
De Blauwe Energie en
het Bioritme van de Mens

Ashtar via Arthura

Lieve mensen, vandaag zal ik spreken over de 
pijnappelklier, het deeltje dat het bioritme regelt.

Het bioritme van de mens is erg gecompliceerd. Dit is het deel wat de balans 
tussen het dag en nacht ritme weergeeft. De dag en de nacht kun je zien als het 

zon en maan deel. Het geeft de dualiteit in jullie wereld weer. Tevens reageert het 
op de twee kundalinislangen in jullie energetisch systeem. Als deze slapen liggen 
zij opgerold in jullie basischakra. Dat betekend dat het energetische systeem plat 

ligt! Geen bewegingen maakt, geen actieve energiestroom plaats vind. Lieve 
mensen, jullie bestaan nu eenmaal niet alleen uit een fysiek lichaam. De 

energetische lichamen om en door jullie heen zijn erg belangrijk. Zij vormen ook 
een soort orgaan, een energetisch orgaan.



pijnappelklier

Waarom is dit energetische orgaan zo verwaarloosd?

Daar draait alles om, dit is de clou, de kern van alles. Zoals elke chakra in de vorm 
van een spiraal draait en zo de energetische motoren laten werken. Zo werkt ook 
de energie toevoer. Deze zijn een belangrijk deel van het menselijke lichaam en het 
energetisch orgaan speelt een zeer grote rol. Een onzichtbare rol. Via het bioritme 
wordt het onzichtbare, zichtbaar in het fysieke. Ik, Ashtar zal dit proberen uiteen te 
zetten. We gaan terug naar de dualiteit op aarde. Deze is duidelijk uit balans. Ik, 
Ashtar heb het steeds over de Blauwe  Energie en deze komt naar de aarde om 
alles te herstellen. Weer in balans te brengen. Het vrouwelijk deel, de vrouwelijke 
kundalinislang,  mag  samengaan  met  het  mannelijk  deel,  de  mannelijke 
kundalinislang. Deze eenwording wordt Hieros Gamos genoemd en is het heilige 
huwelijk  van  de  twee  tegenovergestelde  delen.  Het  is  een  samengaan,  een 
samensmelting van tegengestelde energieën. Dat klinkt tegengesteld niet? Ashtar 
lacht en gaat verder. Dat is het niet! Het is juist een natuurlijk proces. Wanneer een 
man en vrouw samenkomen in de fysieke liefde, kunnen zij een derde element, ja 
een baby, creëren. Het kind is dus de uitkomst van twee. 1+1 = 3. Dit is de Drie-
eenheid die zo vaak benoemd wordt. 



 
Het hexagram is de zespuntster of merkaba het energetisch Lichtvoertuig.

Het nieuwe element dat ontstaat, geldt voor alles. In het energetische component 
gaat  dat ook zo. Er ontstaat een nieuw deel,  een nieuwe dimensie.  De andere 
delen zijn er nog en toch weer niet. Deze eenwording geldt voor de fysieke vormen 
op aarde, zoals de zaden van een plant een nieuwe plant vormen. Het zaad is de 
kiem waar alles in verborgen ligt. Een soort chip, maar dan biologisch. Deze chip 
bevat alles en wanneer dit zaad, deze chip opengaat en de energie toelaat om te 
groeien. Is het alsof je een bibliotheek binnen loopt.

Zie het zo: Wanneer je jouw mobiele telefoon aanzet en je ziet alle knoppen en 
programma's,  die  je  gemakkelijk  kunt  bedienen  door  een  enkele  tikje  met  de 
vingertop. Dan wordt er een programma geopend. In dit kleine apparaatje bevinden 
zich werelden in werelden. Elk programma is een wereldje op zich. Als je in die 
wereld  kunt  komen openen zich vele  mogelijkheden voor  de  gebruiker  van  het 
apparaat.  Je  kunt  als  het  ware  naar  binnen  gaan  in  een  programma.  Elk 
programma heeft  een andere uitvoering:  andere mogelijkheden.  Elk  programma 
heeft zijn eigen unieke gebruiksaanwijzing. Behalve bellen kun je veel meer met dit 
mobiele apparaatje. Het zendt en ontvangt. Het staat in verbinding met de satelliet 
buiten deze aardbol, ben je niet aangesloten op het grote netwerk, dan kun je er 
niet veel mee doen. Lijkt het een levenloos object. Een groot aantal poorten zijn 
gesloten, je kunt niet bellen of internetten. Je kunt de programma's of werelden niet 
binnenkomen.



