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1 Inleiding 
 

Op reis 

 

Laten we op reis gaan. 
Op weg naar de toekomst, 
De lucht doorkruisen, 
Naar een toekomst vol licht. 
 
Iedereen mag het zien. 
We zijn bevrijd van de stempels. 
Niemand neemt ons het meer af. 
Het gewicht van de wereld dragen wij niet meer. 
 

Het is helder in ons hoofd, 
Het is helder in ons hart. 
Er zijn geen blokkades meer, 
De weg is vrij. 
 
Wij zijn de nieuwetijdsen. 
Voor ons is de nieuwe tijd gemaakt. 
Bezoeken wij de engelen, 
Bekijken wij de goden. 
 
Die nieuwe tijd die komt eraan. 
Is dichterbij dan dat je denkt. 
Die nieuwe tijd is heel dichtbij. 
Die vind je in je hart. 

 

Van Nims: http://forumnl.merudi.net/cgi-bin/ultimatebb.cgi/topic/12/179.html  

 

In het laatste deel van de twintigste eeuw hadden de mensen zich ingesteld op de vernietiging 
van zichzelf en van de planeet. Er waren vele profetieën, verhalen en ideeën die de "eindtijden" 
plaatsten in de laatste jaren van de twintigste eeuw. Velen op de Planeet zijn bereid om verder te 
groeien en interesseerden zich meer voor het voorspelde Gouden Tijdperk.  

De Indigo- en Kristalkinderen werden uit alle delen van de Melkweg en van de Aarde opgeroepen 
om te helpen met dit proces. Moedige en prachtige zielen die de taak hebben gekregen om de 
oude vastgelopen systemen te doorbreken.  

En ja, daar sta je dan als nieuwetijdse op deze Aarde. Geen handleiding, geen uitleg, geen idee 
wat er nou precies van je verwacht wordt en waar het allemaal heengaat. Hoe ga je om met je 
gaven? Wat moet je doen als ouder van nieuwetijdse kinderen? Bestaan geesten, engelen en 
god?  

Speciaal voor jou is Merudi gemaakt. Merudi is een informatie- en ontmoetingsplaats voor 
iedereen die informatie, hulp, advies of begrip zoekt. Dit boek neemt jou mee in de Merudi-
beleving. Merudi is een spirituele website waarop mensen elkaar helpen op weg naar de nieuwe 
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tijd. Op het levensforum kan iedereen bijdragen met kennis, gedichten, gevoelens of alles 
waarmee je je spiritualiteit ervaart en beleefd. 

De basis van dit boek vormen de teksten van de Merudi website afgewisseld met belevenissen, 
ervaringen of kennis van leden van het Merudi-forum. Hiermee wordt de relatie tussen theorie en 
praktijk handig gecombineerd.  

Weet dat de hogere wezens met ons samenwerken en dat zij ons altijd begeleiden. We zijn al 
duizenden jaren voorbereid op dit moment! Alle Meesters en Leraren die gezonden zijn, hebben 
het Pad van het Hart, Compassie en Liefde onderwezen. Zelfs de Kristallen Kinderen hebben het 
Bericht van het Hart gebracht. De Tijd is NU!  

We zijn allen Eén. We zijn een familie van Licht en Liefde!  

1.1 Dankbetuiging 

Dit boek was niet tot stand gekomen zonder de wijsheden van het Levensforum op de Merudi 
website.  

In het bijzonder wil ik de volgende mensen bedanken waarvan hun wijsheden zijn opgenomen in 
dit boek (op alfabetische volgorde): 

<De onderstaande mensen worden nog benaderd voor toestemming. Indien dit niet gegeven 
wordt, zal de betreffende passage(s) worden verwijderd> 

3Dx x 

Anne x 

Brainscan x 

Blue eyed witch x 

Debiorah OK 

Dinie OK 

Hestia x 

Juppie x 

Kath OK 

Kim1 x 

Linkie x  

LPChip x 

Mause x 

Nims OK 

Paula35 x 

Puc x 

Selma OK 

Sheva x 

Sylli x 

Tamara26 OK 

Thomas A x 
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Wendy’s x 

Yannick x 
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2 Het leven begint 

2.1 De oerknal 

Tijdens de oerknal was alle energie dat op dit moment in het heelal aanwezig is, er. Dankzij tijd 
werd de energie ongecontroleerd en willekeurig meegevoerd door het heelal heen.  

Er ontstonden clusters van opeengehoopte energie dat soms in clusters werden gebundeld. Deze 
clusters vormden de allereerste primaire energiewezens. Een primair energie wezen is 
vergelijkbaar met wat in de materiele wereld nu als 1 cellig wezen wordt beschouwd. In het 
begin waren alle wezens gelijk, maar al snel ontstond er diversiteit (evolutie) doordat er clusters 
(cellen) aan elkaar gingen plakken en ook weer opgesplitst kunnen worden.  
 
Dit samenvoegen en splitsen is geen enkel probleem aangezien er geen energie verloren kan 
gaan (alleen worden getransformeerd). Het was dan ook meer geluk dat er bewustzijn ontstond. 
Het eerste energiewezen werd bewust van zichzelf en zijn omgeving. Al snel volgden er meer. 
Ook werden de energiewezens zich bewust van elkaar en er ontstond een samenleving.  
 
Door onbewust energie "bewust" te maken, hadden de energie wezens een manier van 
voortplanting tot hun beschikking. Deze samenleving begon langzaam steeds verder over het 
heelal uit te dijen. Aangezien het hele heelal alleen nog uit energie bestond en deze samenleving 
hieruit volledig was opgebouwd, kon dit prima bestaan.  

Dit was een reactie op de vraag wat er was voor de oerknal: 

Nims: Vele hooggeleerden hebben al aangetoond dat er niets was voor de oerknal 
omdat de oerknal het begin is van tijd. Oorzaak en gevolg is de grondslag van tijd. 
Zonder tijd is er geen oorzaak en gevolg. 
 
De wet van oorzaak en gevolg heeft geen oorzaak omdat toen deze wet ontstond er 
pas een oorzaak en gevolg was. Het valt niet te zeggen wat er voor deze wet was, 
omdat er simpelweg geen "VOOR deze wet bestaat". De tijd is pas ontstaan met 
deze wet. 

http://forumnl.merudi.net/cgi-bin/ultimatebb.cgi/topic/11/62/14.html#000205  

 

2.2 De vorming van materie 

Omdat de kracht van de oerknal begon af te nemen, begon daarmee ook het heelal af te koelen. 
Naarmate het heelal verder afkoelde werd de pure energie omgezet in materie. Er werd daarbij 
zo enorm veel pure energie gebruikt, dat de energiewezens bang werden voor hun eigen 
afremming in de groei (energie kan niet verloren gaan, enkel worden getransformeerd).  
 
Hiermee is doodsangst de meest de primaire (de eerste) emotie die er bestaat. Omdat de toen 
ontstane energiewezens geremd zouden worden in hun groei. Door deze angst begonnen de 
energiewezens van alles te proberen om maar niet af te remmen. Eerst samen met elkaar als 
aanvulling, maar helaas ook tegen elkaar (waarom zou je jezelf remmen, als je ook ten koste van 
een ander energiewezen groeien?). Juist deze angst voor het omzetten, zorgde ervoor dat de 
energiewezens elkaar begonnen af te remmen in hun groei. 

Doodsangst is iets waar mensen nog steeds last van kunnen hebben. 

Thomas A: Jarenlang was ik echt angstig voor de dood. Ik heb mijn hele handeltje 
toen opgepakt en ben in Frankrijk gaan wonen. Toen mijn vrouw van destijds 
zwanger was en beviel mocht ik de geboorte helemaal zelf begeleiden. Er was geen 
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arts die iets deed (er was een huisarts bij). Dit heeft mij destijds geweldig geholpen 
over mijn doodsangst te komen. Het werd een van mijn mooiste levens ervaringen; 
de geboorte van Sebastiaan............... daar ergens in dat gekke Frankrijk........... 

http://forumnl.merudi.net/cgi-bin/ultimatebb.cgi/topic/13/13/12.html#000170  

 

2.3 De bewuste groep 

Deze doodsangst zorgde voor een enorme chaos en ellende bij de energiewezens want echt alles 
werd gedaan om maar niet af te remmen. Ieder energiewezen voor zich, was bezig met 
overleven. 
 
Bij de wat meer bewuste (intelligentere) energiewezens kwam al vrij snel de gedachte op, dat ze 
niet op de goede manier bezig waren. Vanwege de grote chaos was het daarom erg moeilijk om 
bondgenoten te vinden die dit ook inzagen.  
 
Er ontstond een soort groep van energiewezens die dit niet langer konden aanzien. Zij besloten 
samen om een andere oplossing te vinden. Doordat de tijd ze nog steeds beïnvloedt begonnen ze 
steeds meer last te krijgen van de afremming. Er bleven steeds minder verlichte energiewezens 
over. Er was enkel nog materie waar de energiewezens niets mee konden doen. 

2.4 De materiele evolutie 

Toen kregen de energiewezens een idee: probeer de afgekoelde energie (materie) weer bewust 
te maken van de groei die er mogelijk is. De energiewezens moesten het onmogelijke doen, de 
materie zo beïnvloeden zodat er leven en bewustzijn ontstond, want anders kon de materie dit 
nooit inzien. Er was 1 energiewezen dat bedacht had hoe dit zou moeten, en dat was God.  

 
Het vormen van het leven was een enorme moeilijke klus maar uiteindelijk ontstond er iets dat 
minimaal zich bewust was van zijn omgeving: het 1-cellige wezen. Echter wilden de 
energiewezens wat meer zekerheid door de veranderende omgeving en bedachten daarom de 
materiele evolutie.  
 

Het is niet altijd even duidelijk wat bewustzijn nou precies is. Een definitie van 

bewustzijn werd gegeven op het forum: 

Je bewustzijn is net zo beperkt tot de grens als waar jij de oorzaken nog kunt zien en 
weten. Hoe meer oorzaken jij ervaart, des te grote jouw bewustzijn is geworden. Je 
hebt daarmee nog steeds geen enkele invloed, aangezien jouw bewustzijn net zo 
onderhevig is aan het oorzaak en gevolgprincipe. Wel is het zo, dat hoe meer jij van 
dit oorzaak en gevolgprincipe begrijpt, des te meer jij kan beïnvloeden. 
 http://forumnl.merudi.net/cgi-bin/ultimatebb.cgi/topic/11/62/15.html#000219  

Een formelere definitie zou zijn: Het bewustzijn zijn die oorzaken die een gevolg 

kunnen zijn, voor datgene dat het bewustzijn heeft.  

Gekeken vanuit deze definitie, heeft een steen dus ook een bewustzijn. Dit 

bewustzijn is echter niet zo groot, maar bevat wel zaken zoals zwaartekracht, de 

aarde waarop het rust, de mens die het vastpakt, etc. Alles dat iets met deze steen 

doet, behoort tot het bewustzijn van deze steen.  

De mens is in staat om actief oorzaken te gebruiken die ontstaan vanuit gedachtes of 

gevoelens. Deze gedachten of gevoelens horen dan ook bij het bewustzijn van de 

mens. Het zijn namelijk deze gedachten die een oorzaak kunnen zijn voor het nemen 

van een bepaalde beslissing. 
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Zichzelf aanpassende cellen werden over het heelal uitgestrooid. Hierdoor ontstond er onder 
andere, leven op aarde. Maar ook op andere plekken. Echter waren de omstandigheden voor 
bewustzijn niet zo groot, dus is er op relatief weinig plekken maar bewust leven. 

2.5 De ziel 

Om niet alle bewuste ervaringen verloren te laten gaan zochten de energiewezens naar materieel 
leven dat voldoende "ruimte" in zich had om plaats te bieden aan het bewustzijn. Helaas was er 
geen enkel levend wezen op aarde voldoende geëvolueerd om ruimte te bieden aan een volledig 
energiewezen.  
 
Er werd daarom een deel van de energiewezens afgesplitst en toegevoegd aan het materiele 
leven. Het materiele leven werd bewust van zichzelf en van elkaar. Deze gebeurtenis wordt nog 
steeds gevierd als zijnde Pinksteren waarin deze energie de heilige geest (oftewel de ziel) wordt 
genoemd.  
 
De ziel is voor de energiewezens hét belangrijkste middel om de geesteswereld verder te laten 
evolueren. Alle ervaringen die worden opgedaan worden allemaal weer meegenomen naar de 
geesteswereld wat dan verder zorgt voor groei. De ziel is namelijk nog steeds verbonden met de 
bron waaruit deze is ontstaan (het energiewezen God). Deze verbintenis zorgt dus voor algehele 
groei. 

Het opnemen van deze ervaringen in de geesteswereld gebeurd in de Akasha kronieken. 

The Akashic records (Akasha is a Sanskrit word meaning "sky", "space" or "aether") 

are collectively understood to be a collection of mystical knowledge, not just mystical 

knowledge but every thing that has ever happened in every aspect of existence, that 

is encoded in the aether; i.e. on a non-physical plane of existence. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Akashic_Records 
http://forumnl.merudi.net/cgi-bin/ultimatebb.cgi/topic/14/71.html#000006  

 

2.6 De verschillende zielen 

Er zijn verschillende niveaus van zielen aanwezig in de geesteswereld. Het niveau is enkel de 
mate van evolutie waarin de ziel is. Onder andere worden de volgende niveaus onderkend: 

De gids: de gids is een persoonlijke ziel. Een gids blijft bij iemand totdat deze overleden is. De 
gids beschermend de ziel waaraan deze is toegewezen. Het kan voor de gids soms erg lastig zijn 
om zijn toegewezene te bereiken. Dit is ook afhankelijk van hoe ver gids geëvolueerd is en de 
gevoeligheid van de toegewezene. Het kan dus heel goed voorkomen dat een gids zijn 
toegewezene nooit zal kunnen bereiken. De gids zal echter wel alles in het werk zetten om de 
toegewezene te beschermen. De gids groeit zelf namelijk ook verder door de ervaringen die hij 
doorkrijgt van de toegewezene. Wel kan de gids proberen om andere mediums te beïnvloeden 
om zo toch nog enigszins de toegewezene te kunnen sturen.  

Gidsen zijn een bekend fenomeen op Merudi. Er wordt regelmatig over ze gesproken en ze 
helpen ook echt hun toegewezene. 

