiac en heeft hierdoor een andere 

energie, waarbij een andere Planeet/Sterrenstelsel invloed uitoefent op de leylijnen in Moeder 

Aarde, de meridianen in ons Lichaam en al het overige leven. Hopelijk doe jij ook mee op iedere 21e 

van de maand van 20-21 uur. 
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  EN WORDT GEBUNDELD TOT ÉÉN LEMURIA 

 

Maria van der Geest: www.sterrenpoort.com 
      

 

 


