
     Thimuschakra: het nulpunt en 
de Flora en Fauna orgonen-energie

Ashtar via Arthura

Welkom lieve mensen van de aarde, hier is Ashtar

De thimus-chakra is de chakra van de Hogere Liefde.
De Hogere Liefde vertegenwoordigt op aarde de flora en fauna energieën.

De fauna en flora is altijd in balans met het grote geheel, omdat deze energieën vanuit de  
Liefde van God de Bron resoneren. De orgonen van de liefde trillen in elke plant en elk dier. 
De zon bezit ook orgonen-energie. De zonnewezens sturen deze energie via de zon naar de 
aarde. Wanneer de aarde dit ontvangt in de vorm van zonlicht, kan zij weer verder groeien 
en opladen. Zo gaat dit ook met de flora en fauna. Het zonlicht is hun connectie met het  
Licht van God. Daarom is het wandelen in de natuur zo rustgevend en goed voor het hart.  
De kleur groen past ook bij de trilling van het hart. De smaragdgroene kleur wat het hart 
uitstraalt is tevens de kleur van de rust en de ontspanning. Wanneer een mens op aarde deze 
kleur kan absorberen ten hoogte van de hartchakra zal dit een heilzaam gevoel geven. 

                                                                ORGONEN
De orgonen-energie die vanuit de zon de aarde bereikt, zorgen voor de planten en dieren op 
aarde. Het opnemen van het zonlicht zorgt ervoor dat er zich orgonen gaan ontwikkelen in 
de flora en fauna. Dit kan alleen ontstaan wanneer deze fysieke elementen open staan voor 



het absorberen van de orgonen. Wanneer dit Licht in een hoge trilling naar de aarde wordt 
gezonden, maken zij de reis vanuit het energetische naar het fysieke bewustzijn. De orgonen 
worden in het energetische veld opgenomen van de plant of het dier. Je ziet namelijk niet dat 
het zonlicht werkelijk het fysieke lichaam binnengaat. De mens of het dier voelen dit wel 
door de warmte die op de huid van het lichaam ontstaat. Het is niet zichtbaar in de fysieke  
wereld.  Energetisch  gebeurd  er  heel  veel  wat  niet  waar  genomen  kan  worden  met  het 
fysieke oog. De flora en fauna van de aarde weten dit en stellen er zich energetisch voor 
open. Het opladen van deze orgonen energie gaat net zo vanzelf als het opnemen van water 
en  voedsel.  Het  hoort  erbij,  het  is  een  onderdeel  van  het  hier  op  aarde  zijn.  De  mens 
daarentegen is dit vergeten. Het afstemmen in de energie en het ontwikkelen van orgonen uit 
het universum in het fysieke lichaam, blijkt verbannen te zijn.

De zon zendt orgonen uit en de mens kan deze ontvangen en weer vermeerderen in het  
lichaam of zelfs  op andere plaatsen om zich heen.  Als de mens in het  NU zou kunnen 
verblijven en totaal open gaat staan, kunnen deze orgonen weer opgenomen worden.

Opladen van kristallen  in  de  zon of  volle  maan werken ook door  middel  van  orgonen 
energie. De maan reguleert ook orgonen en tijdens de volle maan is dit het sterkst aanwezig. 
Het beïnvloed het water en de waterkristallen. Via de orgonen taal!

 DE KUNDALINI MAAKT OOK CONTACT MET DE ORGONEN
DEZE LAAT DE SLANGEN DANSEN

EN DE ENERGIE OPSTIJGEN

                                                           KLEURVIBRATIE
De kleur van de Thimus is aqua-groen (turquoise) met goud. Je begrijpt dat het zonlicht 
goed resoneert met het hogere hartchakra: de thimus. Het goud resoneert met de nieuwe tijd 
en het groenblauwe met het groen  op de aarde en het blauwe van de hemel. Tevens staat het 
turquoise  ook  in  contact  met  het  water.  Zo  kan  de  thimus  heerlijk  ontwaken  in  deze 
energieën die nu op aarde weer neerdalen. In de aarde is de thimus nu geactiveerd. Deze 
toon is hoog en zuiver. Haar tonen in totaal zullen nu een andere code ontluiken in de mens. 
Dit is de code van de Hogere Liefde en het Hoger Bewustzijn. De dans en de toon worden 
steeds weer anders en aangepast. Zo kan de mens stap voor stap op aarde ascenderen naar  
een hoger plan. 