Soms worden gidsen herkend op fotolezingen: 
Je hebt trouwens 2 hele sterke beschermgidsen / engelen bij je. Ik weet 

niet of je weet wie het zijn, of dat je contact met ze hebt, maar dat wilde ik 

nog even melden. 
Helaas weet ik niet wie het zijn al heb ik wel een vermoeden van een van hen, ik heb 
helaas geen contact maar zou het wel graag willen, zie je ze staan op mijn foto of 
zegt je intuitie dat? 
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http://forumnl.merudi.net/cgi-bin/ultimatebb.cgi/topic/10/159.html#000006  

Ook zijn er leden die actief met hun gids kunnen communiceren. Zo schrijft Kath: 
Ik kan geen engelen oproepen, maar als ik me echt niet goed voel kan ik wel met 

mijn gids 'praten' en troost zoeken bij hem ook ben ik er achter gekomen dat er 
een vrouwelijke persoon bij me is. wanneer ik me niet zo goed voel maar ook niet 
echt depri genoeg ben om met mijn gids te praten 'verschijnt' zij wanneer ik mijn 

ogen sluit (ja ik zie ook beelden wanneer ik mijn ogen sluit maar ik weet nog 

steeds niet goed wat ik daarmee moet ) 

http://forumnl.merudi.net/cgi-bin/ultimatebb.cgi/topic/10/45.html#000010  

 

Waneer een gids een stapje terug doet bij de toegewezene dan kan dit nog wel eens gemerkt 
worden. Zo quote Thomas A iets dat afkomstig is van Niburu: 
De gevoelens van eenzaamheid hebben ook te maken met het feit dat je gidsen zijn 
vertrokken. Ze zijn tijdens al je reizen in al je levens bij je geweest. Het was tijd 
voor hen om een stap terug te nemen zodat jij die ruimte kon gaan opvullen met je 
eigen Goddelijkheid. Dit zal eveneens voorbijgaan. De leegte van binnen zal 
opgevuld worden met de liefde en de energie van je eigen Christus bewustzijn. 

http://forumnl.merudi.net/cgi-bin/ultimatebb.cgi/topic/13/69/3.html#000034  

 

Gidsen helpen ook nog wel eens bij uittredingen of verzoekjes. Zo schrijft Wendy’s: 

Vanmiddag, voordat ik ging slapen vroeg ik mijn gids om mij te kunnen helpen.  
En ja hoor, ik viel in slaap en werd daarna weer wakker. Ik kreeg een uittreding, 
maar die was niet zo special (gewoon in de slaapkamer). Toen kwam ik weer terug in 
mijn lichaam. 
Daarna bleef ik nog even rusten. Ik kreeg een beeld te zien (net als tv). Er werd mij 
gevraagd of ik de beelden wilde zien. Ik wist gewoon dat ik enge dingen te zien 
kreeg, maar toch wilde ik het zien. 

http://forumnl.merudi.net/cgi-bin/ultimatebb.cgi/topic/11/37.html#000009  

 

De engel: de engel is een bijzondere ziel. Deze is primair verantwoordelijk voor de verdere 
evolutie van zielen, en zal proberen andere zielen hogerop te helpen. Pas wanneer een ziel op 
aarde voldoende ervaring heeft opgedaan en daarmee veel sterker is geworden kan deze ook 
proberen andere zielen verder te helpen. De engel mag alleen ingrijpen wanneer een ziel uit 
zichzelf niet verder op het evolutiepad komt. 

De aardegebonden ziel: deze ziel komt niet verder tijdens het evolutieproces, en blijft eigenlijk op 
hetzelfde niveau “hangen”. Een aardegebonden ziel zal daarom ook steeds dezelfde 
afstemmingsfrequentie proberen op te zoeken om daarin te kunnen blijven. Soms is de drang 
van deze aardegebonden ziel naar de aarde zo groot dat deze ongelukkige gevoelens, angst en 
verdriet probeer te veroorzaken bij diegene die er het gevoeligst voor zijn. Dit alleen maar om 
niet verder te willen evolueren en daarbij dus het niveau van de ontvanger gelijk te houden bij 
zijn eigen niveau. Dit worden soms ook wel Auralifters genoemd. 

Auralifters hebben een grote invloed op mensen. Zo schrijft Dinie een bericht dat ze doorkreeg 
van medium Henk Stooter: 
Er zijn erg veel mensen en vooral kinderen die last hebben van auralifters. Kijk maar 
eens op straat en let op het gedrag van mensen en vooral kinderen. Mensen die 
bewuste of onbewuste angsten of emoties hebben, dan kunnen hun energie 
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(auravelden) zwakke plekken krijgen en dat weten en voelen dolende zielen dan ook. 
Gedragsverandering vindt dan plaats en wordt de persoon in wisselwerking dan 
overgenomen. De eigen "" IK "" van de entiteit komt dan naar voren. Zo kunnen 
dolende zielen ook aandacht zoeken omdat zij verder willen. Gedragsverandering 
zoals; gauw kwaad worden, schelden, een boze doffe blik in de ogen, eng dromen, 
woorden die normaal niet gebruikt worden, veel moe, duizelig, slecht eten, stemmen 
horen (schizofrenie), schimmen zien, de entiteit maakt dus dan ook gebruik van 
iemands energie. Als deze energie weg wordt gehaald komt de eigen energie ook 
weer terug. Mijn maatje kan dus bewuste/onbewuste angsten of emoties hebben, 
maar dat geldt dan ook voor bijna elk mens. Vele mensen hebben dit probleem en 
dat besef ik maar al te goed. Denk bv aan scheiding, een dierbare verliezen enz, ook 
dan wordt iemands energieveld zwakker door emoties en angsten 

http://forumnl.merudi.net/cgi-bin/ultimatebb.cgi/topic/13/51.html#000009  

 

Ook zijn dit de nog niet volledige overgegane zielen die als het ware nog de binding met het 
materiele leven moeten loslaten. Wanneer deze geest het niet wil loslaten dan is deze vaak nog 
gebonden aan materiele zaken of personen. Zeker wanneer aardse mensen een overledene ook 
niet kunnen loslaten, zal de overledene blijven “hangen”. Pas wanneer de geest inziet dat deze 
over moet, kan deze naar de zielenwereld keren, en daar verder groeien. Eventuele andere zielen 
kunnen een geest helpen deze stap te maken. 

In een gesprek tussen Dinie, kath en Yannick lezen we het volgende over dolende geesten die 
niet naar het licht willen: 

Dinie: Als engelen je komen halen en je naar het licht brengen waarom kunnen 
sommige dan niet naar het licht en gaan dolen kun je mij dat uitleggen? 
Kath: Misschien zijn zij nog niet klaar voor wat na het leven komt en te bang om 
met de engelen mee te gaan, zij volgen eigenzinnig hun eigen weg en komen daar 
uit waar ze net niet hadden moeten zijn. Dan gaan ze dolen om de weg terug te 
vinden naar 'hun engelen' maar ze moeten geholpen worden. Op die reis zullen ze 
waarschijnlijk leren vertrouwen (veel keus gaan ze niet hebben) en op die manier 
zijn ze aan het einde van hun laatste reis wel klaar om naar het licht te gaan. Ze 
zeggen niet voor niets dat dolende zielen nog iets af te maken hebben hier op aard. 

Yannick: netjes geschreven kath , ze zeggen dat orbs verdwaalde geesten zijn, 

zwervers die de weg niet konden vinden naar het licht, een orb is dus een ziel 
vaak kan je een orb terug vinden op een foto, ook mensen zonder gaven kan een orb 
herkennen op een foto.  
 
een orb herken je aan een licht bolletje energie. vaak bevat een orb een symbool, 
een getal of een gezicht. 
http://forumnl.merudi.net/cgi-bin/ultimatebb.cgi/topic/1/32.html#000001  

 

Wanneer een ziel de overstap maakt, wordt dit ook wel naar het Licht gaan 

genoemd. Iemand die dit heeft ervaren is blue eyed witch en verteld hierover het 

volgende: 

Toen ik 15 jaar jaar was is mijn oma overleden. De nacht voordat mijn oma is 
overleden heb ik een droom gehad. Mijn oma kwam afscheid nemen van mij. 
Het was een droom in haar woonkamer en ze lag op bed en me vader me oudere zus 
en de rest van haar kinderen en nichten waren er ook. 
Iedreen huilde en waren door de kamer verdeeld. Ik zag haar geest haar lichaam 
verlaten en ze dreef weg naar het licht. 
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De ochtend toen ik wakker werd wilde ik meteen naar haar toe maar dat mocht niet 
dus ik zat al een telefoontje te wachten en toen belde me vader en ik schreeuwde al, 
ze is dood... 
Mijn vader zo hoe weet ze dat en me moeder legde het uit wat ik had gedroomd dat 
ze afscheid van me had genomen en me vader kwam mij en me broer ophalen en ik 
vertelde aan me vader wie er allemaal waren en me vader zat me echt zo aan te 
kijken hoe weet je dat allemaal? 

http://forumnl.merudi.net/cgi-bin/ultimatebb.cgi/topic/13/3.html#000012  

 

2.7 De algemene opbouw 

Wanneer we kijken naar de opbouw van de mens met betrekking tot aansturing en 
communicatie, dan geldt hiervoor het volgende plaatje: 
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Dit geeft de hiërarchie aan, op welke niveaus er communicatie plaatsvindt. 

Het is niet precies duidelijk wat Iris precies is, maar enige uitleg word op het forum wel gegeven 
Nims: Iris is niet gebonden aan dit universum en bestaat in de multiversa, ze kan 
van het ene universum naar het andere universum gaan. Een afsplitsing van Iris is 
God, wat een universum is. Een gedeelte van Iris is God, en wel de hele God. 

De causaliteit heeft altijd macht over je, want dat is het enige dat je in staat stelt om 
te leven. De enige die buiten de causaliteit staat is Iris. De causaliteit = dit 
universum. 

http://forumnl.merudi.net/cgi-bin/ultimatebb.cgi/topic/13/60/2.html#000026  

 

2.8 De opbouw van de geest 

De geest is hetgeen dat kan denken, beredeneren, beslissingen nemen, vooruitdenken, 
reflecteren en signalen kan interpreteren. Deze signalen kunnen afkomstig zijn van andere 
geesten, het lichaam of de ziel. De essentie van de geest is de mogelijkheid om de verschillende 
communicatiestromen te combineren, onafhankelijk van het tijdstip waarop deze signalen 
binnenkwamen en met gebruik van deze informatie een beslissing te nemen. Dit wordt duidelijker 
door het volgende voorbeeld:  

Wanneer iemand een schok krijgt van schrikdraad, komt er een signaal binnen van de reactie bij 
deze aanraking. De volgende keer dat de geest schrikdraad herkent, zal het deze ervaring 
kunnen koppelen met de ervaring uit het verleden en erop aansturen het schrikdraad niet 
nogmaals aan te raken. Ook ervaringen in de toekomst worden meegenomen en in dit voorbeeld 
is het de verwachting dat een aanraking opnieuw pijn zal doen. De geest is hierom in staat zich 
buiten de 4e dimensie (tijd) te bewegen: het kan de toekomst, het heden en het verleden zonder 
problemen gebruiken en combineren (niet veranderen, enkel gebruiken!). 

De geest bevat daarnaast ook de herinneringen die nodig zijn om te kunnen beredeneren. 
Zonder herinneringen is de geest onmogelijk in staat het verleden te gebruiken als 
communicatiemiddel. 

Tussen Puc en Nims was een gesprek over het fenomeen teruggaan in de tijd van de geest: 

Puc: Het principe van niet-lineaire tijd is nog wat tricky. Daar moet ik nog even over 
nadenken. Terug in de tijd kan niet, want er is geen tijd? Tijd overzien en ervaren 
kan wel?  
Nims: Terug in de tijd kan wel degelijk en doen wij regelmatig. Wanneer jij een 
herinnering ophaalt, gaat jouw geest daadwerkelijk terug in de tijd om deze 
informatie weer op te halen. Het beïnvloeden van het verleden is daarmee nog niet 
mogelijk, maar dat is bij het stilstaan van de tijd niet meer relevant. Bij het loslaten 
van de 4e dimensie, leven wij niet meer volgens de wetten van de tijd. De tijd is 
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losgelaten en daarom de manier om alles te ervaren en te vormen zoals het bedoeld 
is. Het opgaan in het NU-moment is een hele mooie samenvatting van dit proces. 

http://forumnl.merudi.net/cgi-bin/ultimatebb.cgi/topic/14/102.html#000006  

 

Een krachtig middel van de geest is het classificeren van de signalen en ze groeperen in 
gelijksoortige signalen. Hiervoor zijn de begrippen gevoelens en emoties, die dit proces 
voorstellen. Door deze classificaties is de geest heel snel in staat om beslissingen te maken. Het 
associeert bepaalde gevoelens / emoties aan positieve signalen of aan negatieve signalen.  

Het volgende plaatje geest weer wat er binnenin een geest gebeurd: 

 

De paarse bol is ook bekend als het Ego. Hetgeen dat de beslissingen neemt en de gedachten 
vormt. 

Over het ego word veelvuldig gesproken. Zo lezen wij onder andere het volgende: 

Thomas A: Om een goed zicht op onze ziel en zielenreis te krijgen, is het heel 
belangrijk om een goed zicht op ons ego te krijgen. Het ego dekt de ziel grotendeels 
af. Zeker als er van alles uit het verleden ons totaal geconditioneerd heeft. 
Het loslaten van ons ego is een stervensproces op zich en kan gepaard gaan met een 
diepe pijn. Zijn wij in staat om het ego voorbij te komen, staat de weg open naar 
leven vanuit de ziel; ons werkelijke zelf en Godsverbinding. 
De reis die onze ziel aflegt wordt ineens veel transparanter............... 
 
een aanrader voor iedereen die gebukt gaat onder de last van het aardse leven, 
zonder dit echt los te laten en de ontmoeting met zichzelf aan te gaan. 

http://forumnl.merudi.net/cgi-bin/ultimatebb.cgi/topic/1/23.html#000004  
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Sylli: Je zei ergens dat de ziel de identiteit van de persoon bevat. Naar mijn idee is 
dit niet alleen zo. Het ego heeft ook een identiteit. Er zijn nl twee kanten aan deze 
identiteit. De ego identiteit (uit welk land kom je, welke religie heb je, je geslacht, 
etc) en de ziel identiteit (afkomstig van de bron) 
Het is dus denk ik wel zaak om deze twee uitelkaar te houden. 
Nims: Hoi Sylli, ik ben het gedeeltelijk wel met je eens over het hebben van een 
identiteit van het ego, en het hebben van een identiteit van de ziel.  
De ego-identiteit is hoe wij als mens tegen een andere persoon aankijken. Dit is 
namelijk zijn beslissingen en handelingen. Je hebt gelijk dat de ego identiteit wordt 
bepaalt door religie, geslacht etc.  
 
