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Lieve mensen hier is Ashtar
en Ik heb het deze keer over
de Blauwe Energie en de Blauwe Maan.
Deze hebben een overeenkomst qua trilling. De kleur BLAUW is de allerhoogste
energie en bevindt zich het dichts bij God de Bron. Het zijn vaak de Helende
Engelen die gebruik maken van deze energie. Weet dat deze helende Blauwe
Energie zodanig kan doorwerken dat niets kan worden weerstaan. Deze Blauwe

Energie komt al een tijdje de aarde en haar luchtruim binnen in een lagere dosis.
De Blauwe golf is gestart en neemt toe. Het Blauwe Licht was altijd aanwezig op
aarde in alles wat leeft. Het zogenaamde Goddelijke deeltje van Creatie. Elk mens
of levend wezen kan zich verbinden met dit Goddelijk deeltje. Meestal roept de
mens de Engel van het Licht op voor heling, deze werken voordurend met de
helende Blauwe Energie. In principe kan iedereen deze Energie oproepen en zich
hiermee helen. De Blauwe Maan reguleert deze energie ook. Verbind je hiermee
dan komt deze Blauwe Energie in een hogere dosis, in jouw systeem terecht en
kan alles omzetten. Meestal is de mens afgesloten en weet niet hoe deze te
openen en toe te laten. De Hogere Witte Magiërs op aarde weten met deze energie
alles om te zetten van chemtrail tot nieuw leven.
Deze hogere trilling is een subtiele en krachtige frequentie. De deeltjes zijn rond als
blauwe bolletjes, maar zodra deze in contact komen met andere vormen van
energie wordt hun “herstelcapaciteiten” aangezet en kunnen zij elke vorm
aannemen.
De herstelcapaciteiten van dit Blauwe Licht is enorm, het past zich aan, aan elke
verstorende energie en deze wordt op een speciale manier omgezet.
Hoe?
Doordat deze Blauwe Energie zijn trilling, vorm en modellering kan camoufleren,
reageren de storende lagere energieën hier heel natuurlijk op en gaat er contact
mee maken. De lagere codes denken een gelijke aansluiting te hebben en stellen
zich open voor het toelaten van deze Blauwe Energie die in feite veel hoger trilt en
totaal anders is. Zij worden zo om de tuin geleid en voor dat zij het weten omgezet
in een andere trilling. De Blauwe Energie kan zo overal infiltreren. Het is als een
kameleon en kan de kleur aannemen van zijn omgeving. Deze Blauwe Energie kan
niet alleen van kleur veranderen, maar ook van vorm, geometrie, samenstelling en
trilling.
De blauwe deeltjes kunnen zowel verschijnen als verdwijnen en zich vermommen.
Deze deeltjes zijn de spiegels van het Universum. Zij spiegelen alles wat jij bent. Zij
laten jou jezelf zien in alle vormen, leuk en vervelend. Positief en negatief.
Negatieve energie ziet zichzelf hierin en vinden dit fijn. Het versterkt zelfs deze
negatieve trillingen tot een bepaald punt. Dan wordt de vermomming afgeworpen
en zie een pracht van gekleurde energie komt tevoorschijn en de juiste kleur, zet de
energie die ooit zo negatief trilde om. Dit gaat supersnel en toch in bepaalde fases.
Ben je Hoog Licht dan zal dit Licht in jou, nog eens extra weerspiegeld worden. Ze
verbinden zich dan met jou en kijk hoe het hoge licht wordt verdubbeld en dit wordt
weer gespiegeld en weer verdubbeld.. dit gaat door tot in het oneindige.
Een andere reactie ontstaat als er negativiteit in de mens plaats vindt, de mens die
beïnvloedt wordt door de zeer negatieve entiteiten. De weerspiegeling werkt dan
anders en versterkt in dit geval de negativiteit niet! Nee, de persoon zelf krijgt
inzichten en het hart wordt geopend zodat het duidelijk weet hoe om te gaan met

deze negatieve indringer. Zo bouwt de Blauwe Energie een licht van binnen uit, bij
de mens op en straalt al het kwaad uit de mens. Het wordt gewoon weggetrilt. Het
voedt het Licht in dit geval en laat het hart ontwaken.
Het Blauwe Licht is zeer intelligent en zorgt dat alles wordt omgezet naar Licht en
Liefde. Het beweegt en trilt supersnel, maar de uitwerking is zacht en liefdevol.
Zie het maar als het genezen van een wond in de huid. Bij genezing van de wond
komt er eerst een soort tussenfase van een andere tussenvorm: de korst, dit wordt
later weer een mooie egale huid.

