
De Blauwe Energie en de 
Twaalfde Poort

Ashtar via Arthura

Goede dag lieve mensen, hier ben Ik, Ashtar

De Blauwe energie bevat de energie
van de liefde van God,

maar ook van de WIL van god.



WAT IS DE WIL VAN GOD?

Wat Hij wil laten geschiedden in zijn schepping.
Wat wil Hij laten geschiedden in zijn schepping?

ZIJN WIL. Wat is zijn Wil? En wat is God?
God is datgene waar geen mens rationeel bij kan, waar Wij allen slechts een deel 

van kunnen waarnemen.
En elk deel neemt GOD anders waar. 

Dat deeltje neemt datgene waar wat bij zichzelf ontbreekt.
En het ontbrekende deel is God.

 Dat betekend dat alle ontbrekende deeltjes in ieder mens, God bevat.

Stel dat je AL DEZE DEELTJES BIJELKAAR VOEGT? Dan krijgt elk mens of elke 
levende intelligentie een stukje van het ontbrekende deel van God te zien.
Is niet elk ontbrekend deeltje datgene dat je in de ander ziet en trekt dat nu juist 
niet  aan?  Het  oppositie  deel?  Juist  ja.  Het  totale  Al,  dat  zijn  alle  ontbrekende 
deeltjes. Een deeltje van alles heeft een deeltje van God en dus van Gods wil!

JIJ BENT EEN DEELTJE VAN GODS WIL

Jouw Gods Vonk kan dit activeren, want het slaapt nog. De Blauwe energie zal dit 
gaan bevruchten en wakker maken. Deze blauwe energie heeft een connectie met 
de 12de poort. Vanaf 12-02-12 was de start van deze 12de golf en op 12-12-12 zal 
deze verankerd worden. Het kan dan niet meer ongedaan gemaakt worden. De 
generale repetitie startte op 20 september 2012! Intussen is de poort geopend en 
de doorgang kon gemaakt worden. Hierdoor zal de Blauwe energie gaan stromen 
naar de aarde toe. De 12de poort maakt een verbinding vanuit de Centrale Zon 
naar de aarde. De verankering zal in de kern van de aarde plaats gaan vinden, In 
haar nulpunt op 12-12-12. Vele van jullie hebben dit de afgelopen weken gevoeld 
en anders gaat ieder van jullie dat nog ervaren.
De 1ste ring mensen die direct in contact staan met de Blauwe energie zullen als 
eerste “geraakt” worden. Daarna zal er een 2de ring mensen aangeraakt worden 
en daarna een derde en vierde enz.

Blauw  is  de  kleur  van  een  bepaalde  resonantie,  via  een  bepaalde  toon  die 
uitgezonden  wordt  gaat  deze  energie  te  werk.  Als  een  totaal  en  compleet 
georkestreerd orkestraal tast het af welke toon jij  bent. Daarom maakt het eerst 
contact  met  degene  die  deze  resonantie  kunnen  ontvangen  en  hierop  kunnen 
reageren. Deelnemen aan deze uitnodiging gaat als volgt, hoor je de uitnodiging 
niet,  dan  zal  Zij  aan  jou  voorbij  gaan  en  later  via  de  1ste  ring  mensen  weer 



terugkomen om zo verzacht bij de 2e ring mensen aan te komen. Steeds wordt ze 
verder verzacht door de kringen die zij het eerst bereikt heeft. Steeds verder spreidt 
Ze zich uit.  De toon wordt dan subtieler en zachter,  maar dat is nodig voor de 
verder liggende cirkels.
De eerste die deze afgelopen weken zijn geraakt, daar komt de Blauwe energie het 
puurst binnen en zorgt voor grote omzettingen. In die personen van de eerste ring 
is Zij  het krachtigst,  maar wees dankbaar dat deze mensen de grote heftigheid, 
voor de andere neutraliseren naar de aardse, fysieke normen en dit steeds kunnen 
doorgeven op het juiste moment. Deze personen zullen met de Blauwe Energie 
kunnen helen. Zij zijn direct verbonden met deze poort en openen deze waar nodig. 
Overal in het lichaam waar de toon niet correspondeert met deze Blauwe energie, 
wordt dit deel aangepakt. Er is geen deur die gesloten blijft, die tijd is voorbij. Ook 
in de zwakkere vorm doet zij haar werk grondig.

Eerste deel: Afbreken
In haar veerkrachtigste vorm: een snelle directe omzetting. Het lichaam wordt in 
een  klap  ontdaan  van  alle  negatieve  en  overbodige  energie.  Zie  het  als 
bouwstenen, alle grijze worden opgelost, even is dit lichaam vol met ongemak en 
pijn, in disbalans. De bouwblokjes ontbreken tijdelijk en geven de signalen niet juist 
door:  verwarring en pijn,  daardoor  een gebroken geest  en een fysiek  ontwricht 
lichaam. Er ontbreken schakels. Herinneringen komen voorbij  als een film, maar 
niet  mooi  achter  elkaar,  in  delen  en  totaal  door  elkaar.  Mooie  en  verdrietige 
herinneringen. Afrondingen.