Dan heb je nog de ziel-identiteit. Deze ziel-identiteit is eigenlijk je ware identiteit. 
Het is je codering in essentie. Als je het naar het aardse zou brengen, dan kun je de 
zielen-identiteit vergelijken met je DNA. Het is onveranderbaar, en bepaalt jouw 
volledige wezen. Van je haren tot aan je kleine teen. Dat is hoe ik de zielen-identiteit 
zou kenmerken. 
 
Het is dus zeker belangrijk zoals je hierboven stelt, om deze beiden uit elkaar te 
houden. 

http://forumnl.merudi.net/cgi-bin/ultimatebb.cgi/topic/1/29/3.html#000034  

 

2.9 De opbouw van de ziel 

De ziel is je identiteit, je persoonlijkheid. Al je wensen, je voorkeuren, je afkeuren en je 
capaciteiten maken deel uit van je ziel. Je ziel weet wie je graag wilt zijn en wie je niet wilt zijn. 
Je ziel vormt het doel dat je nastreeft in het leven. Het volgende plaatje geeft dit weer: 

 

Twee zielen zijn in staat de wensen, voorkeuren, afkeuren en capaciteiten met elkaar te 
communiceren. Wanneer deze verschillende onderdelen worden gekoppeld onderscheiden we de 
volgende eigenschappen: 
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Wanneer de wensen van 2 zielen overeenkomen, ontstaat er gedeelde liefde voor datgene waar 
de wens over gaat. Deze liefde kan op vele manieren worden geuit en is afhankelijk van hetgeen 
de wensen over gaan. Hoe meer wensen er overeenkomen, hoe meer koppeling er plaats vindt 
en hoe meer liefde er tussen deze twee zielen is. 

Wanneer de voorkeuren van 2 zielen overeenkomen, uit dit zich in het vertonen van hetzelfde 
gedrag. Bijvoorbeeld dezelfde kleding wordt gekocht, dezelfde producten aangeschaft etc. Hoe 
meer voorkeuren er overeenkomen, hoe meer hetzelfde gedrag wordt vertoond. 

Wanneer de afkeuren van 2 zielen overeenkomen uit dat zich in gezamenlijk protest. Zij zullen 
zich over dezelfde dingen opwinden en kwaad maken en waarschijnlijk samen besluiten er iets 
tegen te doen. 

Wanneer de capaciteiten van 2 zielen overeenkomen kunnen zij deze versterkt inzetten. Er vindt 
dan evolutie plaats in de gezamenlijke uiting van deze capaciteit ten opzichte van de uiting van 
het individu. Een voorbeeld is het goed en zuiver kunnen zingen. Wanneer 2 mensen dit 
gezamenlijk doen, zal dit een veel beter resultaat hebben, dan wanneer je de 2 mensen 
afzonderlijk hoort zingen. Hoe meer capaciteiten overeenkomen, des te meer evolutie vindt er 
plaats in de gezamenlijke uitgevoerde activiteiten. 

Een bijzondere koppeling tussen zielen is die van de tweelingziel. Bij de tweelingzielen komen 
eigenlijk alle voorkeuren, afkeuren, wensen en capaciteiten al overeen. Op het forum lezen we 
het volgende over tweelingzielen: 

Tweelingziel = twee zielen (mensen) die uit 1 gesplitste ziel afkomstig zijn en elkaar 
dus reeds kenden gedurende vele incarnaties. Ze complementeren elkaar en helpen 
elkaar bij elkaars ontwikkelingsproces. 
 
Er bestaan diverse theorieën over de ontstaansgeschiedenis van de mensheid, over 
zielsverwanten/tweelingzielen en over de daaruit voortvloeiende relatievormen. Deze 
theorieën zijn te vinden in bronnen van bekende wijsgeren (Plato) en 
tradities/stromingen (vroege Christendom, Boeddhisme, Hindoeïsme, Gnosis, Islam, 
Soefisme, Summit Lighthouse). Ook bekende ‘zieners’ (Joseph Rulof, Jacob Lorber en 
Emanuel Swedenborg) hebben hun visies over zielsrelaties. 
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• Er is een oerbron, een goddelijke bron, waaruit alle zielen voortkomen en 
waarnaar ze ooit terugkeren. 

• Door een bepaalde oorzaak zijn er zielen in tweeën gesplitst, in twee 
complementaire delen. 

• Die gesplitste zielen maken gedurende vele incarnaties 
groeibewustwordingsprocessen door. 

• De aarde blijkt hiervoor een ideale leerplek te zijn. 

• Elke helft van de gesplitste ziel volgt zijn eigen traject, afhankelijk van zijn 
karma. 

• Het verlangen naar eenwording met de afgescheiden helft is de (onbewuste) 
aanzet tot bewustwording, want de herkenning van de zielspartner kan pas 
plaatsvinden als beide helften zich voldoende ontwikkeld hebben. 

• Die herkenning of samensmelting is een heftige gebeurtenis, onomkeerbaar 
en voor eeuwig. 

• Erna helpen beiden zielen elkaar met hun verdere ontwikkeling en met het 
inlossen van karma. Dit gaat, door de bundeling van krachten, in een 
versneld tempo. 

• Zodra er op aarde geen taken meer te verrichten zijn, hoeven de zielen niet 
meer te incarneren en komen ze uiteindelijk weer terug bij de oerbron. 
 

De kans dat je je tweelingziel ontmoet, is niet groot. Ten eerste moeten beide zielen 
dan gelijktijdig geïncarneerd zijn en ten tweede moeten beiden een gelijkwaardig 
niveau van zelfontwikkeling hebben bereikt. Ze moeten emotioneel/geestelijk elk 
voldoende op eigen benen kunnen staan. Als aan deze voorwaarden wordt voldaan, 
kunnen ze elkaar ontmoeten en ook herkennen. Dat herkennen vindt plaats op 
zielsnivo en dat is een heftig moment. Het wordt vaak omschreven in termen van 
liefde-op-het-eerste-gezicht. In ieder geval een indrukwekkende gebeurtenis voor 
beiden. Na die herkenning zijn de zielen weer verenigd en kunnen ze nooit meer 
gescheiden worden. Het blijven nog wel elk verschillende individuen, maar op 
zielsnivo heeft er een versmelting plaatsgevonden. Deze eenheid is voor hen ook 
voelbaar als ze mijlen van elkaar verwijderd zijn. De versmelting heeft tot gevolg dat 
ze bij hun ontwikkeling hun energieën gaan bundelen, waardoor beider ontwikkeling 
zich in een versneld tempo voorzet (1 + 1 = 2+). 
 
Tweelingzielen kunnen elkaar ook tegenkomen zonder dat die versmelting 
plaatsvindt. Dan is een van beiden of beiden hier nog niet aan toe v.w.b. de 
ontwikkelingsgraad. Afhankelijk van hoe de splitsing heeft plaats gevonden, kan zo'n 
relatie harmonieus verlopen (ze zijn dan a.h.w. gelijk aan elkaar), of juist met 
heftige confrontaties. Dan zijn ze elkaars complement; de een heeft die 
eigenschappen die de ander juist mist. Ze vullen elkaar dan perfect aan. Het is dan 
aan hun of ze dit harmonieus op kunnen lossen, of dat er conflicten ontstaan. 
 
De relatie hoeft niet altijd een liefdesrelatie te zijn. Het komt ook voor bij broers-
zussen, ouders-kinderen en andere varianten. De tweelingziel kan in ieder geval 
herkend worden aan een sterke band met iemand e/o sterke overeenkomsten. Ook 
haat-liefde verhoudingen komen voor. Of iemand je tweelingziel is, dat weet je 
alleen zelf, volgens de literatuur. Afgaan op je intuïtie, die aangeeft het zeker te 
weten. Het schijnt dat tweelingzielen in de herkenningsfase daar nooit aan twijfelen. 
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http://forumnl.merudi.net/cgi-bin/ultimatebb.cgi/topic/14/20.html#000000  

 

   

3 Het doel in het leven 
Het doel van het leven is dus helemaal niet om zo “goed” mogelijk te leven, maar juist de 
levenslessen te leren, ervaringen opdoen en te handelen. Ook is het belangrijk om de lagere 
afstemmingsfrequentie te herkennen. Lagere afstemmingsfrequenties belemmeren namelijk je 
eigen groei omdat zielen die deze frequentie hebben minder zijn geëvolueerd. Je kunt wel 
proberen deze zielen verder te helpen in hun groei, maar wees hier wel voorzichtig mee! 
 
Je eigen afstemmingsfrequentie bepaalt uiteindelijk hoever je bent geëvolueerd. Pas wanneer je 
een bepaalde waarde hebt bereikt zal je geen materieel leven meer nodig hebben. Bij de 
volgende stap in de evolutie zal je een engel zijn, die dus een “verlichte” afstemmingsfrequentie 
heeft.  
 
Van een doel in het leven is dus ook moeilijk een omschrijving te geven maar komt meer neer op 
het volgende: Tijdens je eerste geboorte (als ziel) ben je de jongste ziel die er is. Deze ziel heeft 
de meest lage afstemmingsfrequentie. De materiele wereld is een testtuin waarin deze 
afstemmingsfrequentie wordt “verlicht” door alle ervaringen en indrukken. Indien deze 
afstemmingsfrequentie tot het niveau van de Engelen behoord, ben je een engel. Indien je als 
engel nog verder groeit zal je het niveau van God hebben (een energiewezen met een hogere 
afstemmingsfrequentie dan een Engel). Hoe lang je over deze “reis” doet, en welke ervaringen 
en indrukken je daarvoor nodig hebt, zijn vrij. De keuze is aan jou! 
 
Ook is het belangrijk dat je tijdens en na het leven op aarde voldoende ervaringen doorgeeft aan 
de geesteswereld. Hiermee is er groeien de energiewezens ook weer verder in hun evolutie. 

Veel mensen ervaren het leven vaak als een manier van overleven in plaats van echt te leven. 
Een interessant stukje lezen wij op het forum: 

Thomas A: Ziel, geest, ge-weten, zo van die dingen die buiten je lijken te liggen, 
maar alles over onze binnen wereld zeggen. Toch is het heel wat anders dan dat wat 
we in dit leven van anderen leerden en ons eigen hebben gemaakt. Sociaal 
maatschappelijk hebben we waarden meegekregen die onze innerlijke 
belevingswereld deels overschaduwt heeft. Het gevolg hiervan is dat wij in een 
zekere afscheiding van onszelf zijn gaan leven.  
In die afscheiding is het niet langer goed mogelijk om in harmonie met het Zelf te 
blijven en volgt dualiteit als van zelf sprekend. Simpelweg omdat die 
afscheidingtoestand alleen maar te handhaven blijft zolang deze maar geprikkeld 
blijft met opvulling (sub-geluk). Daar kun je je van alles bij bedenken, als het maar 
een geluksprikkel bevat en allen hebben ze een ding gelijk; ze zijn aards gebonden 
en ze zijn dus tijdelijk van aard.  
 
Opmerkelijk is, dat als je dieper naar ons bestaan durft te gaan kijken, - en alle sub-
gelukjes worden aan de toets van duurzaamheid onderworpen – je ontdekt dat je 
bezig bent met een eindeloze reeks prikkels aan elkaar te knopen om je maar 
“gevuld”van geluk te kunnen blijven voelen. Immers het stopzetten ervan leid tot 
ontevredenheid.  
Nee, onze maatschappij gaat ons zeker niet voor om ons hiervan bewust te maken. 
De mensen die aan het stuur van de massa staan, beseffen ook heel goed dat het 
dan einde consumptie maatschappij zal zijn, “geef het volk brood en spelen” in 
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optima forma, want geen middel wordt ongemoeid gelaten. Dat het niet nemen van 
hun verantwoordelijkheid uiteindelijk de lont in de bom zal worden is simpelweg te 
herleiden naar het feit dat ook zij hun ziel hebben afgesloten voor en dieper kijken 
en hun leven ingericht met sub-geluk.  
In het land der blinden is éénoog nog steeds koning!  
 
Vanuit het in afgescheiden leven, ontstaan ook werkelijk ALLE problemen. We raken 
de voeling met ons innerlijke wezen kwijt en geweten wordt gekoppeld aan 
belangen; in de kast, uit de kast, net wanneer het uitkomt. Zo een speelbal van het 
ego en een dieper besef verdringend. Dat we de voeling met het bestaan verliezen 
word misschien niet eens gezien of geaccepteerd, of gebagatelliseerd als 
onbelangrijke bijkomstigheid. Of erger nog; gevoelens wegdrukken om maar vooral 
wat harder te kunnen zijn en omdat het nodig zou zijn om in deze maatschappij 
überhaupt te kunnen overleven.  
 
Zouden wij meer vanuit onze ziel of hart gaan leven en wij zouden het een groter 
deel van ons leven gaan laten uitmaken is een logisch gevolg dat we problemen 
krijgen met het hele pulp-cultuurtje waarmee deze tijd verbonden is. Zaken als 
mededogen en edelmoedigheid, maar ook innerlijke vrede, die een diepe 
verbondenheid met ons geweten hebben en langs de snaren strijken van vragen over 
zingeving zijn niet tijdgebonden. Zij zijn niet onderhevig aan tijd of hoeveelheid. Zij 
bestaan in de volheid die het leven vanuit je ziel voortbrengt………………… 

http://forumnl.merudi.net/cgi-bin/ultimatebb.cgi/topic/14/64.html#000000  

 

3.1 Het delen van de ervaringen 

Een ziel dient voornamelijk als verzamelpunt van ervaringen en zorgt voor evolutie. Het delen 
van deze ervaringen met verder geëvolueerde wezens zorgt er namelijk voor dat deze ook verder 
evolueren.  
 
Het wil echter wel eens gebeuren dat een ziel zijn ervaringen helemaal niet wil overdragen omdat 
deze ze niet “los” kan laten. Juist om deze reden kom je vaak bekenden zoals ouders, oma's en 
opa's tegen die je helpen bij de overgang naar de geesteswereld. Dit is puur je te laten inzien dat 
je iedereen helpt met het delen van je ervaringen. 

