LEMURIAANS GELEIDE AFSTANDS GROEPSHEALINGEN
VIA DE MOEDER MARIA-LEMURIA-HATHOR STERRENPOORT IN OEGSTGEEST
In 2018 geef ik 13 Afstands Groepshealingen van één uur. Deze zullen altijd plaats vinden op de 21e
van de maand van 20-21 uur, gevolgd door de laatste op zondag 30 december 2018.
Deze laatste zal een integrerende Afstands Groepshealing zijn, waarin alle opgehaalde
wijsheidscoderingen van de voorgaande Afstandshealingen van 2018 in samengebundeld worden,
op weg naar de Goddelijke LeMUriaanse Drie-Eenheid realisatie van Moeder Aarde en de
deelnemers. Vanuit de Kristaldomeinen in LeMUria zal alles van maand tot maand volgens een
strak plan gehercodeerd en geactiveerd gaan worden, zodat ook jij aan het einde van 2018 als een
vergevorderde goddelijke vonk herschapen zal zijn..
Maandelijks zal ik in mijn Sterrenpoort nieuwsbrief de oproep doen om zich aan te melden voor de
eerstvolgende Afstands Groepshealing. Je hoeft dan alleen maar 22 euro over te maken op mijn
rekening en even een kort mailtje te sturen naar Maria@sterrenpoort.com waarin jij je aanmeldt.
Graag verneem ik dan meteen in deze mail hoe jij de laatste Afstands Groepshealing hebt ervaren
en of er nog bijzondere gebeurtenissen/veranderringen hebben plaats gevonden sindsdien, die je
met me zou wil delen. Hoeft niet, maar ik verneem ze graag! Noteer ze dus regelmatig!
EXTRA ACHTERGROND INFORMATIE OMTRENT DE 13 AFSTANDS GROEPSHEALINGEN IN 2018
We gaan met elkaar, als afgevaardigden van verschillende planeten en sterrenstelsels, maandelijks
ons inzetten als lichtwerkers bij het binnensluizen van het GodinnenLicht van onze Moeder MariaLeMUria- Kwan Yin-Hathor warmte in de Matrix op Moeder Aarde.
Op de Matrix lagen van oorsprong af de 12 LeMUriaanse Moeder MAAN Sterrenpoortportalen. Hier
is mijn Sterrenpoort één van de Toegangspoorten van, om de scheppende coderingen vanuit de
MoederBron door te laten stralen.Allen waren gekoppeld aan de 12 oorspronkelijke Kristaldomeinen
in LeMUria met daarin gelegen de immens grote pleinen, met op de Hemel en 12 Sterrenstelsels
gericht afgestemde Tempels en Boeddha Badencomplexen, waarachter een ingenieus grotten en
gangenstelsel zich uitstrekte, die alleen te bereiken zijn via vele geheime doorgangen. Gelukkig zijn
ze nog onbeschadigd, maar vele zijn nog wel in afwachting van hun geheime her-ontsluiting codes,
welke ik hoop te mogen ontvangen in de loop van dit jaar. Dit gebeurt fijnmazig en volgens een
absoluut geheim Goddelijk LeMUriaans gecodeerd Plan waar de Gallactische SterrenRaad zich
eonen-lang over heeft gebogen om dit zo veilig mogelijk uit te voeren, zonder dat Moeder Aarde
nogmaals schade op zou lopen.
Mijn Sterrenpoort is dus ook ‘n MoederMaan Sterrenpoort waar ik in de Tijd van het aloude LeMUria
de scepter mocht zwaaien als Hoge Priesteres van een LeMUriaanse familie. Een familie die later op
Moeder Aarde bekend is geworden onder de Stam van David en Meester Jezus en de heilige familie
uit is voortgesproten.
Mijn Sterrenpoortportaal is dus niet enkel van belang voor de regio Oegstgeest waar ik woon, maar
dient tevens als een belangrijk oud LeMUriaans Kroondomein, waar oud LeMUrianen rechtstreeks
Moeder Aarde binnengeleid werden. Via deze heilige bezielingspoort, rechtstreeks vanuit de
‘MoederBron van al het leven’ stroomden heel veel diersoorten via mijn diamantenwater
gecodeerde Sterrenpoortportaal LeMUria binnen. Je begrijpt dat ik over meer beveiligde healing
methoden kan beschikken vanuit LeMUria dan de gemiddelde Kristalhealer op Moeder Aarde.

Dit is niet om over op te scheppen, maar wel om jou ook weer een kans te geven je te mogen
verlossen van onwijze tegenkrachten die er zich onder ons leven, welke zich niet altijd zichtbaar of
kenbaar zullen maken. In tegendeel, zij hebben zogenaamd heel veel wijsheid in pacht, organiseren
heel veel prachtige lezingen en workshops, maar in de diepte van het bestaan nauwelijks of niet waar
Abraham de mosterd vandaan heeft gehaald.