De kundalinislangen worden verder aangezet.  De thimus speelt  een grote rol  hierin.  De 
activatie van de beide slangen komen nu aardig in beweging. Eerst als energievorm, daarna 
wanneer deze goed neergezet zijn, als activatie van de kundalini. Wanneer de kundalini dan 
opstijgt kan deze zeker tot de thimus opstijgen. De volgende maand zal de chakra van de 
keel de kundalini gaan reguleren tot de keelchakra. Deze rolt zich meestal uit in drie keer.  
De eerste uitrolling gaat vaak tot en met het hartchakra, dan tot en met de keelchakra en  
daarna tot en met de pijnappelklier (en derde oog chakra). In de pijnappelklier kan zij dan 
samen gaan smelten  in  het  Licht  van  het  Heilig  Huwelijk.  De  pijnappelklier  dient  wel 
zodanig in trilling te zijn geactiveerd dat de beide slangen samen kunnen gaan komen. Is de 
pijnappelklier nog niet zover, dan zullen de slangen wachten tot het moment van activatie.

De mens kan haar of zijn kundalini en pijnappelklier activeren door steeds zichzelf in een 
Hogere trilling te plaatsen. Dit kan via de NAR, Nieuwe Aarde Resonantie. Het is nog beter 
als  je  dit  dagelijks  traint,  dit  hoeft  niet  lang  te  zijn.  Wanneer  de  mens  eerst  tot  korte  
stiltemomenten  kan  komen,  dan  kan  er  daarna  in  deze  stiltemomenten  tot  een  energie-
toestroom vanuit de aarde, door al je chakra's omhoog tot en met God de Bron toe, plaats  
gaan  vinden.  Doe  dit  op  een  speelse  manier.  Vanuit  een  vrij  gevoel.  Totdat  het 
vanzelfsprekend wordt. Net als eten en drinken. Het kost je dan geen moeite meer, omdat dit 
een onderdeel van het dagelijks leven wordt.  De energetische  toestroom van energie in 
balans brengen is net zo belangrijk als wanneer je fysiek voedsel tot je neemt. Zie het zo, 
wanneer je nooit leert hoe te eten, hoe ontwikkel je dit dan. Door onwetendheid en door het  
verbannen van deze noodzaak kunnen er gebreken ontstaan. Of een verkeerde houding of 
gewoonte. Om dit weer terug te draaien, zal er een periode van gewenning moeten gaan 
ontstaan. Eerst zal dit onwennig aanvoelen en je bent een ander ritme gewend. Na een tijdje 
jezelf dit weer toe te laten, zie je in, dat deze oefeningen echt noodzakelijk zijn, althans voor 
een bepaalde periode. STRUCTUUR KAN HANDIG ZIJN. Bij bepaalde technieken zoals 
“sungazing” (zonnenkijken) mogen er regels in acht genomen worden. 

                                                                BLOKKADE
De blokkades ten hoogte van de Thimus kan benauwdheid opleveren. Drukkend gevoel op 
die plaats. Ook aan de achterkant kunnen er lijnen en sluiers geplaatst zijn die de chakra 
blokkeren open te gaan. Deze mogen eerst verwijdert worden. De meeste klachten zijn dan 
opgelost. Trauma's uit een ver verleden kunnen de thimus dwarsbomen om open te gaan, 
omdat men dan een herinnering heeft aan een leven met een open thimus. Dit leven staat 
vaak loodrecht op het leven wat men nu op aarde leidt. Dat kan angst opleveren, want deze  
thimus is niet voor niets geblokkeerd geraakt. Daar zit dan een negatieve energie aan vast.  
Dat alles kan dus klachten opleveren. Zoals pijn, steken of een zwaar gevoel. Een gevangen 
thimus  geeft  een  onvrij  gevoel.  Alsof  je  te  weinig  ruimte  hebt  om  te  ademen. 
Kortademigheid is een vaak voorkomend probleem. 

