
De Blauwe Energie en de kabal

Ashtar via Arthura

De Blauwe Energie is het Goddelijke 
Vrouwelijke deel

Deze energie  staat  voor  de Wil  van God,  dus voor de Wil  van het  vrouwelijke 
goddelijke deel.  Dit deel is niet gewillig zoals men van het vrouwelijke deel zou 
willen op aarde. Zie hoe het water stroomt vanuit een bergtop naar beneden. Grillig, 
eigenwijs en volgens de intuïtie. Vele mannelijke energieën werken vanuit een oud 
paradigma en  deze willen  de  alleen-macht.  Het  alleenrecht  om het  vrouwelijke 
Blauwe deel te ondermijnen, zij  bouwen rechte kanalen om het water te sturen. 
Waarom denken jullie mensen van de aarde, waarom zouden ze dat willen?



We gaan even terug in de tijd van het oude Lumurië en het oude Atlantis. Beiden 
hadden  prachtige  beschavingen  en  een  wetenschap  die  gepaard  ging  met  het 
magische onzichtbare.  Jullie  kwantumwetenschap komt hier  dichtbij,  maar  is  bij 
lange niet datgene wat Ik bedoel. De beschavingen van toen zijn er nog steeds en 
werken met die energieën en middelen die jullie mensen van de aarde, magisch of 
wonderbaarlijk zouden noemen. Wanneer de kennis weer terug komt bij de mens, 
via  de  tijdsgeest,  zullen  jullie  versteld  staan  over  de  eenvoud  hiervan.  De 
hedendaagse wetenschap op aarde, heeft dat niveau nog niet bereikt. Er wordt te 
gecompliceerd  gedacht.  Een  eenvoudige  oplossing  wordt  nu  vaak  verworpen 
voordat zij is onderzocht of uitgezocht. Ik zeg jullie lieve mensen van de aarde, er 
zal  een  verandering  komen.  In  alles,  maar  heb  nog  even  geduld.  Jullie 
evolutieproces is net zo belangrijk als de ontwikkeling van het wetenschappelijk 
bewustzijn. Ik bedoel de wetenschap in zijn geheel: zoals natuurkunde, wiskunde, 
scheikunde, maar juist de benadering van de psychologische wetenschap zullen 
samengaan als één geheel. Daaruit vloeien de economische veranderingen en een 
andere benadering naar de medische wetenschap.
Jullie therapieën zullen veranderen en dus ook jullie ziekteprocessen, deze zullen 



op een heel ander vlak komen te liggen. Genezen zal niet langer een woord zijn 
wat  bij  het  fysieke  lichaam hoort.  Nee,  genezing  van het  geheel  houdt  in:  het 
energetisch genezen voordat er een ziek lichaam ontstaat. Alles wat in onbalans is 
mag genezen worden. Genezing houdt slechts in: herstellen.  Het herstellen van 
een disbalans. Is er geen disbalans dan hoeft er niet genezen te worden...fout!

Er zal altijd genezing mogen plaatsvinden. Want de energieën mogen altijd 
afgestemd worden, nog vóór er disbalans komt kan er genezing plaats vinden. In 
deze tijd waarin jullie mensen leven lijkt het erop dat jullie de onbalans graag in 

stand houden. Ja, jullie vechten ertegen, maar dat is nu juist de disbalans in stand 
houden. Het lijkt wel een verslaving. Een gewoonte. De manier WAAROP er 

gestreden wordt is van belang.
 

Het geluid van de aarde is permanent bezig de disbalans te herstellen, maar het is 
een oneindige taak voor de aarde. Dit heeft te maken met de mannelijke goddelijke 
wils-energie. De angst voor de vrouwelijke kracht is zo groot, dat er steeds angst-
ergieën geplaatst worden! Vanuit angst is jullie donkere 3d wereld geboren. Zo is 
de kabal ontstaan, er is altijd een oorzaak en een reden. Niets gebeurd zomaar. 
Helaas worden Wij van het Ashtar Command en de Galactische Federatie van het 
Licht, op die manier “gedwongen” deze kabal te bevechten. Deze strijd strijden Wij 
heel  anders  dan  jullie  aardbewoners  kunnen  bedenken.  Wij  hebben  een  totaal 
andere  benadering  meer  vanuit  het  geheel.  Allen  die  hier  in  deze  3d  strijd 
gevangen zitten zijn de dupe. Wij vanuit het Licht kunnen ons distantiëren van deze 
duale manier  van leven.  Zoals een adelaar hoog boven de aarde vliegt  en het 
overzicht behoudt, zo kunnen Wij, de Dienaren van het ware Licht het overzicht 