Tweede deel: toevoegen
Nieuwe blokken Blauwe energie worden toegevoegd: ziek, gedesoriënteerd, moe, 
vele emoties, huilen boosheid. Niks past even. Het heeft tijd nodig om het oude en 
het nieuwe deel te laten samengaan. Dit moet verbonden worden, het hoofd is druk 
en vol.

Derde deel: Connecten
weer inelkaar gezet worden en de delen laten connecten. Het signaal kan weer 
doorstromen.  Nog  wat  emoties  en  wat  verwarring,  maar  herstel  is  nabij.  Zo 
werkt het aftasten van de Blauwe energie, Zij voelt precies aan wat overbodig is, 
wat vernieuwd en wat geactiveerd mag worden. Na de derde fase het gaat het 
herstel snel. De eerste fases gaan langzaam en zijn het moeilijkste onderdeel.
Dus Gods Wil ben jij, lief mens. Gods Wil zijn Wij allen te samen!
Wij allen samen met de rest  van het universum en de Bron. Jullie allen samen 
kunnen op aarde Gods Wil  neerzetten.  Via  de gedachten,  want  alle  gedachten 
samen vormen God en connecten met God,



Vrouwelijk water is als de zee op aarde, is als een meer in de schoot van Moeder 
aarde. Ligt als ijs bevroren op poolkappen. Verdampt is het als een walm, verhit 
boven het water.  De wolken vormen samen dit  vrouwelijk water in de lucht. De 
mens bestaat uit water, de planten en dieren, bijna alles bevat water. Het vrouwelijk 
deel is flexibele en wisselend en komt veelvuldig voor. Maar het wisselende water 
heeft het licht van de zon nodig om gezien te worden. de Zon, het mannelijk deel 
wat vast is, laat het water schitteren, laat de mens groeien. Het Licht is hard nodig 
om het water te bewegen in al haar vormen. Daarom kan het water niet zonder de 
zon en de zon niet zonder het water.

Worden zij één...dan komen zij samen als een regenboog in de lucht. Een prachtig 
heilig huwelijk. De zon met zijn licht breekt het water in de wolk en kijk een 

regenboog ontstaat in mooie kleuren.

Foto Arthura 2012

Zo zal de mens in evenwicht zijn, zo zal de aarde weer herstellen. En de mens: de 
vrouw en de man gaan weer opnieuw samen om verder te komen in deze evolutie. 
De 12de poort is uit gouden energie opgebouwd, om de blauwe energie te dragen, 
te begeleiden.

Het Blauwe Licht is de verbinding tussen God en de mens

Gods  Wil  zal  geschiedden  op  aarde  zoals  de  mens  is  geschiedde  op  aarde. 
Meestal denkt de mens dat zij geen invloed hebben op het totale bestaan. Op de 
Wil  van  God. Maar  dat  is  niet  zo,  de  mens  heeft  veel  meer  invloed  dan  jullie 
mensen  denken.  De  invloed  is  zo  groot  dat  het  beangstigend  is.  Besef  lieve 



mensen, dat jullie een grote kracht hebben. Zeker als jullie deze in eenheid gaan 
gebruiken. Als groep. De krachten bundelen.

Welke angsten hebben jullie overheden?
Als jullie een grote samengebalde vuist maken en deze gaan tonen, zal  dat de 
grote  angst  zijn  van jullie  overheden en machthebbers.  Vele  kleine maken één 
grote, nietwaar? Dit beseffen jullie nog niet genoeg. Maar ik zeg jullie: naar dat 
moment  gaan  jullie  toe.  Op  verschillende  delen  in  de  wereld  zien  jullie  dit  al 
gebeuren.. de machthebbers op aarde hebben schrik als dit gaat gebeuren, dus 
dammen zij dit steeds verder in. In de media laten zij niet alles zien. Want als het 
ene schaap over de dam is? Ja, dan volgen er meer. Ze doen er alles aan om dit te 
voorkomen.

Als  de  mensheid  dit  gaat  beseffen,  verandert  jullie  wereld.  Zolang jullie  blijven 
slapen  gebeurd  het  niet.  In  vrede  leven  is  wat  iedereen  wilt.  Maar  als  makke 
schapen in een hok, dat is geen vrede, dat is de rust houden door passieve orde te 
handhaven.  Stel  je  eens  voor  een  massaal  samenkomen,  alleen  dat  al  is 
schrikbarend  en  mag  zomaar  niet.  Dit  moet  aangevraagd  worden  bij  jullie 
gemeentes en andere overheidsorganen. De occupy beweging is op die manier 
niet goed van de grond gekomen. Vragen jullie je niet af lieve mensen waarom in 
de jaren zestig dit wel kon gebeuren, de grote demonstraties? Overheden hebben 
dit bestudeerd en heel slim als er ergens een kleine opstand komt, zullen zij dit 
zodanig  indammen  o.a.  door  de  media  te  beïnvloeden  en  onwaarheden  te 
verspreiden. Jullie worden misleid.