Het kost de engelen veel moeite om alle niet verder evoluerende zielen te helpen. Zij hebben 
daarom ook alle steun van ons nodig. Wanneer een ziel namelijk verder groeit, zal deze tenslotte 
kunnen uitgroeien tot een engel die weer kan helpen bij het verder evolueren. Deze nieuwe 
engelen zullen dan het voortbestaan van de mensheid, de engelen en de geesteswezens kunnen 
waarborgen. 

3.2 Gestopt zijn met groeien 

Wanneer een ziel gestopt is met groeien kan dat meerdere oorzaken hebben. De ziel ziet niet 
meer in dat deze zou moeten groeien, of de ziel wil niet meer verder groeien omdat deze geen 
afscheid kan nemen van de fase waarin die nu inzit.  

Soms is deze drang om in die fase te blijven zo sterk dat de ziel er alles aan doet om juist in die 
fase te blijven. Hij zoekt bijvoorbeeld andere zielen op met de afstemmingsfrequentie waarin hij 
juist wil blijven. Hiermee is het contact makkelijker gelegd aangezien ze “compatibel” met elkaar 
zijn.  

Om dit contact zo lang mogelijk in stand proberen te houden wil de ziel eigenlijk dat de 
“compatibele” ziel niet verder groeit. Deze kan er dus proberen ervoor te zorgen dat de 
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“compatibele” niet meer verder groeit door het proberen op te leggen van dingen tegen iemands 
wil. Ook het veroorzaken van angst wil er nog wel eens voor zorgen dat de “compatibele” ziel 
niet meer verder groeit. De reden dat angst hiervoor zorgt, is omdat angst primair bedoeld is om 
voorzichtigheid, afhoudendheid, alertheid en remming te voorzaken. Hoe erger de angst is 
(doodsangst) hoe beter de “compatibele” ziel afgeremd blijft. 

Een niet meer groeiende ziel gebruikt voornamelijk angsten die jezelf in je hebt. Dit omdat dit het 
beste werkt om deze tegen je te gebruiken. Je kunt als “compatibele” ziel proberen contact te 
zoeken met de niet meer groeiende ziel, maar doe dit liever pas wanneer je geen angsten meer 
hebt open staan. De niet meer groeiende ziel heeft er namelijk veel voor over om te blijven. 

Ga dus nooit contact proberen te leggen als je niet sterk genoeg bent! Pas als je zelf 
sterk genoeg bent, of er iemand bij is die sterk genoeg is kun je proberen de niet meer groeiende 
ziel verder te helpen. Wanneer deze niet meer groeiende ziel ook inziet dat deze stilstaat (hij 
heeft het licht gezien) dan zal deze “compatibele” ziel niets meer doen om jouw eigen groei te 
remmen. Let echter op de voortekenen. Als er op een dag al veel dingen misgaan, of je een 
slecht of angstig gevoel hebt, probeer dan geen contact met deze “compatibele” ziel te leggen. 

Niet alle angst is erg, want het waarschuwt ook voor de gevaren van het leven, en het houdt je 
alert. Probeer altijd wel te doorgronden of de angst wordt veroorzaakt door aardse zaken, of 
door geesteszaken. Indien het een geestesoorzaak betreft, probeer dan niet toe te geven aan 
deze angst, maar “jaag” het weg.  

Angst is een veel voorkomend onderwerp op het forum. Het kan zelfs leiden tot paniekaanvallen. 
Enkele citaten hierover: 

Thomas A: Angst is een hinderlijke tegenwerker in allerlei situaties en aspecten, 
maar LAAT JE HIER NOOIT DOOR LEIDEN.  
Mijn sitarleraar heeft na 30 jaar over de hele wereld gespeeld te hebben nog altijd 
plankenkoorts. Hij heeft het geaccepteerd en zegt er beter door te gaan spelen. Zelf 
heb ik een aantal keer met het Indiase gezelschap opgetreden en weet vandaar uit 
dus maar al te goed hoe plankenkoorts voelt. 
 
Op een dag ga je door de angst heen, je hebt geen keuze, je kunt moeilijk altijd 
maar blijven voelen dat je terughoudend moet zijn. Dat houd geen mens vol. Nee 
dan is af en toe gezichtsverlies veel en veel gemakkelijker en ben je angst al 
voorbij................ 

http://forumnl.merudi.net/cgi-bin/ultimatebb.cgi/topic/1/20.html#000008  

 

Debiorah: Ik denk ook dat het belangrijk voor je is om te onderzoeken waar je 
angst vandaan komt. Waarom reageer ik op dat moment zo? gebruik bijv. de 3 G's 
gevoel, gedachte, gedrag. Als je weet wat jouw reactie bepaald kun je veranderingen 
maken. 
Wat ook goed kan zijn is naar jezelf te kijken om wie je bent. Kijk eens niet naar je 
gebreken maar je pluspunten! En besef ook dat jij degene bent die de touwtjes in 
handen heeft. Jij weet wat je ware aard is dus laat die gerust zien! 

http://forumnl.merudi.net/cgi-bin/ultimatebb.cgi/topic/1/20.html#000011  

 

Tamara26: Ik heb ook angstaanvallen gehad. Door veel rust, therapie en medicatie 
ben ik er weer bovenop gekomen. Push jezelf niet, maar ga er op een indirecte 
manier mee aan de slag. Ga hulp zoeken voor je probleem! 
Mijn probleem was, dat ik alle indrukken ongefilterd binnen kreeg. Al het geluid, 
mensen, beweging plus alle overige informatie kreeg ik allemaal even hard binnen. 
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Daarom kreeg ik angstaanvallen. 
Vorig jaar toen ik zwanger was, kon ik geen medicatie nemen. Een half jaar ging het 
goed, totdat ik daarna alles in 1 keer weer terug kreeg. Ben daarom ook na de 
bevalling meteen weer aan de medicijnen gegaan. Nu heb ik daar geen last meer 
van. 

http://forumnl.merudi.net/cgi-bin/ultimatebb.cgi/topic/1/25.html#000001  

 

Linkie: Ik heb paniek aanvallen sinds het jaar 2000. En moet zeggen dat ik het 
aardig onder controle heb. Het overvalt je en je vraagt je af waar het vandaan komt. 
Je wilt niet meer zo leven maar weet niet hoe je het moet veranderen. 
 
als eerste is de vraag waar het vandaan komt nu nog niet relevant...het is er....de 
vraag is hoe ga je er mee om? 
 
Ik ben naar een hypnotherapeut gegaan en heb aangegeven dat ik graag mijn 
paniekaanval wilde begrijpen en het kunnen opvangen en een plekje geven. 
 
Wanneer je deze levensles geleerd hebt ligt aan jezelf. Dit klink misschien heel rot, 
maar de keuze ligt bij jou. Een paniekaanval is een visuele cirkel,: 
 
1. je voelt paniek opkomen 
2. je zoekt een uitvlucht ---> (of je besluit eruit te stappen) 
3. je laat je door paniek overweldigen 
4. wanneer het eindelijk voorbij is ben je uitgeput  
 
die je zelf kunt onderbreken bij nummer 2 als je erin zit.  
 
Wanneer je hiermee begint ligt bij jezelf. Een hypnotherapeut of regressietherapeut 
kan je hierbij helpen. Door de paniekaanval bewust op te roepen kun je leren jezelf 
af te leiden en de aanval te onderbreken waardoor je vanzelf weer rustig wordt. 
 
Je kunt het ook zelf proberen te doen om te voelen wat ik bedoel. Zoek een 
paniekaanval op bijvoorbeeld: je voelt je heel onprettig op een groot plein met veel 
mensen. Denk je in dat je op dat plein staat of er naar toe loopt en je voelt de 
paniekaanval opkomen. net voordat je in paniek raakt draai je je om en ren je weg. 
Zo.... nu wordt je rustiger het was namelijk je eigen keuze om daar weg te gaan bij 
iets wat je niet prettig vond. 
 
In de praktijk kun je dit oefenen door maar een hele korte periode naar een moeilijk 
iets te gaan. Heb je een verjaardag, ga de eerste keer alleen een cadeautje 
afgeven....je prikkelt jezelf tot wat je kunt..... blijf de keer erop een 
kwartiertje....bouw dit op....zo krijg je je leven weer terug. Let wel je zult moeten 
vechten en het is een lange weg.....toch geeft het voldoening elke keer dat je iets 
bereikt dat eerder niet lukte. Je voelt jezelf groeien en sterker worden en wellicht 
was dat de les wel die we moesten leren. 
 
Ik heb me aangeleerd van een toilet een veilige plaats te maken. Overal zijn toiletten 
en overal zien ze er ongeveer het zelfde uit. Wanneer ik ergens vreemd was, was dat 
de plek waar ik me even alleen kon terug trekken om mezelf weer rustig te maken. 
De eerste keer uit eten heb ik meer op het toilet gezeten dan in het restaurant...wel 
was ik apetrots dat ik mee was geweest.  
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Ik heb gekozen voor de weg zonder enkele vorm van medicijnen. Op het diepste 
punt kwam ik nauwelijks nog van de bank en nu na 7 jaar kan ik zeggen dat er weer 
ben en mijn leven weer oppak als voorheen. 
 
Ik bleek hoogsensitief te zijn....wie weet ben jij dat ook....dan reageer je gevoeliger 
op je omgeving....hierover is veel te lezen bijv. Hoog Sensitieve Personen van Elaine 
N. Aron en het kan helpen jezelf beter te begrijpen...... 
http://forumnl.merudi.net/cgi-bin/ultimatebb.cgi/topic/1/25/3.html#000041  

 

Om over je angsten heen te komen deelt tamara26 een 6 stappenplan: 

Tamara 26: De bedoeling is dat je de vragen serieus beantwoord en niet met 2 
zinnetjes!! 
(Ik heb bijv. bij stap 1 twaalf velletjes geschreven) Licht alles uit wat je schrijft. 
Er kunnen ook meerdere antwoorden zijn op de vraag. Schrijf ze allemaal op!! 
 
Uiteindelijk zul je (als het goed is) meer inzicht in je problemen krijgen. En misschien 
kun je er dan wat aan veranderen. 
 
STAP 1: 
* Hoe wordt je in je dagelijks leven met je probleem of problemen geconfronteerd 
* In welke mate beïnvloedt het je leven? 
* Welke inspanningen heb je tot nu toe geleverd om je problemen op te lossen? 
* Heb je eerder therapie gevolgd? 
* Wat heeft dit tot nu toe gedaan? 
* Huidige leefsituatie. 
 
STAP 2: 
* Heeft het iets met je jeugd, je opvoeding te maken? 
* Zijn er situaties geweest die je moeilijk vond omdat ze bijv. bedreigend, 
vernederend waren, je pijn deden? 
* Heb je bepaalde ziektes of aandoeningen die je problemen kunnen verklaren? 
* Zijn er familieleden die soortgelijke problemen hebben? 
 
STANDPUNT 
* Alle punten/ mensen/ gebeurtenissen die je tot nu toe benoemt hebt, daar je je 
standpunt over. 
Je mening over alle dingen die je beschreven hebt. 
 
STAP 3: 
*Wat heb je, door je probleem, van jezelf geleerd? 
 
STAP 4: 
* Hoe houd je je probleem in stand? 
* Waarom? 
 
STAP 5: 
* Hoe zou je dit kunnen veranderen? 
 
STAP 6: 
* Scenario schrijven over hoe je het nu en in de toekomst zou willen zien. 
 
Nou, dit was t! 



13-6-2007 

 

Jouw tocht begint op: http://www.merudi.net   22 

Als je van schrijven houdt, dan zit je goed! 
Deze therapie heb ik bij een antroposofische instelling verkregen. 

http://forumnl.merudi.net/cgi-bin/ultimatebb.cgi/topic/1/25/2.html#000024  

 

3.3 Een stilstaande ziel weer verder helpen 

Een stilstaande ziel verder helpen is geen ongevaarlijke bezigheid. De drang van een stilstaande 
ziel kan namelijk zo groot zijn dat je hiermee de angst van deze ziel naar boven haalt. Hij zal zich 
uit alle macht verzetten en kan wanneer je niet sterk genoeg bent, de overhand nemen. Iemand 
wordt hierdoor “bezeten” (je ziel wordt steeds meer bestuurd door de stilstaande ziel). Hoe 
langer iemand bezeten is, hoe moeilijker het is om deze stilstaande ziel in te laten zien dat deze 
verder moet groeien. 
 

Op het forum zijn enkele ervaringen met bezeten mensen: 

Nims: Bezetenheid kan op latere leeftijd terugkomen als je openstaat voor minder 
goed gezinde geesten. Normaal gesproken gaat de bezetenheid weg als de kwade 
geest is weggejaagd, en de bezetene niet meer open staat voor deze entiteit. Komt 
er een nieuw moment in je leven dat je weer open staat voor "slechte" entiteiten, 
kan je weer bezeten raken. 
 
Stemmingswisselingen hoeven trouwens niets met bezetenheid te maken hebben. Ga 
bij jezelf na, of een bepaalde trigger is waarin dit gebeurd, en let eens op je voeding 
/ drankgebruik. Misschien zit daar wel een relatie in. 

http://forumnl.merudi.net/cgi-bin/ultimatebb.cgi/topic/6/12.html#000002  

 

Brainscan: 

Mijn leven is een droom 
Alles lijkt zo ongewoon 
 
Ik heb het gevoel dat ik slaapwandel 
Zowel als ik slaap en als ik wakker ben 
Ik herken me eigen niet meer. 
Het doet zo ernstig veel zeer. 
 
Omdat ik een leven leid die ik niet hoor te leiden 
Ik lijk bezeten want demonen zitten mij te verleiden 
Steeds vraag ik me af waarom ik op deze wereld leef. 

Mijn ogen hebben te veel zondes gezien. 
 

Ik kan het niet meer aan want er wordt maar niks eraan gedaan. 
Ik wil mijn realiteit ontvluchten. 