behouden. Wanneer men toegang heeft tot het geheel, wordt alles in een ander 
daglicht geplaatst. De blik wordt niet langer vertroebelt door het eigen egoïsme. Het 
eigenbelang staat bij de Dienaren van het Licht niet op nummer 1.
“Dien je het geheel dan dien je jezelf. Want als het totale geheel in harmonie is, 
dan ben jij het ook.” Het aardse bewustzijn is net andersom: puur egoïsme heeft 
met een individuele daad te maken, zonder naar het geheel te kijken. Of zelfs ten 
nadelen is voor het geheel. Wanneer jij alleen ergens beter van wordt en de rest 
niet, dan spreekt men over egoïsme. Jullie zijn er nog steeds niet achter, na al die 
levens van verdriet en pijn, dat het zo niet werkt.
 
Lief zijn voor jezelf, hoeft geen egoïstische daad te zijn. Wanneer jij een stralend 
mens bent, dan geef je dit door aan jouw omgeving. In die zin is lief zijn voor jezelf 
een  liefdesdaad  voor  het  grote  geheel.  Samen vreugdevol  zijn.  Het  delen  van 
mooie energie, dat is helend. Grenzen stellen kan een liefdesdaad naar jezelf en je 
omgeving zijn. Zo hou je de energie puur, zuiver en duidelijk.
De Atlantiërs die niet langer in verbinding met het geheel wilde blijven, maakte zich 
los  van  God  en  het  Al.  Het  vrouwelijke  gods-deel  stelde  men  lager  dan  het 
mannelijke gods-deel. De oud-Atlantiërs die nu zijn geïncarneerd  op aarde, kunnen 
veel  problemen  ondervinden.  Vooral  om  de  verandering  aan  te  gaan  en  het 
vrouwelijke gods-deel te integreren. Ja, juist de mensen die beweren wakker te zijn 
en vooraan de linie strijden. Zij kunnen de oud-Atlantiërs zijn, die NU mogen gaan 
beseffen dat het veranderen mag. De Blauwe Energie zal haar werk doen en deze 
personen op hun knieën doen vallen voor de intergratie van dit vrouwelijke gods-
deel. Ik bedoel: dit vrouwelijk deel IN zichzelf toelaten. Zij gaan op hun knieën voor 
het vrouwelijk gods-deel in zichzelf.
 
Het vrouwelijke gods-deel is verbannen, gekleineerd en dat geeft veel pijn! De oud-
Atlantiërs die hier nu zijn en denken hoe het moet, zullen nog versteld gaan staan. 
Zij zullen hun oude trauma's van een ver verleden mogen gaan omzetten, tevens 
het helen van Moeder aarde. De oude stukken van toen zijn in disbalans gebracht 
en mogen door hen weer hersteld worden. Dat is hun eigenlijke taak. Die gaat nu 
boven komen. Ieder die zij uitsluiten in hun groep of niet accepteren, zijn van het 
ware  Licht.  De meest  afgewezen personen dienen het  Licht.  Deze worden het 
meest tegengewerkt en zij weten dit. Degene die zich terugtrekken worden geleid 
vanuit  het  Licht.  Deze  krijgen  NU  de  kans  om  zichtbaar  te  worden  op  een 
vanzelfsprekende manier. Niet vanuit een strijd. Ego is strijd, Ego is onbalans. Ego 
is  het  niet  integreren  van  het  vrouwelijke  gods-deel.  Heb  jij  moeite  met  dit 
vrouwelijk  deel  toe  te  laten?  In  jullie  dualiteit  is  dat  een  werkelijk  probleem 
geworden.
 
De oud-Atlantiërs die in het verleden de aarde hebben mee geholpen te vernietigen 
en het Licht hebben doen doven in de mensen: ZIJ ZIJN DE OUDE KABAL. En 



vele leven nu weer op aarde.

Weten jullie hoe het geluid klinkt wat Wij ontvangen van de aarde? Jullie maken 
veel herrie en kabaal. Daar komt het woord kabal vandaan. Jullie gedachten zijn 
voor  ons een geluid,  waar  Wij  letterlijk  gek van zouden worden.  Wij,  vanuit  de 
Hogere lichtdimensies zorgen voor tonen die in harmonie zijn met elkaar. Dit doen 
Wij  via  Onze   gedachten  en  met  resonantie.  Wij  zijn  zeer  creatief  in  het 
harmoniseren van onze energieën. Zo houden Wij onze trilling hoog. Via de stilte, 
ons nulpunt kunnen wij horen, wanneer er een disbalans gaat optreden. Daar zijn 
wij permanent mee bezig. Ook op aarde!