Wat is nodig om het slot  te ontsluiten? Contact met het grote geheel  buiten de 
telefoon. Dit is nodig om de uitzendactiviteiten, de toevoer van het signaal binnen te 
laten komen. Maar die is geblokkeerd. Je bent niet aangesloten, niet geconnect.

Zo gaat het ook met de mens op aarde. Is het energetisch lichaam niet aangesloten 
op de grote energetische Bron, dan kan het signaal van buitenaf niet ontvangen 
worden. Vele programma's worden slapend gehouden en niet gebruikt. Waarom? 
De mens kan het zich niet meer herinneren. Er zijn onderdelen die geactiveerd 
kunnen worden en  die  vele  mogelijkheden bieden.  Het  openen van de  andere 
werelden en dimensies leidt tot nieuwe mogelijkheden bij de mens. Jullie mensen 
op  aarde  krijgen  andere  tools  en  mogelijkheden  om  te  communiceren.  Zoals 
telepathie.

telepathie: ver-voelen

Vergelijk het maar met het mobieltje wat NIET is aangesloten op een netwerk en 
het signaal via de satelliet in de ruimte NIET kan ontvangen. Of een mobieltje wat 
WEL is aangesloten op dit  onzichtbare signaal.  De ontvangst wordt anders. Het 
mobieltje krijgt niet alleen meer mogelijkheden aan faciliteiten. Nee, er komen zelfs 
onderdelen tot leven.

Zo is het ook met het menselijk lichaam. Aangesloten zijn of niet. Aangesloten zijn 
op het grote geheel, God de Bron of niet...

de informatie-toevoer is onderbroken, geblokkeerd of niet.

Nu een ander voorbeeld. Stel dat jij, je zeer klein kan maken en in de telefoon kan 
stappen. Je komt in de wereld van het apparaat terecht. In bepaalde programma's 
kan je zo binnenlopen.  Maar  in  de  grotere programma's  niet.  Je bent  namelijk 



vergeten dat er zich een grotere wereld buiten het apparaat bevindt. Wanneer je in 
deze wereld leeft  en op zoekt  gaat  naar die andere programma's,  die voor jou 
ontoegankelijk lijken. Dan heb je een sleutel nodig om dit slot te openen.
Per toeval,  gebeurd er zo nu en dan een magisch wondertje:  de deur naar het 
programma gaat plots open en jij kan naar binnen en er gebruik van maken. Je 
stapt een totaal andere wereld binnen met vele mogelijkheden (stel het programma 
van  het  internet).  Deze  wereld  boeit  je  enorm en  wanneer  je  weer  buiten  het 
programma bent, vraag je je af: hoe kom ik er weer in? Hoe maak ik weer contact? 
Voor jou is dit een magische wereld met een magische toegang. Je begrijpt niet 
hoe het werkt.

Je bent vergeten dat er een grote wereld buiten het apparaat bestaat en dat dit 
apparaat van buitenaf bestuurd kan worden: Voor jou is de wereld in het apparaat 
de  enige  wereld.  En  de  andere  ontoereikende  programma's  zijn  de  magische 
werelden. Voor vele die met jou in het apparaat leven en nog nooit die magische 
programma's zijn binnengegaan, is dat ongeloofwaardig.