Naast klachten van een blokkade, kunnen er ook wat klachten ontstaan wanneer de chakra 
weer geactiveerd wordt. Vibraties op die plaats kunnen raar aanvoelen. Jeuk, tintelingen en 
steekjes zijn ook bijkomende klachten. Bij het openen van de thimus kan zowel aan de 
voorkant als aan de achterkant overgevoeligheid ontstaan. Soms kan bij aanraking van deze 
plek pijnlijk aanvoelen. Alsof men zich lichtelijk gestoten heeft. Soort van spierpijn. Deze 
thimus staat in verbinding met het hart en de keelchakra. Deze beïnvloed deze omliggende 



chakra's. Dus tijdens het opengaan van de thimuschakra, het Hogere Hart, kunnen bij de 
andere  chakra's  ook  wat  klachten  optreden.  Een  soort  uitstraling  naar  deze  omliggende 
gebieden.

Wat kan je doen als je klachten krijgt, veel rusten, op tijd frisse lucht en wandelen in de  
natuur.  Een  warm  bad  of  douche  met  kruiden  voor  de  luchtwegen.  Zoals  thijm  en 
eucalyptus. Dit geeft verlichting op de borst maar ook in het hoofd via de neus. Meestal zijn 
deze  klachten  van  voorbijgaande  aard.  Heb  je  veel  klachten  en  duren  deze  langer  dan 
verwacht. Ga dan op zoek naar een goede arts. Een natuurarts heeft vaak een goed begrip en 
kennis van deze klachten. Zijn de klachten fysiek zeer ernstig laat je dan onderzoeken door 
een reguliere dokter en zo nodig een verwijzing naar een specialist. Voor fysieke klachten 
mag er een fysieke oplossing genomen worden bij ernstige pijnen of ongemakken. Meestal 
is dit niet nodig en vaak komen ernstige klachten voor bij de mens die niet goed rust en niet 
luistert naar zijn lichaam. Dus de mens die te lang doorloopt met veel stress en zijn of haar 
problemen niet wilt  onderkennen. Dit heb Ik, Ashtar al eerder benoemd. Contact met je 
eigen lichaam is heel belangrijk in deze periode van verandering. Leer jezelf kennen en ga 
in gesprek met jou eigen fysieke voertuig, geef dit aandacht en liefde. Dan kan er al veel  
opgelost worden. 

Werken met kleur kan ook een oplossing geven.  Je visualiseert  dan de kleur die bij  de 
chakra hoort. Eerst kan je jezelf afstemmen op deze chakra en kijk eens wat je ervaart? Door 
jezelf steeds zo te controleren kan je veel klachten voorkomen. Steeds weer even in de stilte 
gaan en kijken naar jou delen die open gaan. Dan kijk je of dit deel goed werkt. Zo kun je  
jezelf dus op tijd behandelen vanuit liefde. Doe je dit liever met muziek? Voel dan van te 
voren wat goed voelt bij deze chakra. Zijn de tonen veroudert, kies dan andere muziek. Ook 
natuurgeluiden kunnen deze chakra rust geven en dus in die rust kan de thimus dan mooi 
open gaan. Beweging kan ook, als  het maar vanuit  die innerlijke rust  voortkomt. Stress 
verhindert het natuurlijk proces van open gaan. Want stress verstart en zorgt  dan voor meer 
pijn  en  meer  klachten.  Je  gaat  dan  onbewust  het  opengaan  tegen.  Er  ontstaat  een 
onnatuurlijke tegenkracht. Geef jezelf over aan de veranderingen steeds weer.

Ademhalen kan helpen. Er zijn vele ademhalingstechnieken, maar je kunt gewoon ook weer 
afstemmen op je ademhaling en voelen wat fijn is. Welke manier geeft ruimte en vrijheid en 
welke geeft benauwdheid. Voelen is het enige wat je hoeft te doen. Ontwikkel je gevoel en 
tast  jezelf  af.  Wat  is  fijn  en  wat  is  niet  fijn,  zo  simpel  kan  het  zijn.  Dat  kan  gewoon 
tussendoor plaats vinden. Even een rustmoment en ja voel even hoe je ademhaling en chakra 
aanvoelt vandaag. Elke maand een andere chakra heeft  moeder natuur dit  niet geweldig 
mooi geregeld? Een hele maand om je af te stemmen op een chakra, volg steeds weer die  
chakra. Vanaf de nieuwe maan volgende maand juli kun je jezelf gaan afstemmen op de 
keelchakra.

Geen urenlange training, gewoon even tussendoor. Een soort check-up vanuit liefde voor je 
lichaam en jezelf. Geef jezelf deze tijd en aandacht. Je zult zien dat deze simpele momenten 
een grote impact kunnen hebben op je totale leven en manier van zijn.  Rust geeft  vele  
openingen en vele manieren van oplossingen aan.