Maar lieve mensen van de aarde, jullie beseffen dat (nog) niet.
De laatste twaalf jaar is er veel veranderd aan energie en resonantie op de aarde, 
de twaalf energiepoorten dragen daaraan bij. De verhoging van de resonantie op 
aarde gaat nog steeds door. Dit zorgt ervoor dat Wij dichter bij de mensen kunnen 
komen.  De resonantie  is  vele  malen mooier  van toon geworden,  ook bepaalde 
groepen mensen met elkaar vormen een Lichttoon. Meditaties en gebeden trekken 
Ons aan en Wij komen.

De oude kabal, zij hebben een ander jasje aangekregen van God de Bron. Dat was 
de afspraak tussen hen die terug wilde komen naar de aarde en het voor dienen 
van de Bron.  Eerst  mogen zij  leren hoe het  nu is  op aarde en wat  zij  hebben 
veroorzaakt.  In  een totaal  andere rol  beleven zij  deze dualiteit  nu en willen dit 
omgooien. Zij  voelen de machteloosheid en willen dit  op via een oude techniek 
veranderen.  Zij  die  geen respect  hebben voor  de evolutie  van de mens en de 
aarde, zij zijn degene die het vrouwelijke godsdeel zullen mogen toe gaan laten en 
zij gaan dan inzien wat de werkelijke waarheid inhoudt! Zij zullen zich op plaatsen 
ophouden waar veel oude gebroken codes hebben geleefd. Dit trekt hun aan. Dit zit 
in hun Blauwdruk. Het naleven van de Universele Wet van één werkt nu eenmaal 
anders. Dat ondervinden zij nu aan den lijve. Zij mogen uit hun cirkel stappen. Vele 
komen  in  cirkels  terrecht  die  zij  mogen  doorbreken.  Begrijpen  niet  dat  de 
negativiteit die zij bestrijden, deze zelf neerzetten. Heb jij een herinner aan Atlantis, 
kijk  ernaar  en  zet  deze  om,  blijf  niet  in  dezelfde  cirkel  rondjes  draaien.  Wordt 
wakker, dit is een oud stuk.
Dat  is  de  bedoeling.  Lieve  mensen,  een  ommekeer  teweeg  brengen  en  de 
gebroken  codes  te  helen,  dat  vergt  een  bepaalde  aanpak.  Daarom  zijn  Wij, 
Lichtwezens nog niet massaal op aarde geland.
Niet iedereen die een herinner aan Atlantis heeft, is van de oude kabal. vele van 
jullie lijden wel onder het trauma ervan.
 
Heb respect voor ieders herstel. Want dat hersteld de aarde! De bewustwording 



van wat  er  de aarde en de mens is  aangedaan en hoe moeilijk  dit  weer  is  te 
herstellen, dát is de werkelijk heling van moeder aarde.
Dat is de werkelijke evolutie die in gang gezet is na de val, dat waren de afspraken 
die in de laatste fase gemaakt zijn, vlak voor de val. Een duidelijk plan is opgesteld, 
juist voor degene die niet wilde luisteren of inzien wat de gevolgen waren. Zij zijn 
de hardnekkige die nu alles tegenhouden, niet de onwetende slapende. Nee, deze 
zijn  hier  omdat  zij  andere lessen te  leren hebben die  hier  niks  mee te  maken 
hebben. Wees blij met de mensen die een gewoon rustig leven leiden, zij leven in 
vrede en werken hun deel van incarnatie uit. Dat dit moeilijk is om aan te zien, 
omdat zij gemanipuleerd worden door de grote machten op aarde. Dat is de grote 
les voor de veroorzakers die nu beseffen dat het anders kan. Degene die voor het 
Ware Licht werken hebben hier respect voor. Zij zullen strijden met de liefde van 
het Licht. Verwar niet dat er soms mag worden opgestaan om één stem te maken, 
dat is in bepaalde gevallen ook nodig.