Je bent een onderdeel van de wereld in de telefoon, dat zelfstandig kan bewegen, 
een met een eigen vrije wil! Jullie eigen vrije wil hier op aarde geeft jullie de vrijheid 
om wel of niet mee te werken aan het grote achterliggende programma van God. 
Tegelijkertijd snap je niets van dit  totale geheel! Het grote geheel is onzichtbaar 
geworden. Jij  hebt jezelf  verkleint en aangepast aan dat kleine wereldje van de 
mobiele telefoon. Je leeft nu tussen de programma's van die wereld. Hoe kom je nu 
IN de programma's, in de onderdelen om in die wereld te stappen, er deel aan te 
nemen? Je moet weten HOE. Hoe stap je van het ene in het andere onderdeel: van 
fotocamera naar telefoonboek?

Dit zou je kunnen vergelijken met de opbouw van de dimensies en matrixen. Hoe 
kom je in contact met de andere dimensies en levensvormen? Hoe stap je over van 
de ene naar de andere dimensie?

Elk  programma in  de  telefoon  is  een  andere  matrix.  Een  andere  realiteit.  Een 
andere dimensie. Het kleine mensje in de telefoon zijn de mensen op aarde. De 
groep  die  de  magische  momenten  beleven  zijn  de  spirituele  mensen,  die  het 
contact proberen te maken met de grote magische Bron en de andere wonderlijke 
werelden.  Daardoor  ontstaat  er  een  zelfgecreëerde  dimensie  of  wereld.  De 
illusielaag. Niet iedereen begrijpt deze manier van leven. Dit zijn de mensen die 
meer willen en iets missen en op zoek gaan. Zoals er vele programma's zijn, zijn er 
ook  vele  soorten  mensen.  Met  vele  perspectieven  en  meningen  en  dus  vele 



invloeden. Ook van buitenaf.

Dan wordt er een mens geplaatst in de telefoon die zich herinnert waar hij vandaan 
komt. Hij staat in contact met dat grote geheel buiten de telefoon.
Zij die het contact met die andere wereld buiten de telefoon onderhouden, worden 
geholpen,  aan  hen  worden  de  oplossingen  aangedragen.  Op  het  moment  dat 
vanuit het grote geheel aangegeven wordt wanneer er een deur geopend wordt, 
kan de kleine mens deze realiteiten binnengaan. Deze kleine mens die samen gaat 
werken met het grote geheel zullen op elkaar afgestemd zijn. Dit is leven in eenheid 
en in verbinding. Hier beginnen de Lichtlessen van het Kosmisch Bewustzijn.

Deze samenwerking kan alleen als de kleine mens zich vanuit het hart openstelt.

Door steeds weer de eigen wil in te zetten en niet op het juiste moment tot een 
overeenkomst te komen, loopt die kleine mens elke keer tegen een dikke muur op. 
Teleurgesteld en afgewezen, sluit het zich verder af. Gelooft nergens meer in.

De vrije wil is prima als je met een beperkte blik je leven wilt leiden in een beperkte 
compacte wereld. Daar is niets mis mee, zolang de kleine mens gelukkig is. Maar 



vele  van  jullie  zijn  geboren  met  een  herinnering  die  slaapt,  zoals  de 
kundalinislangen diep slapen. Wanneer het "wakker wordt proces" start, begint het 
bewustzijn te veranderen, maar ook het fysieke lichaam. Dit kan een heftig proces 
zijn.  Laat  Ons  jou  helpen,  dan  gaat  het  gemakkelijker.  Wij  vanuit  die  andere 
energetisch Lichtwereld  bezitten een andere taal  en  levenswijze,  die  het  kleine 
mensje  wel  moet  begrijpen!  Wij  volgen  andere  wetten,  hoever  wil  je  met  Ons 
samenwerken? Hoever wil je afgestemd zijn op Onze wereld die uit Licht bestaat. 
De fysieke mens bestaat hoofdzakelijk uit water. Maar het energetische deel van de 
mens bestaat uit Licht en dit deel kan met ons communiceren.

Dit is het kosmisch bewustzijn wat nu opengaat,
en rijpt.