Want  grote  groepen  met  één  dezelfde  stem  is  schrikbarender  dan  een 
legereenheid. Grote menigten zijn onvoorspelbaar. Daar is men niet op berekend. 
Nee, mensen van de aarde jullie zijn niet zwak, jullie zijn giga sterk, maar jullie 
beseffen dit niet. Want rustig in jullie huisjes, allen apart en kijk jullie laten alles 
gebeuren, het gaat allemaal langs jullie heen.
WAAROM TOCH?

KIJK hier eens naar...
neem eens een moment  pauze om dit  te  observeren en tot  jullie  door te laten 
dringen. Hoe machtig één mens kan zijn, laat staan een hele menigte. Wij weten 
dat. De tegenpartijen weten dat. Nu jullie nog.
“Isoleer de mens, laat hen denken dat ze er niets tegen kunnen doen, geef ze het 
gevoel dat zij machteloos zijn. En zij worden passief en zo mak als een schaap. “
Vergelijk  het  maar  met  water,  een  enkele  druppel  is  zo  verdampt,  maar  een 
vloedgolf kan zeer krachtig optreden en alles omverwerpen. De Blauwe Energie zal 



een  vloedgolf  doen  maken.  Wanneer  de  mensen  worden  aangeraakt  door  dit 
Blauwe Licht,  worden zij  omgezet.  Zij  zullen gaan opstaan.  Niet  vanuit  geweld, 
maar vanuit een kritisch oogpunt en zij zullen niet langer meer alles dulden.

DE SLAPERS ZULLEN ONTWAKEN, DOOR AANRAKING VAN DE KRACHT VAN 
DE OERMOEDER

Dit zet de oerkracht in elke mens aan. Eerst zal de mens gezuiverd worden en de 
tralies zullen oplossen. Het hart zal uit  deze gevangenis bevrijdt worden. Als de 
ketens verwijdert worden zal de mens niet langer slapen. Dit wakker worden is al 
een  tijdje  geleden  aangezet  en  in  de  sluimertoestand  gezet.  Vanuit  die 
sluimertoestand wordt het Blauwe Licht een soort energetische wekker die afgaat.
Alsof de mens uit een hypnose ontwaakt en scherper gaat horen en zien. Dat is nu 
zeer nabij.
Dat is wat er de komende maanden en de komende tijd gaat gebeuren. Het zal 
zeer  goed  merkbaar  worden  op  het  materieel  vlak.  Alles  wordt  duidelijk  en 
zichtbaar.  Het twinkelend Blauwe Licht valt  neer als regendruppels.  Degene die 
direct  aangesloten  zijn  op  de  12e  poort  zullen  dit  Blauwe  Licht  direct  kunnen 
inzetten. Deze worden Onze krachtpunten op aarde, waardoor en waarmee Wij van 
het Licht werken.

GRID VAN DE AARDE
vanuit de Blauwe Lichtpunten op aarde wordt het grit van de aarde opgelicht en ook 
door  de  Blauwe  energiegolf  aangeraakt,  elke  keer  weer.  Vanuit  de  12e  poort 
stroomt nu het Blauwe Licht de aarde binnen, de Blauwe menselijke Lichtpunten op 
aarde reguleren dit Blauwe Licht en zetten dit om. Als generatoren van het Blauwe 
Licht die het grit steeds weer voeden en voeden. De Lichtlijnen van de aarde zijn in 
de eerste fase versneld in trilling en nu kunnen zij het Blauwe Licht ontvangen. Dit 
is een zeer hoge frequentie. Wanneer de aarde door het universele Blauwe Licht 
heen gaat,  zal  dit  Blauwe Licht  eerst  op aarde mogen inwerken.  Als  een soort 
voorbereiding. Dit zal de totale aarde doen omvormen.
Eerst zal het grit van de aarde helemaal "blauw" worden en in contact gaan staan 
met de menselijke Blauwe Contactpunten en de 12e poort. Dat breidt zich dan uit 
over de hele aarde. Vanuit de kosmos via de 12e poort en vanuit de aarde door de 
menselijke contactpunten. de Binnenaarde maakt zich klaar om het Blauwe Licht te 
ontvangen. Dit is een groots gebeuren, waar lang op is gewacht.

Dan  op  12-12-12  zal  de  kern  van  de  aarde  bereikt  worden  door  de  Blauwe 
energiegolf en daar zal dan de verankering plaats vinden. NEGEN DAGEN LANG, 
zal de energie toestromen naar de kern van de aarde om daarna verbonden te 
worden met de andere planeten op één lijn. De kracht van alle planeten op één lijn 



zal  alles  doen  veranderen,  soms  ook  de  plaats  van  een  planeet.  Alles  wordt 
magnetisch rechtgetrokken voor een bepaalde tijdsspanne. Dat laatste deel wordt 
de volgende keer verder behandelt.

Dit was het voor nu,

Namasté Ashtar

3 oktober 2012

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