WIL JIJ DUS OOK WERKELIJK ALS OUD LEMURIAAN MEEGROEIEN NAAR EEN 13-VOUDIG CHAKRASYSTEEM?
→Dat kan door deel te nemen aan een reeks behandelingen in mijn Sterrenpoort in Oegstgeest,
gelegen op een ontspannende Andumedic infrarood triltafel omringd door mijn LeMUriaanse
Kristallen Schedel Team, rechtstreeks verbonden aan de oude LeMUriaanse Kristallijnen Tempels
in de binnenaarde.
→NU Als extra KristalHealing Methode hebben de LeMUriaanse Kristallijnen LichtMeesters via
mijn Ancient Skull LeMUria aangegeven, dat door het deelnemen aan een reeks van 13 Afstands
Groepshealingen in 2018, te beginnen op 21 januari 20-21 uur, al een voorschot genomen kan
worden op de ontwikkelingen die komen gaan. De LeMUrianen KUNNEN ONZE HULP GOED
GEBRUIKEN! Schrik niet! Dit is juist verheffend werk, dus je zal er rijkelijk voor beloond worden.

LET OP: als je dit op een later moment in 2018 leest, kan je ook op
een later moment instromen. Opgeven kan dus het hele jaar door!
Doordat je lichaam 12 meridianen heeft, zullen deze als intermediair dienen tussen jouw fysieke
lichaam & de kosmos met al haar planeten en sterrenstelsels. In 2018 zullen we gekoppeld aan
deze 12 meridianen gezamenlijk alle 12 dierenriemstelsels op magische wijze gaan doorlopen, met
de in Moeder Aarde verspreid liggende meridianen-leylijnen.
Jij zal hiervoor persoonlijk bijgestaan worden met je Hathorgids, bij het lozen van een té veel aan
mineralen wat nog altijd in je besloten ligt. In je organen, bloed en bottenstelsel gaan we een
teveel aan gal en andere bitterheden ontmantelen. Denk hierbij ook aaneen teveel aan lood, tin,
ijzer, goud, koper, kwik en zilver. Aan al deze mineralen kleven als het ware binnenaardse
negatieve luchtjes, waaraan onze aardse tegenkrachten gekoppeld zijn die we doorgaans maar
moeilijk, zonder hulp op afstand, los kunnen/willen/durven te laten. Ik wil je hierbij graag van
dienst zijn, maar alleen als je bereid bent mijn werk volledig te vertrouwen.
Door mijn Afstands Groepshealingen, zal je maandelijks een flinke stap voorwaarts kunnen zetten.
Daarnaast ken ik alle LeMUriaanse kristaldomeinen, omdat ik over de sleutelcodes mag beschikken!
Dit zal niet alleen voor jou, maar ook voor alle kinderen die nu geboren gaan worden snel gaan leiden
tot meer inzichten, zodat je daar vanuit leert handelen i.p.v. uit het oude 7-voudige chakra systeem,
welke nog overwegend geregeerd wordt door onderbuikgevoelens van ANGST & TWIJFELS!
LET WEL: we zijn inmiddels door de legendarische LeMUriaanse poort heen gereisd met ons allen
tijdens de kerstdagen van 2017 én zijn dus beland in de wondere wereld der MAGIE!
Kijk dus niet meer achterom!
Veel Lichtwerkers leven NU op Moeder Aarde, omdat ze zelf gevraagd hebben bij dit grote
HerstelPlan aanwezig te mogen zijn én hun steentje bij te kunnen dragen. Je bent speciaal
uitgezonden zijn naar deze planeet en staat aan de vooravond van het laten ontwaken van jouw