Dat kan alleen maar als ik in mijn onbewuste wereld leef. 
Ik leef onwetend dus God ik vraag me af 
Als ik onbewust zondes pleegt, weegt dat dan even zwaar wanneer ik bewust 
dezelfde zondes pleegt. 
God volgens mij bent u iemand die zo iemand vergeeft. 
Hoe kan ik iemand zijn die ik nooit heb willen zijn. 
Ben ik vervloekt of is dit alles een test. 
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Mijn echte ware ik kom alleen tot leven in mijn tekst. 
Ik kan mijn gevoelens niet uiten met mijn mond maar alleen met schrijfteksten. 
met worddocument of met pen en papier. 
Mijn leven is een droom dus ik heb geen plezier. 
Ik vraag me af ben ik liever mens of dier. 
 
Mijn tijd gaat langzaam en snel tegelijkertijd. 
Ik wil af van mijn huidige leven ik wil het nu kwijt. 
Mijn leven is een droom want zelfs als ik slaap droom ik niet. 
Ik droom alleen maar als ik wakker ben. 

Dag dromen. 
Het is raar maar waar. 
Precies tegenover gestelt.. 
Ik wil het liefst dromen maar vooral dromen herinneren. 
Ik wil dromen dat ik krijg kinderen. 
Ik wil flashbacks krijgen,want ik lijd aan geheugenverlies. 
Ik ben niet op mijn leven verliefd 
God u heeft mij mijn leven gegeven. 
Ik heb er niet erom gevraagd. 
God laat mij dromen en laat mij visioenen zien. 
Ik heb u al vaak gevraagd om visioenen en flashbacks. 
Het is nu maanden geleden ik heb nog steeds niks herinnert.  
Verhindert u mij express om te dromen. 
Hoe is dat zover gekomen. 
Ik leef in onwetendheid en onbesef.  
Daarom lijkt mijn leven als een droom. 
Alles lijkt zo ver weg en ongewoon. 
 
God ik smeek u laat mij weer dromen en vooral dromen herinneren. 
Want anders kunt u verhinderen dat ik geen kinderen meer kan krijgen. 
Want mijn enigste reden in mijn leven is om voort te planten. 
Ik wil mijn eigen bloedverwanten. 

Mijn leven is een droom dus laat mij ook echt dromen. 
Ik smeek het u god. 
Zonder dromen blijf ik slaapwandelen.  
Ik wil u snel zien GOD 
Het liefst vanavond al als ik slaap en heel ,heel ,heel ,heel misschien vanavond ook 
droom.  
RUST IN VREDE 

http://forumnl.merudi.net/cgi-bin/ultimatebb.cgi/topic/12/144.html#000000  

 

LPChip: Ik had vannacht een hele rare droom. Ik was in mijn oude huis in meppel. 
Mijn moeder en mijn stiefvader waren in de oude slaapkamer van mijn ouders. Ik 
was daar ook, en ineens begint mijn stiefvader heel raar te doen alsof hij bezeten 
was. Mijn moeder riep, doe iets, doe iets... Ik keek hem aan en hij leek echt te 
vechten tegen iets. Ik probeerde eerst om die energie uit hem te trekken maar dat 
maakte het alleen maar erger, ik gaf hem nog een klap op de borst (waarom weet ik 
niet, maar dat leek toen iets wat moest) en begon toen vanuit mijn hand licht te 
stralen naar hem waardoor hij rustiger werd. Toen werd ik wakker. 

http://forumnl.merudi.net/cgi-bin/ultimatebb.cgi/topic/11/65.html#000000  
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Om een stilstaande ziel verder te helpen kan je proberen om de afstemmingsfrequentie van deze 
ziel proberen te verhogen. Hiervoor kan je energie gebruiken die naar de stilstaande ziel moet 
worden gestuurd. Indien je met meer mensen bent, dan kan deze energie ook gebundeld worden 
gestuurd om een beter effect te krijgen. Voor het beste effect kan je de stilstaande ziel ermee 
verrassen, deze kan zich dan niet meer verzetten. Soms heb je nu eenmaal een duw(-tje) in de 
rug nodig. 

4 Het hiernamaals 

4.1 De overgang 

Wanneer iemand sterft dan flitst zijn leven zich aan hem voorbij. Dit zijn alle ervaringen die deel 
uitmaken van de ziel, en waarmee de ziel dus is gegroeid. Het is een soort samenvatting van het 
dan geleefde leven. Van sommige gebeurtenissen weet je al op aarde, dat je die je hele leven bij 
je zult dragen. Dit klopt ook, en je zult ze in de daarop volgende levens ook bij je hebben. Deze 
gebeurtenissen zijn juist de gebeurtenissen waarvoor je überhaupt dit leven hebt geleefd.  
 

Veel ervaringen die voorbij flitsen, zijn vaak traumatisch. Op het forum worden veel traumatische 
ervaringen gedeeld. Zo lezen wij: 

Thomas A: Ik kwam als kind terecht in een gezin waar de vader al spoedig vertrok 
en mijn moeder niet kon moederen door haar trauma. Totale verwaarlozing was het 
gevolg; meerder uit huis plaatsingen en een zeer recalcitrante pubertijd. Ik reed al 
auto en motor toen ik 16 was. Mijn levenshouding heeft mij overigens een redelijk 
bekend kunstenaar (sieraadontwerper) gemaakt en ik kon er goed van leven. Dit heb 
ik vorig jaar helemaal losgelaten om mij meer te kunnen richten op de mens zelf. Ik 
heb zelf een hoop ontdekkingen gedaan waar veel mensen iets mee kunnen. In 
zekere zin ben ik een soort “doe het zelf “psycholoog. 

Nee mijn leven was verre van gemakkelijk. Maar sinds ik het niet meer aan de 
verwachtingen en het verwachtingsbeeld van onze hopeloos geestelijk en 
gevoelsdode maatschappij spiegel maar aan mijzelf en de innerlijke (ziel)behoefte 
van de mens, valt ALLES op zijn plaats. 
Moeilijkheden zijn niet erg; het verdiept je in je eigen bestaan (en dat van anderen). 
Het leven spiegelen aan de ziel en het zielsbestaan geeft de mens werkelijk alle 
antwoorden…………… 
 
Ja ik ben een intens levend mensenkind en blij dat ik onder ons mag zijn……………. 

http://forumnl.merudi.net/cgi-bin/ultimatebb.cgi/topic/10/145.html#000009  

 

De echte tocht naar de geesteswereld kan alleen plaats vinden als de ziel er ook klaar voor is. De 
geest moet de materiële wereld volledig loslaten om te kunnen overgaan naar de geesteswereld. 
De dood moet daarvoor als het ware geaccepteerd worden. Wordt dit niet geaccepteerd dan gaat 
de ziel nog niet volledig over naar de geesteswereld. Een dergelijk ziel wordt een dolende ziel 
genoemd. 

Dolende zielen komen we op het forum ook nog wel eens tegen. Zo willen ze wel 

eens via EVP (Bandopname van Stemmen) berichten achter laten. 

Tamara26: Verder zijn er ook doden die dolen en niet naar het licht kunnen. Je kunt 
door middel van EVP ze verder sturen naar het licht. Het zal je maar overkomen dat 
bijv. 1 van je ouders dolende is en misschien nog een boodschap heeft en daardoor 
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niet naar het licht kan! 

http://forumnl.merudi.net/cgi-bin/ultimatebb.cgi/topic/13/8/2.html#000018  

 

Een kijkje in de geesteswereld kan ook plaatsvinden zonder te overlijden. Dit wordt ook wel is 
uittreden genoemd. Tijdens een uitreding laat een aardse geest de materie los waarmee deze 
zich afstemt op de geestelijke energiefrequenties. Hierdoor kan de aardse geest een blik 
opvangen van de geestelijke wereld.  

Nims: bij een uittreding is het de geest die het lichaam verlaat. Daarbij is er altijd 
het "zilveren koord" dat de verbinding met de materie behoudt. Bij een ontzieling is 
het lichaam niet meer in staat om een voedingsbodem voor een geest te zijn. Hoewel 
de ziel niet weg is, is het vanuit het oogpunt van het lichaam uiteraard wel ontzield. 
Correcter zou zijn, ontgeest. Maar ja dat klinkt zo raar. 

http://forumnl.merudi.net/cgi-bin/ultimatebb.cgi/topic/1/29/4.html#000051  

 

Soms is er ook sprake van een spontane uittreding. Thomas A schrijft hierover het volgende: 

Een spontane uittreding kan meerdere achtergronden hebben waardoor deze ineens 
toch niet meer zo spontaan blijkt.  
Een heftige emotionele ervaring van "even" daarvoor kan een uittreding teweeg 
brengen. Wat in de psychologie als een shock wordt beschreven, is meestal een 
complete uittreding.  
Een ervaring zoals jij die beschrijft is in elk geval een uittreding. Maar omdat de ziel 
(tijdelijk) het lichaam ver-laat kan het achterblijvende fysieke lichaam wezenlijk niets 
meer. Immers de ziel is onze waarneming maar ook sturing.  

Uittredingen kunnen ons leven totaal veranderen. Het geeft ons het besef dat 
lichaam en ziel 2 dingen zijn, alleen op aarde zijn zij 1. De ziel is linea recta 
verbonden met zoals je het noemen wilt God, kosmos enz. Via de ziel kunnen wij 
onszelf goed leren kennen en leren luisteren naar onze behoeften, normen en 
waarden. Het wordt ons meestaal niet geleerd tijdens onze jeugd, toch is het zo 
belangrijk serieus naar onze ziel te luisteren. Een uittreding kan ons hier heel goed 
bij helpen, gewoon omdat we onze ziel leren waarnemen en dat is zo bijzonder dat 
dit aan je geopenbaard wordt. Dit besef kan best even op zich laten wachten, maar 
komt vroeg of laat vanzelf, daar hoef je niets voor te doen en daarnaast is de 
ervaring voor altijd opgeslagen. 

http://forumnl.merudi.net/cgi-bin/ultimatebb.cgi/topic/11/7.html#000008  

  

4.2 De geesteswereld 

De wet van behoud van energie geldt ook voor de ziel. De ziel gaat nooit verloren. Bij het 
overlijden gaat de ziel over naar de geesteswereld.  

De afstemmingsfrequentie (hoever de ziel in de evolutie is gestegen/gedaald) van de ziel bepaald 
de taak die het gaat vervullen in de geesteswereld. Deze afstemmingsfrequentie wordt bepaald 
door de som van alle indrukken en ervaringen die tijdens alle levens zijn opgedaan. Deze 
afstemmingsfrequentie is moeilijk te veranderen en kan zeker nooit tijdens 1 leven worden 
veranderd. 

Wanneer iemand tijdens het aardse leven kwaad heeft gedaan, wil dat niet meteen zeggen dat 
deze geest een duistere afstemmingsfrequentie heeft. Het gaat om het totaal van alle levens dat 
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voor de afstemmingsfrequentie telt.  
 
Wanneer de afstemmingsfrequentie voldoende verlicht is, zal de ziel een Engel worden. Wanneer 
de afstemmingsfrequentie deze waarde nog niet heeft, is de ziel nog niet klaar om verder te 
evolueren. 

4.3 Terug naar aarde 

Wanneer je in de geesteswereld aanwezig bent en toch wilt groeien dan moet je ervoor zorgen 
dat je meer ervaringen opdoet. Echter is dit erg lastig aangezien je niet meer in de materiele 
wereld aanwezig bent, en je dus ook geen ervaringen meer kan opdoen. 

Elke keer dat er iemand op aarde denkt aan een overleden ziel, wordt deze gestimuleerd (in onze 
gedachten leeft hij verder). Dit komt omdat iemand uit de materiele wereld zijn ervaringen kan 
doorgeven via zijn geest. Degene die dit doorkrijgt groeit hier dan ook weer van. 

Wanneer er niet meer aan deze overleden ziel wordt gedacht, dan zal deze ook minder 
ervaringen doorkrijgen, en dus minder snel groeien. Iemand kan in theorie zijn groei in de 
geesteswereld oneindig laten zijn door bepaalde dingen te doen waarmee deze zich in de 
gedachten van de mensheid nestelt.  

Het overgaan van de geestelijke wereld naar de materiele wereld, gebeurd wanneer je niet meer 
verder kunt groeien. Je moet dan weer ervaringen opdoen in de materiele wereld zodat je weer 
verder kunt groeien. Hoe goed (of slecht) je ten opzichte van andere mensen hebt geleefd, 
bepaald dus mede de tijd die je in de geesteswereld gaat doorbrengen. Deze andere mensen 
kunnen namelijk jouw groei beïnvloeden (door zich op jouw afstemmingsfrequentie te richten). 

4.4 Als je alle levens geleefd hebt 

Er komt een moment dat een ziel niet meer terug gaat naar de aarde. Dit is wanneer de ziel 
voldoende heeft geleerd en klaar is voor de volgende fases.  

Hoe meer tijd de ziel in de geesteswereld doorbrengt, des te verder deze evolueert en groeit. Dit 
leerproces bestaat in het begin uit het uitvoeren van losse opdrachten afkomstig van de al verder 
geëvolueerde zielen. Van deze opdrachten wordt ook het nodige geleerd waardoor de ziel een 
stuk verder groeit.  

De mate waarin de ziel gegroeid is bepaald of de ziel via een wedergeboorte op aarde terug 
keert. Pas bij voldoende groei gaat de ziel de voorfase in.   

Tijdens de voorfase is heeft de ziel een gids rol. Je kunt dit zien als een soort van "proefperiode". 
Een gids is vaak gids bij iemand waarin ook de gids nog geen ervaring heeft, maar wel kan 
putten uit de "levenservaring" die de gids heeft opgebouwd. Ook hierdoor groeit de gids weer 
verder.  
 
Dit gids zijn is ook nodig om volledig afscheid te kunnen nemen van de materiele wereld. Het 
wordt ook wel het bekende, "ik krijg mijn vleugels" verhaal genoemd. Wanneer een gids klaar is 
met het helpen van een aardse ziel, en deze voldoende gegroeid is evolueert deze tot een engel. 
De gids heeft dan als het ware zijn vleugels gekregen.  

De engel is terug 

 

Ik voel de vleugels op mijn rug, 
Ik speel met de harp in mijn hand, 
Ik zweef door de wolken. 
Ik ben een engel. 
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Alweer een tijd geleden ben ik neergedaald. 
Sta ik met 2 benen op de grond. 
Help ik de mensen waar ik helpen kan. 
Zien ze niet wie ik werkelijk ben. 
 
Ik wist zelf niet wat ik werkelijk kon. 
Ik had geen idee waarom ik hier was. 
Ik wist niet dat ik anders was. 
Begreep ik de wereld niet. 
 