Zo werkt het Blauwe Licht ook, maar dan nog honderdduizenden malen effectiever
en subtieler. Als een mediator die tussen de negatieve trillende energie en het
liefdeslicht doorwerkt. Eerst wordt er een omzetting gedaan en de energetisch
tussenlaag kan gevormd worden. Zodra het Blauwe licht is binnengedrongen kan
dit gebeuren.
Dus: Negatief vibrerend is grauw en grijs, donker van kleur. Vrij star. Stroperig en
taai. Psyche van de mens reageert hierop: angstig, hulpeloos en klein. Dooft het
Licht van het hart.
Blauw Licht is oogverblindend schitterend, niet als een vaste vorm waar te nemen
en danst en fonkelt. Steeds in beweging. De psyche van de mens en dier reageert
hier op, als een blije en vrolijke emotie, vreugdevol. Als het via de ogen wordt
waargenomen komt het direct het lichaam binnen en gaat aan het werk. Als je van
deze vibratie bewust bent kun je het ook vragen je lichaam binnen komen en alles
te laten reinigen. Het zuivert meteen en jou beide breinen, de ratio en het hart, zij

gaan samenwerken. Het zorgt voor eenheid. Maakt alles één, dat is de intelligentie
waarmee het werkt: het alles is EEN intelligentie.
DE ALLES IS EEN INTELLIGENTIE-VIBRATIE
In de Blauwe Energie bevinden zich alle kleuren, ook zilver en goud. Het lijkt op
een regenboog, maar is veel uitgebreider. Sommige kleuren zijn voor ons
onbekend omdat we deze niet kunnen waarnemen.
Wanneer deze energie bij de mensen zal aankomen in het lichaam, werkt het
vanuit het energetische lichaam, vaak tijdens de slaap, maar ook in wakende
toestand. Wat men dan ervaart: prikkels en vibraties die alles omzetten, tot in het
diepste van het diepste van deze mens. Blauw Licht is helend en heelt ALLES. Zo
sterk is dat, zo mooi. De Goddelijke kracht van Licht is hier zo sterk aanwezig, elk
deeltje hoe klein ook schitteren als spiegels, zoals de zon op een glad water schijnt
maar dan duizenden malen intenser.

LEVEND LICHT
Elk Blauw deeltje straalt en vibreert heel hoog en snel, als deze deeltjes
samenkomen, dansen zij om elkaar heen, aantrekkend maar ook weer uitstralend
springen zij op en neer. Met het menselijk oog absoluut niet te volgen. Sneller dan
het licht. Ja, met dit licht kan men tijdreizen.
We hebben het hier niet over de gewone kleur blauw van de regenboog, nee dit is
het blauw der blauwen. De blauwe kleur, het blauw vanuit de regenboog komt er