Dit  alles  heeft  te  maken  met  jullie  pijnappelklier  en  het  bioritme.  De  duale 
kundalinislangen  komen  in  de  pijnappelklier  samen,  om  het  heilig  huwelijk  te 
sluiten.
Activeer  je  de  pijnappelklier,  dan  activeer  je  het  energetisch  vermogen  tot 
communiceren met de Lichtwereld. Dit is de sleutel en de toegang tot de andere 
werelden.



De eerste stap:
Contact maken met de aarde en haar energieën. De ontwikkeling hiervan breng je 
in contact met de wetten van de onzichtbare wereld. Dit houdt in: communicatie 
met de onzichtbare dimensies van de planten, stenen en dieren.
De ether, de vier windrichtingen, moeder aarde als planeet en als totaalenergie. De 
mens  op  de  aarde,  kan  zich  energetisch  verbinden  en  verankeren  met  de 
aarde. Elven, deva's en andere natuurwezens kunnen een eerste stap zijn met die 
verbinding. Communiceren met overleden familie, kan de tweede stap zijn.
Dit heet het AARDS BEWUSTZIJN. De aarde is jullie fysieke en energetische accu. 
Door je aan te sluiten op deze energetische accu, maak je contact met de aarde. 
De onzichtbare werelden kunnen zich nu aan jou openbaren. Of ben je bang lief 
mens? Omdat  er  zoveel  stemmen gaan spreken?  Zoveel  werelden opengaan? 
Vraag dan om hulp aan Ons en de Engelen van het Licht. Zodat jou energetische 
familie vanuit die energiewereld kan helpen en jou kan uitleggen hoe te handelen. 
Het naleven van deze wetten is noodzakelijk, het is de gebruiksaanwijzing. Alles 
heeft een gebruiksaanwijzing, jullie lichaam ook.
Wij  hebben   DE  BOODSCHAPERS  op  aarde  geplaatst,  zodat  zij  de 
gebruiksaanwijzing  aan  jullie  kunnen  uitleggen.  Vergeet  niet  te  luisteren  naar 
degene deze bewuste verbinding hebben met de Lichtwezens. Jullie vergeten nog 
al eens te luisteren, als je vol bent van je eigen ervaringen of ego.

Nu komen we bij het bioritme en de pijnappelklier.
Heb je problemen met je bioritme? Bioritme is de afkorting van het biologisch ritme. 
Wat is dat biologische ritme dan? DAG EN NACHT RITME.
Elk  mens heeft  slaap nodig.  Dit  is  om het  evenwicht  te  handhaven tussen het 
bewuste en onbewuste deel. Jullie kunnen niet steeds wakker blijven, dan wordt de 
mens  op  aarde  letterlijk  gek.  Wanneer  jullie  slapen,  maak  je  contact  met  de 
onzichtbare Bron. Het vergeten energetische deel.  Op die momenten van slaap 
krijg je contact. Je laadt je letterlijk op aan het Licht. Dit deel heb je zo hard nodig, 
dit is het psychisch en emotioneel component wat opgeladen dient te worden via 
het Licht. Ja, er kunnen grote blokkades zijn, maar alles is om te zetten. Wat wil je?
Niemand wordt veroordeeld door de Bron en Zijn dienaren. Zelfs niet als de mens 
wilt blijven slapen en zich  wilt manifesteren in de materiële wereld. Dit is de vrije 
keuze en niemand mag de ander veroordelen voor deze keus.  Ook niet  als de 
mens kiest om contact te maken met het Grote Geheel of juist die van het duister. 
Waarom niet? Niemand weet precies de reden waarom deze mens dit kiest. Daar 
hebben jullie mensen op aarde geen inzicht in.  Wel mag je elkaar jou beleving 
vertellen, mededelen. Jou standpunt mag geuit worden vanuit respect.
Jullie leven in een wereld die het dag en nacht besturen. Deze duale componenten 
zitten overal in. Het is de bedoeling om eerst deze dualiteit zuiver te krijgen door 



inzicht, zodat jullie mensen weten hoe deze werken. Onze Boodschappers hebben 
dit inzicht verkregen. Vraag aan hen hoe het zit?