Ik had vleugels op mijn rug, 
Ik speelde met de harp in mijn hand, 
Ik zweefde door de wolken. 
Ik was een engel. 
 
Met 2 benen op de grond is het niet altijd even simpel. 
Moet ik meelopen met de massa. 
Moet ik zwijgen over wat ik weet. 
Kan ik niet voelen wat ik voel. 
 
Toch ben ik helemaal niet bang. 
De groep is sterk en krachtig. 
Samen komen we er wel uit. 
Gaan we voor de grote winst! 
 
Ik geniet ervan om weer hier te zijn. 
Doe ik dingen die niet horen. 
Verander ik mijn eigen lot. 
Gelden de regels dan niet voor mij? 
 
Blijkbaar was het karma al klaar, 
Weet het niet meer wat te doen. 
Het is onbegonnen werk. 
Wat doen toch al die engelen hier? 
 
Ze maken er een zooitje van, 
Ze doen maar wat. 
Weten ze dan niet dat ze een engel zijn? 
Gedragen ze zich daarom als bengel? 
 
Ik voel de vleugels op mijn rug, 
Ik speel met het lot in mijn hand, 
Ik zweef in mijn gedachten. 
Ik ben zelf een bengel. 

http://forumnl.merudi.net/cgi-bin/ultimatebb.cgi/topic/12/115.html#000000  

 

Wanneer een gids niet voldoende gegroeid is in het uitvoeren van de gidstaken kan dit 
betekenen dat deze toch weer terug moet keren naar de materiele wereld om nog verder te 
groeien. 

De overgang van Gids naar Engel is een blijde gebeurtenis en wordt beschouwd als een "feest". 
Zie het alsof je volwassen wordt en ineens mag gaan autorijden. Er gaat een nieuwe wereld voor 
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je open. De ziel heeft een hogere stap in de evolutie bereikt. 

3dx: De opgestegen Meesters waren ooit menselijke wezens, die ons zijn 
voorgegaan. Ze hebben op de aarde geleefd en na een reeks van incarnaties, die op 
een spiritueel hoog niveau waren en van waar ze uiteindelijk opstijgen konden. Ze 
zijn nu lichtwezens en zijn in staat om hun bewustzijn naar ons uit te stralen en zich 
van de materiele wereld te bevrijden. Ze zijn in staat zich zelf en de wereld te 
veranderen door inspiratie aan ons en wonderen te bewerkstelligen. 
 
Ze zijn de bron van de meeste geloofsovertuigingen/godspercepties. 
 
De Meesters hoeven niet meer op de aarde te incarneren, om verdere ontwikkeling 
te bereiken. Ze hebben een ontwikkeling bereikt, waar geen beperkingen en waar 
geen vorm en tijd is, geen geluid en geen kleuren. Dit niveau is de dimensie van 
totaal bewustzijn, en wordt het Shamballa van het opgestegen niveau genoemd. 
 
Deze "Meesters" zijn niet onze Meesters, maar Meesters van het pad. Ze hebben hun 
licht en hun energie verenigt en existeren in het collectieve bewustzijn. De Meesters 
hebben karakter en persoonlijkheid afgelegd, ze zijn nu bewustzijn en wit licht, 
omgeven van de uitstraling van facetten van een briljant. Deze facetten van de 
briljant, representeren ieder een klein deel van een ooit geleefd leven. Door deze 
vensters ontvangen de Meesters ervaring en weten en zenden hun collectief 
bewustzijn naar de aarde, zodat het door trance en/of channel mediums ontvangen 
kan worden en de mensen op hun pad van ontwikkeling geïnformeerd kunnen 
worden. 
 
De opgestegen meesters en de engelen soms wel, het "goddelijke broederschap", de 
"karmische raad",... genoemd. 
 
De lichtmeesters en lichtwezens worden vaak weergegeven binnen een hiërarchisch 
concept maar ik heb niet direct de noodzaak een hiërarchische lijn te gaan opstellen. 

http://forumnl.merudi.net/cgi-bin/ultimatebb.cgi/topic/12/137/2.html#000023  

 

5 Contact vanuit het hiernamaals 

5.1 Deja-vu 

Wie ooit in zijn leven een Deja-vu heeft meegemaakt kan het volgende herkennen: Je loopt in 
een wildvreemde stad, kijkt naar een bepaald punt en ineens herken je de indrukken die daar zijn 
(alsof je het al eens eerder hebt meegemaakt). In je ziel zijn (belangrijke) ervaringen / indrukken 
aanwezig die kunnen komen uit vorige levens.  

Je ziel bewaard deze indrukken niet als een foto, maar bewaard veel meer: Emoties, namen en 
de kern (wat gebeurd er?) zijn allemaal aanwezig. Er kunnen ook ervaringen aanwezig zijn die 
door andere zielen aan jou zijn doorgegeven. Dit zijn de zogenaamde levenslessen die als 
herkenning dienen. De levenslessen zijn doorgegeven voordat je bent geboren. Wanneer een 
dergelijk moment in je leven zich voordoet, zorgt deze levensles dat je niet helemaal 
onvoorbereid bepaalde situaties ingaat.  

De meest traumatische ervaringen zijn het sterkst aanwezig (hebben de diepste indruk gemaakt): 
Iemand die in een vorig leven gestorven is tijdens een vliegtuigongeluk kan in dit leven 
doodsbang zijn voor vliegen. 
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Deja-Vu’s worden ook ervaren door mensen van het forum. Hun ervaringen: 

Nims: Een deja-vu hoeft geen herinnering uit een vorig leven te zijn. Het kan zijn 
dat je het herinnert uit een droom, of misschien zelfs onbewust van de televisie. De 
kern van een deja-vu is dat je je iets herinnert, maar je er wel bij beseft dat het een 
herinnering is, die je niet direct zelf hebt ervaren. 

http://forumnl.merudi.net/cgi-bin/ultimatebb.cgi/topic/2/17.html#000008  

 

Yannick: ik heb vet vaak een deja-vu, vooral de laatste tijd krijg ik veel deja-vu's. 
het lijkt wel dat ik dit leven al eerder mee heb gemaakt. ik ben een oude ziel, kan 

nog veel herinneren over mijn verleden , in mijn vorige leven woonde ik in 
Duitsland was erg rijk en machtig, naja toen heten het nog geen Duitsland, kon ook 
niet met mensen delen, en daarvoor in Indonesië ik was toen een visser, had een 

simpel leven. Ik weet nog precies hoe ik eruit zag  

http://forumnl.merudi.net/cgi-bin/ultimatebb.cgi/topic/13/4.html#000006  

 

Wendy’s: Ik heb ook af en toe een deja-vu, alleen sinds ik met spiritualiteit bezig 
ben, heb ik er minder last van. 
Ik denk niet dat het iets uit een vorig leven is. Maar wat het dan wel is weet ik niet. 

http://forumnl.merudi.net/cgi-bin/ultimatebb.cgi/topic/13/4.html#000010  

 

Juppie: ik droomde vorige nacht dat ik in center parcs was. 
ik was er niet zomaar maar er was een groot evenement. er waren veel bekenden 
van mij maar ook onbekenden. toch kon ik bijna iedereen. 
 
op een gegeven moment was er alarmfase rood. dat betekende dat we alle 
deurkrukken eerst wit moesten spuiten voor we hem gebruiken konden. anders 
konden de ?????? via de deurkruk bij ons komen als we die aanraakten. Niet veel 
mensen hadden door dat er iets aan de hand was. 
 
Op een gegeven moment werd het bewolkt en begon het te rommelen en hard te 
waaien. we waren buiten op een open veld en iedereen vloog naar binnen bang om 
nat te worden. de meeste mensen gingen naar het grote centrale gebouw. ik ging 
samen met een lerares van mij ( van mijn opleiding die ik afgerond heb) naar een 
kleiner gebouw want haar zoontje was daar nog. haar zoontje was ziek en lag op 
bed. ze ging erbij zitten en toen brak het noodweer los. Het leek alsof de wereld 
verging. Ik zat bij het voeteneind van het bed. en toen kwam er zo'n grote flits met 
wind dat ik me vast moest houden om niet weg te waaien. meteen daarna stond 
alles in de brand en toen was er niets... 
 
Vannacht was ik weer in center parcs alles liep precies hetzelfde op het moment dat 
ik het kamertje in liep met het zieke zoontje van mijn lerares kreeg ik het deja-vu 
gevoel en ik zag voor me wat er ging gebeuren. 

Ik raakte in paniek en rende weg op naar het grote centrale gebouw. Onderweg 
kwam ik bekenden tegen die ik wilde waarschuwen want ze moesten opschieten. 
niemand had door wat er aan de hand was. Ik was er bijna toen het tot me 
doordrong dat mijn lerares en haar zoontje nog in het kleinere gebouw waren. Ik 
stond in tweestrijd. moest ik terug om ze op te halen of moest ik verder gaan. 
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Ik weet niet wat ik heb gedaan maar weet wel dat het zoontje van mijn lerares het 
niet heeft gered, hij heette Merin en ik vond het vreselijk dat ie er niet meer was. Ik 
raakte helemaal in een of andere trance en begon te huilen. de mensen die om me 
heen waren maakten zich zorgen en zagen dat ik witte tranen had. (net als dat spul 
wat op de deurkruk moest). En toen ging de wekker. 
 
vond het wel apart dat het eigenlijk vervolgt werd. want de eerste keer heb ik er niet 
zoveel aandacht aan besteed maar doordat ik het nog een keer droomde dacht ik he! 

http://forumnl.merudi.net/cgi-bin/ultimatebb.cgi/topic/11/12.html#000000  

 

Een traumatische ervaring kan ook zo’n diepe indruk achterlaten op de ziel dat hiervan een wond 
ontstaat. Dit zijn zogenaamde zielswonden waarvan een ziel altijd last kan hebben. Deze 
zielswonden kunnen worden genezen door de tijd, of door confrontatie met deze gebeurtenis.  

Het opdoen van ervaringen is nodig omdat je geest hiervan een stap hoger in de geestelijke 
evolutie komt (als je niet gehuild hebt, dan kan je ook niet lachen).  

Als het niet lukt om een zielswond te helen dan moet je nog een keer terug naar de materiele 
wereld om deze wond te helen.  

Pas wanneer een ziel volledig verlicht is (= de volgende fase in de bewustzijnsschaal) hoeft deze 
niet meer terug naar de materiele wereld. De volgende fase in de geestelijke evolutie gaat dan 
in.  

5.2 Kunnen overal verschijnen 

Een ziel die niet meer verbonden is aan het materiele leven bestaat niet meer uit materie. 
Energie wordt niet gehinderd door materie en kan daarom vrijelijk door materie heen bewegen. 
Een ziel reist met de snelheid van het licht (want hij is nog wel degelijk gebonden aan de 
tijdsgrens) door dit universum. Doordat de aarde (relatief) niet zo groot is kan een ziel op ieder 
willekeurige plek in een fractie van een seconde naar een plek op deze aarde gaan. Ook kan een 
ziel naar andere plekken binnen dit universum reizen en daar eventueel een nieuw materieel 
leven aangaan. 

Selma: Mensen die na een ernstige ziekte, een ongeluk, of door ouderdom 
overlijden, verschijnen vaak na hun dood aan dierbaren, alleen dan in een gezonde, 
jongere, gelukkigere gedaante. De mensen die de overledenen zien, putten er troost 
en rust uit, vaak ook krijgen zij een boodschap mee, in de trant van: het gaat me 
goed, ik ben bij mijn geliefde, bij mijn kinderen, bij mijn ouders enz. 
Ik denk dat een overledenen een gedaante aanneemt, die voor ons de achterblijvers, 
fijn is om te zien, je ziet iemand zonder de pijn, verval of eventuele verminkingen. 
Het wordt op die manier voor ons dragelijker gemaakt, want kennelijk is het daar 
voor hun beter dan hier op aarde. Ook denk ik dat een ziel voor ons niet direct 
herkenbaar zou zijn als, opa Henk, tante Marie enz. 
Als ik nu met aardse logica denk dat oudere mensen, jonger verschijnen aan ons, 
waarom zou een baby dan niet ouder aan ons kunnen verschijnen? 

http://forumnl.merudi.net/cgi-bin/ultimatebb.cgi/topic/2/11.html#000006  

 
Soms wil een ziel een boodschap overbrengen aan de materiele wereld. Hiervoor is een medium 
benodigd waarmee dit kan gebeuren. De kracht van de ziel bepaald wat de mogelijkheden voor 
deze ziel zijn. Hoe meer ervaring de ziel heeft, hoe beter deze het gekozen medium kan 
gebruiken. Een ver geëvolueerde ziel is dus veel makkelijker in staat een medium te gebruiken 
dan een minder ver geëvolueerde ziel. 
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Mause: Het gebeurde in de aula waar wij de uitvaart van mijn opa bijwoonden. Hij 
was plotseling overleden en hier hadden we het allemaal heel moeilijk mee. Hij wou 
het heel sober houden, en weinig poes pas. Zo was hij. Ik heb toch een gedichtje 
geschreven, waarin ik onze gevoelens geprobeerd heb uit te drukken. Dit gedichtje 
hebben mijn zusje en ik voorgedragen, in de aula. Dit ging met horten en stoten 
tussen de tranen door. Toen we klaar waren en we naar de kist waren geweest om 
opa te bedanken voor alles en weer naar onze plaats terug liepen, viel in een keer de 
graftak die wij hem hadden gegeven om. We schrokken ons dood, en stonden stijf 
van de schrik, maar het gaf ook een heel fijn gevoel net of hij wou laten weten dat 
hij er was en het waardeerde wat wij over hem hadden gezegd. 
 
Ik heb heel lang met een groot verdriet gezeten omdat hij zo plotseling wegviel en 
heb veel om hem gehuild. Tot op een nacht ik in bed lag (wakker) en naast me mijn 
opa zag verschijnen. Hij wou me ff vertellen dat het goed met hem ging en ik me 
geen zorgen en geen verdriet meer om hem hoefde te hebben. Hij was gelukkig. 
sinds die tijd houdt ik me daar aan vast en doet het minder pijn dat hij er niet meer 
is, omdat ik weet dat hij er altijd zal zijn. 

http://forumnl.merudi.net/cgi-bin/ultimatebb.cgi/topic/2/40.html#000000  

 
Het gekozen medium is het best te gebruiken wanneer deze beïnvloed kan worden door 
elektromagnetische invloeden. Een ziel is namelijk in staat om elektromagnetische straling te 
genereren. Je kunt hierbij dus denken aan bandrecorders (magnetische velden op de 
opneemkop), televisie toestellen (de kathode straal beïnvloeden), etc. Ook een menselijk medium 
kan deze straling oppakken. 