wel in voor. Het is een onderdeel hiervan. Dit Hoge Blauwe Licht is samengesteld
uit vele kleuren Licht. Al het licht is hierin verzameld, want dit vormt het AL wat Is. Al
de verschillende vibraties van het Licht is hierin verzameld en daarom trilt het zo
bijzonder mooi. Dit is het LEVEND LICHT.
Wanneer de Aarde door dit Blauwe Licht wordt aangeraakt, zal zij helen. Zij zal
weer HEEL worden. Heilig! Dat is wat jullie mensen te wachten staat, het HEEL
worden. Is dat niet prachtig? Wanneer jullie melkwegstelsel door dit Blauwe Licht
gaat wordt al het Licht wat er al aanwezig was, versterkt en versterkt. Al het grauw
wordt lichter en lichter. Hoe langer de aarde en jullie melkwegstelsel zich in dit
Blauwe Licht bevinden, hoe sterker al het Licht gaat resoneren met elkaar.
BLAUWE ENERGIE IS DE WIL VAN GOD
De WIL van GOD gaat dan geschieden. Liefde zal terugkeren op Aarde en verder.
Alles zal geraakt worden. Het Lichtlint vanuit de Centrale Zon zal door alle harten
van alle planeten, die dan op 1 lijn staan, gaan. Ook de Zon en de Aarde worden
hierin meegenomen. Als de kern van de aarde wordt geraakt en doorboort met
deze Hoge Blauwe Lichtfrequentie, dan zal niet alleen de aarde opnieuw geboren
worden, maar alles wat in en op de aarde leeft. Alle planeten in jullie
melkwegstelsel worden geheeld en opgelicht. Hoe langer dit duurt hoe meer
omzetting naar het Licht, de mens zal vanuit de aardekern bereikt worden en zo zal
de kundalinie van het melkwegstelsel zich gaan ontrollen. Ook vanuit elke planeet
afzonderlijk zal de Kundalini weer opnieuw geactiveerd worden. Zo ook van de
aarde en van ieder mens! De opstijgende Blauwe Energie zorgt voor de activatie
van de kundalini. Dan zal er een nieuwe mens opstaan en daar kan niets of
niemand iets tegen in brengen.

De krachten zijn dan zo sterk, dit zijn de krachten van de WIL VAN GOD, De
blauwe Adem van God zal over ons heen gaan en alles aanpakken, de aarde het
gehele melkwegstelsel worden meegenomen in deze ademtocht en door deze
Blauwe Energie gevoed worden. Zolang als het nodig is, maar ook weer niet te
lang.
Tijdens deze transformatie zal de Lichtmens waarvan de ogen van God al geopend
zijn, een regenboog van energie en kleuren kunnen waarnemen. Ook zal deze
mens de inwerking kunnen waarnemen van deze Blauwe energie die via golven en
de heilige geometrische vormen werken.
De mens zal in veiligheid gebracht worden, want deze Blauwe Goddelijke Golf is
zeer sterk. In de binnenaarde zijn bepaalde gebieden veilig, maar ook in de andere
dimensie-gebieden van Licht zal geschuild kunnen worden.
Een Koepel van Licht zal neerdalen over de mens. Vele Koepels van Licht zullen
neerdalen op aarde. Als bescherming en als opname van de geest, de spirit.
Sommige nemen dit waar als Engelen van het Licht. Sommige Engelen zullen als
Lichtvoertuigen de mens ophalen. Sommige Lichtmensen zullen hun merkaba
kunnen instellen en hun medemens helpen of zichzelf redden.
Eerst zal er een groot MOEDERLICHT verschijnen en uit dit moederlicht zullen de
Elementen van het Licht verschijnen en de Lichtkoepels om de mens heen plaatsen
of de merkaba’s aanzetten. Grote Lichtstralen vanuit de Lichtkoepels zullen mens
en dier instralen. Dit alles voordat het Grote Blauwe Licht definitief de aarde
onderdompelt, doorlicht en doorschijnt. Want de WIL VAN GOD is nu definitief
bepaald. Indalen en omvormen van de vele verschillende vibraties.
Lichtfrequenties zullen EVEN worden, in balans en gelijk. Geen ongelijkheid meer.
Ook al overkomt het velen. Het zal goed zijn en vredig verlopen. Want door de
voorbereidingen die al een tijd gaande zijn, zal dit eerste Licht een waarschuwing
zijn, niemand kan vluchten, niemand kan zich verbergen. ALLES, zichtbaar of
onzichtbaar, zal aangeraakt worden.
JE KUNT DIT ZIEN ALS EEN ENERGETISCHE GEBEURTENIS, DOCH ALS
ENERGIE ZO KRACHTIG IS, ZAL HET ZOWAT DIRECT HET FYSIEKE
BEROEREN EN BEINVLOEDEN: OMVORMEN!
De psychologische factor van de mens, de dieren en al het andere wordt meteen
anders. De kennis van het hart gaat direct in werking door het eerste Licht: Het
Moederlicht.
Arthura: "Mijn vraag, wat is dan mijn functie tot die tijd, heeft het wel nut?"