                                                DE NULPUNT OP DE NULLIJN
De nullijn  van  dit  jaar  2013:  het  jaar  NUL,  heeft  ook  een  NULPUNT.  Dit  nulpunt  is 



cruciaal. Het is het ware hoogtepunt van alles en zorgt voor de werkelijke ommekeer. Dit  
nulpunt is nu gekomen tijdens de volle maan van juni 2013. vanaf dat moment zal er eerst 
een ware stilstand zijn.  Het hele jaar 2013 heeft  al een stilstand bereikt,  de nullijn,  alle 
planeten  op  één  lijn.  Het  jaar  2013 staat  hier  symbool  voor.  Vanaf  21-12-12 is  dit  het 
startpunt geweest en gaat nog steeds door, want het 13 manen bewustzijn wordt dit jaar 
tijdens elke volle maan geboren. De opkomst van dit bewustzijn is gigantisch groot en zal  
voor elk mens een grote ommekeer betekenen. Zoals ik jullie vertelde zal de aarde na haar 
nulpunt bereikt te hebben een andere richting uit gaan draaien. Dit is de richting van het 13 
manen  bewustzijn,  de  nieuwe  aarde  tijd.  Het  aquariustijdperk.  Wanneer  deze  draaiing 
verandert verandert ook ons bewustzijn. Langzaam maar zeker gebeurd dit al! Na elke volle 
maan dit jaar ontstaat er een andere toon, zoals Ik, Ashtar al eerder vermelde. Deze toon ,  
deze golf zorgt voor die verandering. Zie het maar als een omzetting, het draaien aan de 
knop van het bewustzijn van de mens. De aarde maakt een shift en deze gaat geleidelijk.

Na dit nulpunt van deze maand zal de aarde dus van koers veranderen. Eerst moest Zij tot 
totale stilstand komen, dat is nu bereikt. Het stiltepunt is nu optimaal bereikt. De thimus 
geeft het signaal af van de Hogere Liefde. We zijn op aarde in het centrum belandt van de 
omzetting betreffende het 13 maanden bewustzijn. Nog 6 manen te gaan en een 13de zal 
ontstaan vanuit deze 12 manen.  Langzaam zal nu de aarde haar koers gaan veranderen in de 
tegengestelde richting. Ben je heel gevoelig dan zal jij dit als mens gaan voelen. Voor vele is 
deze omwenteling het moment waarop gewacht is. De uitwerking ervan zal verschillend 
zijn.  Welk zwak punt  hoort  bij  jou?  Dit  zwakke punt  zou weleens jou punt van kracht 
kunnen gaan worden. Alles wat eerst in de oude tijd niet lukte, omdat de resonanties niet 
aansloten op elkaar, kan nu langzaam gaan resoneren met de nieuwe aarde resonantie. Jouw 
energie die eerst niet begrepen werd, zal nu een nieuwe betekenis gaan krijgen. Er zal steeds 
meer begrip komen. Omdat de tonen op de aarde nu ook de onwetende mens gaan bereiken 
en omzetten. Volgend jaar wanneer het 13 manen bewustzijn in zijn totaliteit geboren zal 
gaan worden, gaat er een heel ander bewustzijn opstaan. Dat is het begin van de nieuwe  
evolutie op aarde en op alle gebieden zal er een nieuwe wind gaan waaien.

SNEEUWBALEFFECT
Het sneeuwbaleffect gaat dus nog even door, zie vorige boodschappen, Zie deze sneeuwbal 
maar als het nieuwe bewustzijn wat groter en groter wordt. De meeste mensen verwachten 
een ommekeer van een dag in een nacht. Dit is onmogelijk. Gewoon louter logisch gezien 
kan dit niet, omdat de hele aarde en mensheid bereikt dient te worden. Het is niet als een 
atoombom die met een nieuw bewustzijn als inhoud, die men op de aarde dient te gooien. 
Nee, dit gaat vanuit het Goddelijke geduld, vanuit het Goddelijke liefdesspel. Langzaam 
toenadering  zoeken,  dan  de  mens  langzaam  aanraken  en  via  een  mooi  liefdesspel 
samengaan. Het een overwint niet het ander, dit zijn duale gedachten. Het kost veel tijd, ja 
dat klopt. Wanneer het nieuwe bewustzijn geboren wordt, mag het kindje gaan groeien en 
groter gaan worden. Dat kost ook weer tijd. Alles dient zich te ontwikkelen op zijn tijd en in 
zijn  groei.  Het  ondergaan  van  deze  omzetting  als  mens  op  aarde  is  op  zich  al  heel 
spectaculair. Een ervaring die zelden voorkomt. Daarom zijn jullie nu hier op aarde, om 
deze omzetting te ondergaan en te ervaren. Vele van jullie zijn nog onbewust en onwetend 
voor wat er komen gaat. Toch helpt elk mens mee aan deze omzetting op aarde. 