Bandstemmen worden door mensen ook wel eens gebruikt om boodschappen uit het hiernamaals 
op te pikken. 

Tamara26: Ja, een heleboel mensen hebben moeite met het horen van EVP's. Ik 
moet zeggen dat ik zelf wel duidelijke voorbeelden heb, maar als je gewent bent 
naar deze opnames te luisteren word je er beter in. 
Ik vind het absoluut niet eng. Je moet je afsluiten voor dingen, misschien kan niet 
iedereen dat. Je mag je niet inlaten met negatieve entiteiten; ik reageer er zelfs 
helemaal niet op. Ze hebben dus ook geen vat op mij. Ik sluit altijd netjes af en 
bedank ze. 
Het heeft mij een stuk meer rust gebracht hier in huis, al moet ik wel bij zeggen, dat 
ik het de laatste tijd niet meer zo heel vaak doe en nu neemt de activiteit hier in huis 
wel weer meer toe. Mijn zoontje laten ze nu in ieder geval met rust. En ons ook 
hoor, alleen de spullen niet.  
De eerste paar keer dat ik een EVP deed, was ik ook heel erg moe. Dat heb ik nu niet 
meer, omdat ik me er beter voor heb leren afsluiten. 

http://forumnl.merudi.net/cgi-bin/ultimatebb.cgi/topic/13/51.html#000010  

 

5.3  Een medium 

Op aarde zijn mensen die zeer gevoelig zijn voor het waarnemen van energie. Deze mensen 
worden ook wel mediums genoemd. Het kost een ziel dan ook niet veel kracht om via een 
dergelijk medium te communiceren. De vaak wat minder geëvolueerde zielen maken dankbaar 
gebruik van deze mediums.  
 
Een ziel zal nooit zonder reden contact op nemen met een medium aangezien de ziel hier vaak 
zelf niet verder door groeit. Wel zal de ziel, wanneer deze contact opneemt, er zo goed mogelijk 
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proberen de boodschap over te brengen. Door de ervaring die de ziel kan overbrengen op de 
ontvanger zorgt ervoor dat ook deze ziel weer een stukje verder evolueert. Mensen die ervoor 
openstaan, zullen daarmee ook veel sneller worden “aangesproken” door zielen omdat de kans 
dat de boodschap goed overkomt dan het grootst is.  

Yannick: Als je geesten kan zien ben je dan een medium?  
Nims: Nee, wel als je ermee kan communiceren en zij met jou. Het is dus iets meer 
dan alleen waarnemen. 

http://forumnl.merudi.net/cgi-bin/ultimatebb.cgi/topic/10/43.html#000011  

 
Een sterke ziel zal nooit de levensloop en wil van een persoon proberen te veranderen. Het gaat 
de ziel er alleen maar om, om de persoon waarmee contact gezocht is, verder te helpen. Dit kan 
hij doen door inzichten te creëren, of net dat laatste duwtje te geven. 
 
Helaas voor de zielen zijn er teveel mensen die niet openstaan voor de zielenwereld. Er is dus 
veel meer groei mogelijk, als dat er op dit moment gebeurt. De meeste groei wordt geremd 
omdat er heel vaak, eerst mensen overtuigd moeten worden van de echtheid van een ziel. Let 
op, ga niet teveel op in de zielenwereld maar blijf wel met beide benen op de grond 
staan! 

6 De nieuwe aarde 

6.1 Waarom een nieuwe aarde? 

Er zijn dramatische verschuivingen geweest, zoals de ijstijden en het uitsterven van de 
dinosauriërs. Dit alles was voordat de Aarde ermee instemde een grote bevolking van Homo 
Christos (Kristalmens) te verwelkomen en te ondersteunen. De Aarde houdt van en zorgt voor 
haar inwoners, ze wil hen niet bewust kwaad doen.  

Als een bewust en liefdevol wezen, gaat de aarde een contract van liefde en steun aan met elke 
individuele ziel die hier incarneert. De Aarde zou de mensen niet toestaan te incarneren in haar 
energiesfeer, tenzij ze wist dat ze hen kon liefhebben en ondersteunen. Helaas zijn velen van 
jullie het contract dat jullie met de Aarde gemaakt hebben, vergeten. Jullie zijn vergeten hoe met 
haar te communiceren en hoe met jullie broeders en zusters, de elementen en de natuurgeesten 
te werken. 

De Aarde is een levend, voelend en heilig wezen. Ze voorziet alle wezens die op haar leven, van 
alles dat nodig is. Deze voorziening is oneindig. Er zal nooit een tekort aan bronnen zijn.  

Thomas A: 

Er is maar een volk en dat is de mensheid  
 
Er is maar een land en dat is de aarde  
 
Er is maar een taal en dat is de liefde. 

http://forumnl.merudi.net/cgi-bin/ultimatebb.cgi/topic/8/89.html#000000 

 

Onze voorouders wisten hoe ze zich moesten verbinden met de aarde. Dankzij heilige rituelen, 
meditaties en met Spirit te werken en alles aan te roepen wat nodig was voor overleving. Wij zijn 
echter vergeten hoe wij toegang krijgen tot deze overvloed. 

Stel je een plaats voor waar onvoorwaardelijke liefde en aanvaarding van jezelf en anderen is, 
waar geen oordeel is, waar geen pijn is. Dit is de nieuwe aarde.  



13-6-2007 

 

Jouw tocht begint op: http://www.merudi.net   33 

Als je bereid bent de oude patronen los te laten, en de nieuwe patronen te accepteren zal je zelf 
ook overstappen naar deze nieuwe aarde. Je zal in staat zijn te onderscheiden hoe oud en heilig 
de aarde in al haar wijsheid en liefde is.  

Niet alles kan geweten worden. Niet alles behoeft de noodzaak geweten te worden. Wonderen 
rijzen op uit de acceptatie van het Mysterie van het Onbekende. 

Wat is nou precies een wonder? Onderstaand verhaal van Hestia is op zijn minst 

wonderbaarlijk te noemen. 

Hestia: Ik heb dus een zoontje van 6,hij was te vroeg geboren en voor de 
keizersnee hebben ze me gezegd dat mijn zoontje niet levend op de wereld zou 
komen,toen hij op de wereld kwam.................was hij zo klein hij woog 900 gram en 
het wonderbaarlijke was dat hij geen apparatuur of niks nodig had geen zuurstof 
niks. 
Tja dat was op zich al een wonder maar we dachten er verder niet over na. 
Hij was behoorlijk krachtig zo klein als hij was, hij draaide rond in zijn couveuse en 
trok alles los en kapot, was ook al apart voor zo een kleine mannetje,maar goed nog 
niet verder na gedacht. 
Tot dat hij 2 was en hij al redelijk kon praten en ons begon te vertellen over opa,die 
al meer dan 30 jaar overleden was en zo kwam er steeds meer bij hij begon te 
praten over mensen die hij zag en wij niet. 
Via een medium hebben we gehoord dat hij op deze wereld is gekomen om de mens 
te helpen hij kan een hele hoop al weten wij nog net precies wat allemaal, 
maar op dit moment hebben we zoiets het is een kind, hij is nog maar 6, laat hem 
eerst maar lekker kind wezen en als hij wat ouder is dan kan hij de dingen doen 
waar hij voor op de wereld gekomen is!!!!! 
http://forumnl.merudi.net/cgi-bin/ultimatebb.cgi/topic/6/24/2.html#000015  

 

6.2 Van de 3e naar de 5e dimensie 

De Nieuwe Aarde bestaat nu als realiteit dankzij iedereen die zijn energie gaf tijdens alle Wereld 
Meditaties. Het nieuwe Kristal Netwerk Systeem is volledig geactiveerd en versterkt! 

In de laatste paar maanden is duidelijk geworden hoe snel Planeet Aarde zich opnieuw verbond 
met de ‘Galactische Omgeving’. Het punt is bereikt van een grootse en diepgaande Verschuiving 
en Verandering.  

Voor het eerst is in onze melkweg een hele planeet geascendeerd. Er zijn wel individuele 
ascensies geweest, zoals die van Christus, of groep ascensies zoals bij de Maya's. Maar, nog 
nooit is een hele planetaire bevolking samen met de planeet van dimensies veranderd. 

Over de Maya kalender is veel interessants te lezen en vanuit deze kalender komt ook 2012 naar 
voren: 

Nims: Hierbij een kort overzicht van de tijdfases van de Maya kalender en hoe deze 
fases lopen. Voor de duidelijkheid, de 1e fase duurt net zo lang als alle fases samen 
en zo valt de 2e fase samen met de eerste. Iedere fase is verdeeld in 13 stukjes, 7 
dagen en 6 nachten. 
 
Het volgende plaatje geeft dit het beste weer: 
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De details zijn als volgt: 
1e fase 
Begon 16.4 miljard jaar geleden en iedere stukje duurt 1.26 miljard jaar.  
 
2e fase 
Begon 840 Miljoen jaar geleden. Ieder stukje duurt 63.1 miljoen jaar. 
 
3e fase 
Begon 41 Miljoen jaar geleden. Ieder stukje duurt 3.1 miljoen jaar. 
 
4e fase 
Begon 2 Miljoen jaar geleden. Ieder stukje duurt 180.000 miljoen jaar. 
 
5e fase 
Begon 102.000 jaar geleden. Ieder stukje duurt 7.900 jaar. 
 
6e fase 
Begon 5.116 jaar geleden. Ieder stukje duurt 396 jaar. 
 
7e fase 
Begon in 1755 na christus. Ieder stukje duurt 19.7 jaar. 
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8e fase 
Begon op 4 januari 1999 na christus. Ieder stukje duurt 360 dagen. 
 
Belangrijke data: 
1 4-1-1999 
2 30-12-1999 
3 24-12-2000 
4 19-12-2001 
5 14-12-2002 
6 9-12-2003 
7 3-12-2004 
8 28-11-2005 
9 23-11-2006 
10 18-11-2007 
11 12-11-2008 
12 7-11-2009 
13 2-11-2010 
Einde 28-10-2011 
 
9e fase 
Begint op 10 februari 2011. Ieder stukje duurt 20 dagen. 
Belangrijke data: 
1 10-2-2011 
2 2-3-2011 
3 22-3-2011 
4 11-4-2011 
5 1-5-2011 
6 21-5-2011 
7 10-6-2011 
8 30-6-2011 
9 20-7-2011 
10 9-8-2011 
11 29-8-2011 
12 18-9-2011 
13 8-10-2011 
Einde 28-10-2011 
 

 

bron: http://mayanmajix.com/ 

http://forumnl.merudi.net/cgi-bin/ultimatebb.cgi/topic/14/99.html#000000  

 

Wij zijn allemaal van de Derde Dimensie naar de Vijfde Dimensie verschoven! Het lijkt misschien 
niet zo omdat nog veel mensen leven alsof ze in de Derde Dimensie zijn, ook wanneer het steeds 
duidelijker wordt dat de Derde Dimensie niet langer de dimensie is, waarin we functioneren. 

Veel mensen op Aarde zijn nog steeds “in slaap” en “onbewust”. Help ze met geleidelijk 
ontwaken en de verschuiving aanvaarden. 

6.3 Aangekomen in de 5de dimensie 

Sinds de Aarde in de Vijfde Dimensie is aangekomen, is alles veranderd. Veel mensen leven in de 
illusie dat alles hetzelfde is - maar dat is niet zo. Mensen die de veranderingen nog niet aanvaard 
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hebben zullen meer en meer worsteling in hun leven ondervinden. 

Niet alleen de mensen zijn over naar de 5e dimensie, maar ook de dieren: 

Lpchip: Ik zou haast zeggen dat Bobby een nieuwe tijds hond is. Hij heeft alle 
kenmerken, en verklaart ook waarom hij gaat schuilen als je boos wordt. Boos 
worden is immers een emotie die ze in de 5e dimensie niet kennen. 
 
Ik begin ook steeds meer afkeer tegen boosheid te krijgen. 

http://forumnl.merudi.net/cgi-bin/ultimatebb.cgi/topic/10/23.html#000007  

 

Het punt van Kritieke Massa voor het Vijf Dimensionale Bewustzijn is bereikt en de meerderheid 
is klaar om de verschuiving te maken. Het mag misschien niet zo lijken, maar er zullen spoedig 
gebeurtenissen plaatsvinden die duidelijk maken dat er een belangrijke verschuiving is geweest.  

6.4 De “oude” aarde van de 3e dimensie 

De Nieuwe Aarde in de 5e dimensie bestaat naast de oude aarde in de 3e dimensie. Iedereen die 
er klaar voor is heeft de overgang naar de Nieuwe Aarde in “Gedachte Vorm” al gemaakt. 

Omdat de driedimensionale Oude Aarderoosters steeds zwakker worden, ervaren velen een 
tumultueuze tijd in het leven. Terwijl je het oude loslaat, kijk je opnieuw naar de nieuwe 
energieën. De oude Energie moet worden losgelaten om het nieuwe te laten binnen komen.  

Sylli: 2012 is het jaar dat we de overgang naar het volgende tijdperk. We gaan van 
vissen naar waterman (aquarius). Ofwel van het 3e naar de 5e dimensie. In de 
overgangsperiode waarin we nu zitten is het zaak dat alle karma verwerkt wordt. 
Niet alleen van de mens maar van de hele wereld. Dit betekend dat ieder mens 
dingen uit verleden te verwerken krijgt en zijn goddelijke vonk te vinden. Ofwel 
volledig "zichzelf" word. Dus zonder alle geconditioneerde en opgelegde leefregels 
maar puur vanuit zijn "zelf" en niet meer zijn ego. 
Om dit te bereiken is het van belang om kritisch naar je eigen handelen te kijken. 
Waarom doe je iets. Doe je dit vanuit je ware zelf of doe je dit vanuit je ego 
(hebzucht, lust, eigenbelang enzovoort) Sta er dus bij stil en erken je motieven. Het 
is voor velen geen makkelijke tijd maar als je doorbijt wordt het daarna wel een hele 
mooie tijd waar vooral liefde en vrede centraal staat. 

http://forumnl.merudi.net/cgi-bin/ultimatebb.cgi/topic/9/34.html#000003  

 

Mensen zullen doorgaan met de overgang naar een andere realiteit terwijl ze "op dezelfde plaats" 
lijken te zijn. De waarneembare realiteit en frequentie van de twee Aarden zijn heel verschillend. 
De Nieuwe Aarde is een plaats van liefde en vrede. De Oude Aarde zal verder ontbinden en 
afbrokkelen. Bij degenen die er op dit moment voor kiezen in deze realiteit te blijven zal dit stress 
en angst veroorzaken. 