Het planten van Lichtzaden

KOSMISCH ONBEWUST: Op de aarde kunnen degene die het magische zoeken, 
maar nog niet weten hoe het werkt, Licht uitstralen en de energie verhogen tot een 
bepaald punt.
KOSMISCH  BEWUST:  contact  met  de  onzichtbare  Hogere  Werelden,  deze 
Boodschappers van het Licht kunnen Lichtzaden planten in de mens. Waarom zij 
wel?  Omdat  zij  afgestemd zijn  op de Engelen van het  Licht  en Zij  hebben het 
overzicht  en  Zij  communiceren  direct  met  God  de  Bron.  Zij  voeren  uit,  zij  zijn 
dienstbaar geworden. Leven niet volgens de wetten van de vrije wil, die de mensen 
op aarde volgen, maar volgens de universele wetten: DE WET VAN ÉÉN

Zij  worden stevig getraind door het Licht  voordat zij  dit  naar buiten brengen. Zij 
weten  en  twijfelen  niet,  omdat  zij  weten  hoe  het  zit.  Zij  hebben  een  bewuste 
verbinding.  Degen die  niet  bewust  zijn  in  het  contact,  zijn  nog NIET Kosmisch 
Bewust. Wel kosmisch ONbewust. Er is ook nog: een totaal niet bewuste stand. De 
totale slaapstand. Bij het kosmisch onbewustzijn is de kundalini soms uitgerold en 
soms weer ingerold. De totale wakkere stand is nog niet bereikt, maar wel bezig te 
ontwaken. Dit gaat in golven. Totdat de totale energie gaat stromen en de kundalini 
blijvend verbonden is met God de Bron. De Levende Christos stroom is dan actief. 
In deze fase van het kosmisch onbewust zijn, is het steeds vallen en opstaan. De 
mens wordt steeds weer voor de keuze gesteld welke richting deze nu uit wilt.

De Kundalini  activatie  kan de energetische delen wakker  maken en deze twee 
componenten steeds verder laten uitrollen. In de pijnappelklier komen zij bij elkaar 
in eenheid, versmelten zij tot een Heilig Huwelijk. Dit is steeds weer trainen en het 
visualiseren zet de activatie in gang. Het sturen van Licht door de chakra's zet de 
energetische motoren aan. Heft de dualiteit in de mens op.

Het opheffen van de dualiteit in de disharmonische vorm gaat als volgt.
Contact met de aarde energie.
Contact met de buiten liggende energieën van de aarde, natuur energieën
Contact met gene zijde, de overledenen
Contact met het overwinnen van die dualiteit d.m.v. negatieve energieën.
Contact in onbewuste staat met de Lichtwezens



Dit alles is nodig om de pijnappelklier te activeren

Om dan uiteindelijk  het  bewust  contact  met  de Sterrenwezens van het  Licht  te 
maken. Na uitrolling van de kundalini is het  MULTIDIMENSIONAAL BEWUSTZIJN 
totaal wakker. De contacten kunnen nu op vele manieren plaats vinden. Horen, zien 
en voelen,  multidimensionaal  reizen.  Het  waarnemen en communiceren met  de 
Lichtenergieën. Telepatisch Contact en werken via  de Gedachtekracht.