Ashtar: de functie van de boodschap doorgeven aan een bepaalde groep is
zodanig van nut. Het zal de andere mensen ondersteunen. Zie het als een fysieke
basis leggen, om het Licht uit de Hemel te ondersteunen.
JULLIE ZIJN HET WELKOMSCOMITÉ.
EN ZIJ ZIJN VOORBEREID IN EEN BEPAALDE MATE, DOOR DIT DOOR TE
GEVEN IS ER EEN UITLEG, EEN VOORBEREIDING EN EEN WETEN
NEERGELEGD, MEER IS NIET NODIG.
Als sommige van jullie deze terugkoppeling kunnen maken, als dat Licht neerdaalt,
is het doel bereikt.
Er zal geen angst zijn, slechts verwondering. Sommige zullen zich een beetje
diffuus voelen. Maar de kracht van het Licht zet iedereen in één focus. De uitzend
informatie die vooraf gegeven wordt via dit MOEDERLICHT en de Kleinere Lichten
die Zij laat neerdalen. Zal iedereen in het hart raken, zo mooi zal dit Licht zijn. Al die
tijd is de energie op aarde verhoogd, al twaalf jaar lang en de 12 poorten zullen
optimaal werken. Door deze poorten zullen de Lichtdimensies heen werken als
schakels van Licht.
TWAALF SOORTEN LICHTEN zullen de aarde binnenkomen.
Het MOEDERLICHT zal aangesloten zijn op de twaalf poorten, de Twaalf Lichten.
Het Moederlicht is de kern in het midden, de dertiende schakel.

Het grit van de aarde is hier ook mee verbonden, alles zal dan meewerken en
geactiveerd worden.
Alle knooppunten van het grit zullen aangestoken worden als kaarsen. Op elk
knooppunt zullen Lichtkoepels verschijnen. Uit deze kleine Lichtkoepels zullen de
Engelen van het Licht neerdalen. Het Licht van de Zon zal hier ook een prachtig
energetisch schouwspel verzorgen en bijdragen tot deze magnifieke Golf van Licht
die de mensheid helpt te “overleven”.

Het fysieke lichaam zal apart “bewaard” worden in een aparte Lichtdimensie, die
daar voor geprepareerd is. Het fysieke lichaam zal ook een verandering ondergaan.
Het energetisch lichaam zal verder opgenomen worden in de Hogere Dimensies en
Lichtkoepels. Sommige van jullie maken dit bewust mee, vele van jullie worden in
een soort diepe slaap gebracht en later gewekt. Dit om de overgang goed te laten
verlopen. Een aantal van jullie zullen de lessen van het Licht ondergaan en dit kan
zeer divers plaats vinden. Zowel bewust als deels onbewust. De diepe slaap heeft
als voordeel dat er een grote informatieopname kan plaats vinden, in een korte tijd.
De frequentie van trilling kan dan ook aangepast worden in een veilige modus.
Zowel in de Dimensies van het Licht als die van de binnenaarde zal informatie
verstrekt worden in de vorm van gedachtekracht. Er staan verschillende groepen
Lichtwezens klaar om ieder op te vangen. De Sterrenfamilies van het Licht zullen
degene opvangen die bij deze families horen. Weet, dat in de vorm hoe Wij werken
alles zeer snel kan verlopen.

Daarna wanneer het MOEDERLICHT haar daad heeft vervuld. Zal het BLAUWE
LICHT alles overnemen en gaan doordringen. De aarde zal als een LICHTBOL
door het zwarte gat getrokken worden om een totale andere dimensie in te gaan.
De Blauwe Maan is een voorbode qua trilling op dit gehele gebeuren. Reinigt en
maakt heel.
Tot zover nu, een verdere verdieping komt later.
Een zonnegroet vanuit Mijn Hart

Ashtar
Vanuit respect delen in zijn geheel en onder vermelding van de bron: Arthura
Hector
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