De aarde kan dit niet zonder de mensheid verrichten. Omdat elk bewustzijn invloed heeft op 
de aarde en op het kosmische gebeuren. Alles is bewustzijn, jullie vormen met de aarde een 



groot aarde-bewustzijn en dat vergeten jullie vaak. Het bewustzijn van de planeet aarde is 
als een levend organisme. Wordt er een klein dingetje aangeraakt of omgezet in dat grote 
bewustzijn van die planeet. Dan heeft dat invloed op alles wat er leeft op die planeet, dus 
ook op de mens! Dat werkt door en het kleinere bewustzijn van de mens moet dit kunnen 
behappen.  Denk  daar  niet  te  luchtig  over.  Dit  is  een  gigantisch  proces.  Dan  is  er  het 
onderling effect wat open gaat en wat tussen de mensen op aarde ontstaat.  Overal is er 
beweging en ontwikkeling. Tevens heeft dit weer gevolg voor de kosmos. Het kosmisch 
bewustzijn of universeel bewustzijn. Het is een micro macro proces. Misschien moeilijk te 
bevatten, maar weet dat je onderdeel bent van een zeer groot radarsysteem. 

Als Wij van het Ashtar Command of de Galactische Federatie van het Licht hier op aarde 
zouden ingrijpen en alles zouden omzetten zodat er in een maand tijd een paradijs op aarde  
zou gaan ontstaan, dan ontnemen Wij de mens een belangrijke ervaring. Dan ontnemen Wij 
een deel weg van jullie ontwikkeling. Als God de Bron dit zou willen, was dit al gebeurd.  
Wij leggen helaas de oplossing bij de mens neer. Wij begeven Ons om jullie heen en kijken  
wanneer Wij via het Licht en de Liefde jullie mogen aanvullen. Soms grijpen Wij in, maar 
dan alleen wanneer de mens Ons vraagt. Soms grijpen Wij niet in wanneer de mens Ons 
vraagt, dan mag er eerst een eigen ontwikkeling en bewustwording plaats vinden.

Dit zijn tijden van grote verandering. In de tijd van het kosmisch bewustzijn gaan deze erg 
snel, maar in het bewustzijn van de mens gaan deze langzaam. Dit is vanuit het kleinere  
perspectief bekeken en het blikveld van de mens is micro gericht. Wij van het Licht hebben 
een ander blikveld, meer die van het overzicht van het grote  geheel. Macro gericht. Wij zien 
dan  ook  vele  ontwikkelingen  en  bewegingen  in  verschillende  bewustzijnsvormen.  Elk 
micromoment gebeurd er iets nieuws. Dit is beslist niet saai, maar zeer wonderbaarlijk. Ook 
de aarde vanuit de kosmos gezien is een zeer grote gebeurtenis. Op elk front gebeuren er 
fenominale omzettingen. Dus lief mens als jij denkt, wanneer gaat het nu gebeuren, dan kan 
Ik, Ashtar jou vertellen: het gebeurd al! Datgene waarop vele mensen wachten is een soort  
doelgerichtheid van denken. Zelfs als dat doel bereikt wordt gaat nog het verder. Het is 
steeds in beweging. Dat doel waar de mens naar streeft komt eraan. Wanneer? Dat hangt van 
vele zaken af. Maar het is in beweging ook al ligt het buiten jullie blikveld.

Ik,  Ashtar  hou jullie  op de hoogte  en Ik zal  jullie  namens het  Ashtar  Command en de 
Galactische Federatie van het Licht blijven informeren. Onze dank gaat uit naar Arthura die 
steeds bereidt is om deze informatie van het Licht door te geven.

Namasté Ashtar

28 juni 2013

Mag gedeeld worden vanuit respect en liefde in zijn geheel en onder vermelding van het 
kanaal/bron Arthura Hector:  www.ashtarspage.com
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