Als de energieën niet  goed stromen, komt het bioritme in de knel.  Het bioritme 
verzorgd het dag en nacht ritme. Ben je een ochtend of avondmens?
Rustig  in  slaap  komen  op  een  bepaalde  tijd  regelt  jou  biologische  klok.  Deze 
reageert op het Licht. Hormonen spelen hierbij een grote rol. De mensen die graag 
's avonds werken, of laat kunnen doorgaan reageren op de ondergaande zon. Zij 
hebben nog genoeg energie. Raken de lijn met de zon niet kwijt, ook al is deze 
onder  gegaan.  De  hormonen  worden  dan  actief  en  geven  energie  af  in  het 
biologisch  systeem.  De  innerlijke  klok  geeft  aan:  wakkere  staat.  Bij  de 
ochtendmens zal  deze  klok  in  de  avond  af  gaan  lopen.  De hormonen worden 
langzamer afgegeven en zorgen net als de ondergaande zon, voor een slaperige 
en  vermoeid  lichaam.  Alles  werkt  nu  langzamer  werken  en  op  een  soort 
noodrantsoen  gezet.  Deze  mensen  verlangen  naar  ontspanning,  krijgen  een 
slechte concentratie, zijn niet meer alert en kunnen geen zware inspanningen meer 
leveren.

In de pijnappelklier zitten de kristallen voor ontvangst en deze reageren op licht, 
zonlicht,  maar ook op het energetisch Licht.  Mensen die moe worden en willen 
slapen verlangen naar dat energetisch Licht, verlangen naar de verbondenheid met 
de Bron. Slapen is een heilzaam middel. In de dromen wordt dit alles verwerkt, 
maar ook vertaalt. Door het contact met het Licht worden de dromen in gang gezet 
en de psyche gaat zich vertalen in het onderbewustzijn. Als een spiegel gaat het 



alles reflecteren, en absorberen. Daarna wordt het in beelden vormgegeven. De 
droom of nachtmerrie vindt plaats: abstract, heel simpel of als een warrige puzzel, 
die nergens op slaat? Elke droom bezit codes. Codes om blokkades op te heffen. 
Overdag  kunnen  de  dromen  oplossingen  aangeven  of  juist  een 
waarschuwingssignaal geven. Vaak vermomd.

Het bioritme wordt verstoort als er in de slaap geen contact wordt gemaakt met het 
energetische Licht, de hoofdgenerator. Als dit  Licht niet de kans krijgt binnen te 
dringen om de psyche te reflecteren, om te zetten in bepaalde beelden, vormen of 
gevoelens,  ontstaat er een blokkade.  Deze uitlaatklep is nodig voor emoties en 
trauma's, maar ook om mooie dingen een plaats te geven. Daardoor ontstaat er 
weer een balans in het positieve en negatieve. De kundalinislangen komen weer tot 
leven.

Dit is een soort balansmaker, een weegschaal die het evenwicht weer terugbrengt 
wanneer er onbalans is in het leven van die persoon. Mentaal, emotioneel en zelfs 
fysiek.

In  deze  tijd  van  grote  energetische  veranderingen  kunnen  er  slaapproblemen 
ontstaan:   een teveel  aan slaap of  een te  kort  aan slaap.  Wanneer  de  hogere 
trilling,  zoals  de  Blauwe  Energie,  aankomt  in  het  lichaam,  kan  deze  even  een 
onbalans geven. De kristallen in de pijnappelklier zijn even overbelicht en behoren 



weer  in balans te komen.  Slapen of  mediteren is  heel  heilzaam.  De hormonen 
worden door deze Blauwe energie overgeactiveerd en komen later weer in hun 
natuurlijke biologische ritme terug.

Mensen die afwisselend in de nacht en overdag werken, komen na een tijdje in een 
disbalans.  Een  hormonale  disbalans  ontstaat,  een  tekort  aan  Licht  en  de 
verwerking van ervaringen worden in de war gestuurd. Duurt dit lang dan kunnen er 
psychische,  emotionele  en  fysieke  problemen  gaan  ontstaan.  Een  goede 
energetische huishouding overdag is belangrijk, maar ook 's nachts. Dit houd elkaar 
in evenwicht.

Ik, Ashtar besef dat deze informatie vrij  complex is, stem je af op het geen wat 
binnenkomt. De rest wat nog geen aansluiting geeft laat je gaan, dat komt wel op 
een ander moment aan de orde.

Namasté Ashtar

7 november 2012
 
Mag gedeeld worden in zijn geheel  en onder vermelding van de bron:  Arthura 
Hector    http://ashtarcommand.wix.com/ashtarspage