Het afdwingen van Disclosure heeft niets met het Ware Licht te maken. Dat zijn 
oude kabal neigingen. Oude karma stukken die met de val van Atlantis te maken 
hebben  mogen  uitgewerkt  worden.  Grote  angsten  voor  rampen,  zoals 
overstromingen  en  het  vergaan  van  de  wereld,  leeft  enorm  nu  op  de  aarde. 
Dominante rollen in het helen van mensen die niet volgens de wet van één werken, 
zijn beiden kabal neigingen.
Degene  die  werken  vanuit  de  pure  Liefde  van  God  zullen  dit  stuk  zien  als 
verwerking en er  zal  geen oordeel  worden geuit.  De rust  zal  in  acht  genomen 
worden, om deze mensen te helpen waar nodig. Er zal uitleg gegeven worden aan 
hen die nu wel willen luisteren. Er zijn er velen die doof en stommetje willen blijven 
spelen. Niet willen luisteren naar de nieuwe ideeën van het Blauwe Lichtwerkers, 
die Wij van het Licht gezonden hebben. Erger nog zij worden onzichtbaar gemaakt 
of zelfs genegeerd door deze groep.

Tegen  iedereen  wil  ik  zeggen,  kijk  naar  de  tekens  en  signalen  in  je  directe 
omgeving. Daar zit een waarheid in verborgen. Hoe leef je nu? Ja, ook vanuit het 
materiële oogpunt mag je dit gaan bekijken, durf je dat? De verborgen tekens in de 
ogen kijken en dan zien wie je werkelijk  bent? Weet dat  Wij  van het  Licht  niet 
oordelen. Nee, wij zijn er voor jullie om dit stuk juist om te zetten. Om jou in het 
Ware Licht te plaatsen. Dit bewustwordingsproces is van groot belang. Dit zorgt 
voor de discloser. De discloser van het Hart!

Er zijn verschillende groepen op aarde gereïncarneerd dezer dagen.
Ooit was er een enorme strijd of de aarde rond of plat was, daarna de industriële 
revolutie. Dit zijn stappen die nodig waren. Veroordeel je dit? Dan weet je wat je te 
doen staat.  De evolutie  veroordelen op aarde is  hetzelfde als  Gods Schepping 
veroordelen en Hem in twijfel brengen. Als Hij de mens kan laten en elk wezen op 



aarde een kans wilt geven tot bewustwording, wie ben jij dan nietig mens om te 
hierover oordelen?
Natuurlijk kan God direct ingrijpen en alles omzetten. Wanneer de gehele kosmos 
wordt bedreigt zal Hij, Ons, Dienaren van het Licht, de opdracht geven in te grijpen 
waar nodig. Maar meestal werken Wij van het Licht op de achtergrond en doseren 
Wij onze aanwezigheid.
 
Een kleine groep op aarde van het Ware Licht mag gaan opstaan nu, sommige 
hebben al eerder geprobeerd om op te staan, soms lukte dat, soms niet. De tijd 
was er gewoon niet rijp voor. Vanaf 2013 zal de tijd rijp zijn om hun bewustzijn op 
aarde te ontvangen. Hun taal zal dan begrepen worden. Tot die tijd zal de oude 
kabal de ruimte krijgen om hun omzettingen te doen. Zij zullen inzicht krijgen in hun 
rol op aarde. Begrijp deze ontwikkeling is van zeer groot belang.
De Blauwe Energie zal dit teweeg brengen. De Blauwe Energie is een spiegelende 
energie, met vele fragmenten.
 
De  Blauwe  Lichtwerker  zal  opstaan  en  in  het  Gouden  Christusenergie  een 
samenwerking vinden. Goud en Blauw. Goud van de Zon, Blauw van het water. Dit 
zal de samenwerking worden van het vrouwelijk en het mannelijke component op 
de nieuwe aarde. Van daar uit worden de regenboogmensen geboren.
 
Ik benoem nogmaals: op 12-12-12 zal de Gouden Poort verankert worden en de 
Blauwe energie zal hier doorheen komen en alles gaan raken, 21-12-12 zal het 
Gouden Licht en de Blauwe Energie gaan samenkomen. Eenwording.

Arthura: Het advies van Ashtar wat ik mag doorgeven is: wees eerlijk naar jezelf.

Ashtar: Kijk met eerlijke ogen naar jezelf en veroordeel jezelf niet als er donkere 
kanten naar boven komen. Weet dat deze ooit uit angst geboren zijn. Veroordeel 
daarom ook andere niet. Want de waarheid ligt waarschijnlijk heel anders dan dat je 
nu kan zien of begrijpen.

Lieve mensen tot een volgende keer

Namasté Ashtar
en een Lichtgroet van het Ashtar Command

en de Galactische Federatie
11 oktober 2012

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