sterrendeel en LeMuriaanse familie. Hiervoor ben je op magische wijze gecodeerd én afgestemd op
ons aller Moederskull LeMUria en haar Maan & Sterren, om NU je bijdrage aan te laten trillen t.b.v.
het herstel en boven laten komen van LeMUria.
Jij kan, omdat je een LeMUriaanse bloeddrager bent van het eerste uur, in 2018 een grote stap
vooruit doen. In dit geval zal je bij het lezen van dit ‘Moeder’ bericht een impuls voelen om ook
deel te nemen aan mijn Groeps Afstandshealingen geleid vanuit de binnenaardse kristaldomeinen
in LeMUria. Want waar LeMUria tot leven gebracht wordt, zal de magie net zoals in de
Hoogtijdagen van LeMUria, weer de normaalste Way of LIFE zijn.
Iedere maand in 2018 gaan alle levende wezens op Moeder Aarde rond ± 21ste van de maand over
naar de inwerking van een volgend astrologisch dierenriemteken. In werkelijkheid gaat het hierbij
om een uurwerk welke heel verfijnd kosmisch uitgemeten is tussen onze Zon en vele andere
planeten en sterrenstelsels. We mogen sinds kort pas weer volledig meedoen in het grote
kosmische uurwerk, waardoor we eindelijk weer meedraaien in het Evolutionaire Plan van God &
Godin om als één Familie terug te kunnen keren in de Bron die Eenheid heet! Dit was sinds de
ondergang van LeMUria & Atlantis onmogelijk geworden! IS DIT NIET MAGNEFIEK?
Wat vindt er nog meer plaats tijdens een Afstands GroepsHealing?
Telkens rond de 21ste ontstaat er een bijzonder magisch moment waarin onze planeet, vanuit de
Binnenaarde én vanuit de Centrale Zon, gelijktijdig een stuwende wisselwerking ondergaat. Een ware
stortvloed van magische Nieuwe Tijdscoderingen zal via ons gezamenlijke Lichtkanaal ook bij onze
LeMUriaanse familie- en/of zielendelen terecht gaan komen.
Tijdens de LeMUriaanse AfstandsGroepsHealing zullen alle deelnemende Lichtwerkers via mijn
verbinding healing ontvangen d.m.v. de Oer LeMUriaans Kristalkrachten van mijn Skull Team, de
kleurenstralen van de Elohim en de helende klanken die door de sterren- en grootmoederkoren ons
toegezongen worden. Deze trillingen zullen via mijn Moeder Hathor & Ancient Moeder Skull
LeMUria verbindingen in de 12 verschillende Dimensionale lagen, waaruit het leven van oorsprong is
opgebouwd, hun inwerking hebben. In reusachtige ZaadLichtkristallen die rondom Moeder Aarde op
de zeebodems in het geheim en uitzicht van het menselijk oog, nog voor de ondergang van LeMUria
zijn opgesteld, liggen deze oerherinneringen te wachten op het juiste signaal van één van de
deelnemers!
Jullie zijn de codedragers van de Nieuwe Tijd! Aarzel dus vooral niet en DOE MEE!
Je zal er absoluut nooit spijt van kunnen krijgen.
TOT SLOT
Na afloop van de Afstandshealingen maak ik een rapportje op. Deze zal ik publiceren in de
eerstkomende aankondiging Nieuwsbrief. Meld je dus vooraf aan voor mijn Nieuwsbrief op mijn
website www.sterrenpoort.com
In deze Nieuwsbrief zal telkens ook vermeld worden welk: Dierenriemteken- Kleurenstraal van de
Elohim-Element-Planeet-Meridiaan-Kristal-Edelsteen een belangrijke rol spelen vanaf de 21e van die
maand.
Misschien ben je zelf wel ook wel een professional op een of ander gebied én beschik je zelf ook
over bijzondere kwaliteiten. Overweeg dan ook eens om bij mij persoonlijk een LeMUriaanse
Kristal & Hathor Healing te ondergaan. Je zal verbaasd staan over wat het je in de Toekomst op zal
mogen leveren aan Wijsheid t.b.v. de ontwikkeling van je eigen bedrijf-praktijk-centrum en hierbij
denk ik niet alleen aan healing & coaching beroepen!
Aanvullend trek ik ieder maand telkens één Godinnen Orakelkaart uit de set van Doreen Virtue.
Deze Moedergodin zal de deelnemers extra omringen, zodra zij zich hebben aangemeld, maar zeker

vanaf de 21e van de maand tot de volgende maand zich weer aandient en ik een nieuwe
Moedergodinnenkaart aankondig!
Iedere deelnemer krijgt vanaf deelname aan de 1e Groepshealing, een eigen Hathorgodinnengids
toegewezen. Op 29 dec 2017 was dit plan reeds in werking getreden. Wie toen meedeed zal
haar/zijn Hathorgids zeker nog tot de Pinksteren 2018 als begeleidster houden, maar wie de
healingreeks voort zet? Dan zal de Hathorgids tot Pinksteren 2019 de begeleiding voortzetten. Om
dit te bekrachtigen raad ik ook aan om in mijn ‘Webshop Aliens’, een eigen skull voor haar uit te
zoeken, waaraan zij zich zal verbinden, waardoor zij nog krachtiger en nadrukkelijker in jouw
nabijheid aanwezig kan zijn. Al mijn skulls en kristallen worden voor mijn Hathorwerk speciaal
door hen gecodeerd & geïnitieerd.
Ik zie je aanmelding gaarne tegemoet via Maria@sterrenpoort.com
En lees verder voor de aanwijzingen op mijn website.