6.5 Het verschil tussen de 3e en de 5e dimensie 

Het belangrijkste verschil tussen de 3e en 5e Dimensionale realiteit is een verandering van Tijd en 
Ruimte en hoe deze wordt ervaren. Tijd en Ruimte zijn vaste realiteiten in de 3de Dimensie. In 
de 5de Dimensie zijn ze vloeibaar en worden ze grotendeels als illusionair gezien. 

Lpchip: Het is mij opgevallen, dat sinds we over zijn gegaan naar de 5e dimensie, 
het weer anders is dan het altijd geweest is. We kennen in Nederland, de 
zogenaamde Hondsdagen. Als het op 20 juli een bepaald weertype is, is het de 
komende 6 weken datzelfde weer. Dit jaar hebben we op 20 juli een mooie en 
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warme zomerse dag gehad. De volgende 4 weken hebben we dat weer gehad, 
waarna 2 weken slecht weer. Dus niet de volle 6 weken. 

Daarnaast valt het mij op, dat het de afgelopen 2 weken nog nooit zo vaak 
geonweerd heeft in Nederland. Ik denk dat ik elke dag wel een onweersbui mee 
maak. 

http://forumnl.merudi.net/cgi-bin/ultimatebb.cgi/topic/14/10.html#000000  

Juppie: dat rare gevoel waar jullie het over hebben bij het weer dat heb ik ook wel 
eens. Als ik op m’n fietsje van het station naar huis fiets en die hele rare luchten zie. 
zitten idd erg rare vormen in. Maar ik vind dat niet alleen het weer raar aan het doen 
is, ook de bomen en de planten zijn van streek. 

Als je in het voorjaar kijkt zijn de bollen of veel te vroeg of veel te laat. en zo zijn er 
meer planten die niet meer weten wanneer de maanden zijn dat ze normaal in bloei 
stonden. 

zelfde met de beestjes. ik heb dit jaar geen een wesp gezien, maar gewone muggen 

des te meer het lijkt wel een invasie.  

Deze augustus is niet een van de natste het is de natste! zag ik op het nieuws we 
hebben nog nooit zoveel regen en zulke lage tempraturen gehad als dit jaar. 

Geleerden en wetenschappers hebben het er al een hele tijd over. de aarde draait en 
veranderd waar nu de Zuidpool is komt de Noordpool en visa versa. Naar mijn idee 
komen die weersveranderingen daarvan en dat is ook een van de redenen dat we de 
laatste jaren zoveel natuurrampen hebben. want die hebben we!! 
vorig jaar een recordaantal horkanen en twisters in Amerika. 
in het voorjaar was er sneeuw in een land waar ze nog nooit sneeuw hadden gezien.  
en zo kunnen we nog wel even doorgaan. denk dat als we gaan zoeken hoe het weer 
aan het veranderen is de laatste jaren dat we heel wat gaan vinden. 
http://forumnl.merudi.net/cgi-bin/ultimatebb.cgi/topic/14/10/2.html#000018  

 

In de 5e dimensie wordt de 3e dimensionale tijd waargenomen als het Eeuwige NU of het heden. 
Dag en nacht worden gezien als mechanische markeringen in de cycli van het zijn. De tijd heeft 
geen effect of macht over het creatieve potentieel van het Nu moment. Dit betekent dat wat je 
voelt en ervaart in het huidig moment de enige essentiële belangrijke ervaring is. Het verleden en 
de toekomst zijn hier als zodanig niet van belang. Wat je creëert en ervaart op dit moment is wie 
en wat je bent en wat je zult zijn. 

Als je dit principe volledig begrijpt, kun je het hoofd bieden aan je gevoel dat er nooit genoeg tijd 
is om tot stand te brengen wat je moet doen. Concentreer je op het huidig moment, ervaar het 
ten volle in zijn nabijheid, en je zult ondervinden dat de tijd zich voor je zal uitrekken in een 
eeuwigheid. Weet dat waar je je aandacht op concentreert, dit steeds krachtiger zal worden en 
zal manifesteren in je leven. Je ervaart dan de kracht als schepper van de 5de Dimensie. 

Nims: Mijn icoon  (de lemniscaat) is het teken van oneindigheid. Ik vind het 
vooral het teken van de nieuwe aarde en de 5e dimensie. In de 5e dimensie bestaat 
namelijk geen tijd. Als je de 8 ziet, heb je een plek in het midden waar alles samen 
komt. Voor mij is dit het NU. Links van de het midden zit het verleden, en rechts 
ervan zit de toekomst. 
 
In de 5e dimensie bestaat geen verleden en toekomst, dus als je je energie hierop 
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richt wordt het uitgewaaierd (de bogen in de 8). De focus is dus het midden in het 
NU = zonder tijd = de oneindigheid. 

 

6.6 Het leven in de nieuwe aarde 

In de oude Aarde van de derde dimensie zijn de solide structuren en systemen volledig gekend. 
Er kon gemakkelijk aan de verwachtingen worden voldaan via de gekende stappen naar gekende 
uitkomsten. In de vijfde dimensionale Nieuwe Aarde zijn vloeibaarheid, flexibiliteit, avontuur en 
het onbekende de sleutelervaringen. Je creëert volgens intentie en je wacht op de 
synchroniciteiten en gelegenheden die je zullen leiden naar je dromen en hun manifestaties op 
het fysiek vlak.  

In de Nieuwe Aarde is de hele planeet een Heilige Plaats. Stel je eens voor een hele planeet 
toegewijd aan Hoger Bewustzijn en Spiritueel Voornemen! 

6.6.1 Werken in de nieuwe aarde 

Werk zal niet langer een kwestie zijn van een job of carrière kiezen en geld maken. Het Hoger 
Zelf zal alle keuzes blokkeren die niet vanuit passie en gevoel van groei, exploratie en vreugde 
gemaakt zijn. Velen zullen de drang voelen om van carrière te veranderen en hun dromen te 
onderzoeken.  

In de Nieuwe Aarde zal je ook niet voor altijd in één carrière blijven. De behoeften aan zielsgroei, 
en langere en interessantere levens, zal betekenen dat je geleid zal worden om verschillende 
carrières en opties te onderzoeken. Dit gaat gepaard met een gepassioneerd en vervuld gevoel 
van vreugde. Werk zal spel en speelsheid worden. 

6.6.2 Geld in de nieuwe aarde 

Geld zal nog steeds worden gebruikt in de Nieuwe Aarde. Het wordt echter teruggeleid van het 
doel van werken tot een symbool van energie-uitwisseling. Geld zal niet langer tot het doel en de 
zin van het leven zijn. 

Het doel van het leven is groei en onderzoek en wanneer deze worden uitgedrukt door passie en 
vreugde, zal de manifestatie van steun door overvloed volgen. Overvloed is lang niet altijd geld. 
Er zijn vele manieren waarop steun in je leven kan komen buiten geld.  

In de Nieuwe Aarde zal je weer leren niet-monetaire steun en de overvloed te waarderen die veel 
mensen zelfs nu niet zien, die doelbewust streven naar geld. Je zal leren erop te vertrouwen dat 
je Hoger Zelf, je zal voorzien van alles wat je nodig hebt op het juiste tijdstip. 

6.7 De aarde naar de 9e dimensie 

Sinds de opening van de Negende Dimensie, is de Aarde veranderd. Het is een meervoudige 
dimensionale planeet die zijn basis heeft in de Vijfde Dimensie. De negende dimensie is die plaats 
waar je begrijpt dat je op Aarde bent, en dat je de Aarde kan horen en voelen in je eigen lichaam 
en wezen. 

Als je je Galactische Lichtlichaam activeert en naar het Negendimensionale bewustzijn verschuift, 
dan ga je naar deze Nieuwe Aarde/“nieuwe” planeet.  

Nims: Toevallig dacht ik laatst iets afwijkends hierover. Overal komen al die 
nieuwetijdse kinderen en mensen op deze wereld. Die zijn allemaal openstaand, en 
stralen enorm veel energie uit. Wie zegt niet, dat juist deze mensen degene zijn die 
de aarde aan het opwarmen zijn voor de volgende fase? Er gaat op dit moment als 
een gek energie door de rasters van de aarde heen. Waarom zou die daardoor niet 
een beetje opgewarmd kunnen zijn? 
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http://forumnl.merudi.net/cgi-bin/ultimatebb.cgi/topic/8/57.html#000002  

Nims: Moeder Aarde: Onze Wereld verandert continu de laatste jaren. Het tempo 
waarmee de veranderingen komen lijkt echter snel toe te nemen. 

Het broeikaseffect, ‘global warming’, is feitelijk het toenemen van de acceleratie van 
de Aarde. De Aarde is ook bezig met haar eigen ontwikkeling en heeft over de vele 
duizenden jaren veel energie verzameld waar ze nu van geschoond moet worden. In 
de theorie wordt de Aarde ook wel Gaia, Moeder Aarde, genoemd, een zelfstandig 
levend organisme. 

Zoals wij als individu ook de afvalstoffen uit onze lichamen halen, zo gebeurd dat ook 
met de Aarde. Een aantal effecten die hier aan gerelateerd zijn, zijn het 
broeikaseffect, overstromingen, vulkaanuitbarstingen, aardbevingen, tornado’s, 
tsunami’s, smelten van de poolkappen etc. In de laatste jaren zien we een stijging 
van het aantal van deze natuurfenomenen. Deze toename kan bijna niemand 
ontgaan die regelmatig het nieuws bekijkt. 

http://forumnl.merudi.net/cgi-bin/ultimatebb.cgi/topic/8/57.html#000008  

 

Deze planeet heeft twee zonnen: Sirius is de tweede zon van de Planeet Aarde. Er komt wit/goud 
zonlicht van de huidige Zon, en blauw/wit “zonlicht” van Sirius. Het Blauwe zonlicht van Sirius 
schept een Negendimensionaal veld van Elektrisch Blauw licht dat het Galactische Bewustzijn van 
de Planeet in stand houdt via de Engelenfamilies. 

De Nieuwe Aarde-energieën zijn behoorlijk anders maar zij zijn precies datgene dat nodig is voor 
de Aarde en haar gevoelswezens op dit moment. 

6.8 De verschillende energie-stralen 

Wanneer je de kosmische aard van de energieën begrijpt, zal je inzien dat de huidige klimaat- en 
natuurveranderingen op Aarde een deel zijn van dit groter proces van verandering. Het heeft 
weinig te maken met menselijk gedrag. Ze zijn geen straf. De Aarde is niet boos op de mensen. 

De energieën zijn de motor die de manifestatie van dromen en verlangens toelaten. Zij 
vergemakkelijken de manifestatie door de krachtige energieën van het Hart te verbinden met de 
Creatieve energieën van de “Sacraal Chakra”.  

Soulmate verbintenissen worden vergemakkelijkt wanneer de activering van het Hart en de 
Sacraal chakra veel mensen samenbrengt. Relaties die geactiveerd worden onder deze energieën 
zijn gezegend! Relaties die deze twee chakra's vermengen zijn Spirituele/Seksuele relaties die het 
materiële en spirituele verenigen in dienstbaarheid van het Hoger Bewustzijn. 

6.9 Iedereen is welkom 

WELKOM IN DE NIEUWE AARDE. Iedereen is klaar om je Nieuwe Realiteit op te bouwen. Veel 
Plezier! Het is aan jou om zo creatief mogelijk te zijn!  

Wanneer je de nieuwe aarde binnen gaat zul je ondervinden dat je tot nieuwe en andere 
manieren van communicatie of uitdrukking aangetrokken word. In de nieuwe aarde is iedereen 
onvoorwaardelijk geliefd en zonder oordeel. Er is geen angst voor falen omdat elk individu 
geaccepteerd wordt voor enkel dat - een individu zijn. Er zijn geen anderen om te volgen of te 
behagen behalve jezelf.  

Er zijn geen meesters gezien je nu de meester en schepper van je eigen leven bent. Je zal de 
overvloed, liefde, vreugde, vrede en het geluk in je eigen leven brengen. Je bent niet langer 
afhankelijk van anderen voor deze gevoelens. Je zal je niet langer verantwoordelijk voelen voor 
de emoties van anderen.  
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Ooit werd dit gezien als egoïsme, maar nu is het voor iedereen tijd om zich op zichzelf te 
concentreren en een reis van zelfontdekking binnen te gaan.  

6.10 Voel je thuis 

De vibratie van ‘Thuis’ is alsof je ondersteunt wordt door tienduizend engelen. Je zult je veilig, 
beschermd en gesteund voelen. Je zult weten en erop vertouwen dat wonderen zullen 
plaatsvinden en gebeden verhoord zullen worden.  

Bovenal, zal je dusdanig op je Hoger Goed gericht zijn dat jij je ten aller tijden geliefd en 
beschermd zult weten. Dit gericht zijn op je Hoogste Goed, is de essentie van ‘Thuis’. Er bestaat 
geen afzondering. 

7 De Sterrenpoorten 

7.1 De energie van de 5:5 

De 5:5 energie beweegt en doordringt diep in het fysieke, en eist dat het lichaam en de geest in 
evenwicht zijn om met deze energie mee te stromen. 

Sommigen hebben de effecten van dit testen van het evenwicht gevoeld. Soms zelfs met ernstige 
fysieke symptomen en pijn zoals: pijn in de borst, onderbuik en de lagere gebieden van het 
lichaam. Sommigen hebben emotionele onevenwichtigheid, stemmingswisselingen en depressies 
gevoeld. Anderen kregen te maken met shocks en stoornissen tot op het punt waar je voelt dat 
het leven je test tot het uiterste. 

Kim1: Ik heb dit ook. Ik ben altijd heel erg buiten mijn lichaam geweest en zit er nu 
redelijk in. Ik merk telkens dat er energielichamen worden uitgezuiverd of dat er een 
nieuw energielichaam binnenkomt. Dan ga je weer anders resoneren. Maar ik kan af 
en toe nog erg afwezig zijn om het een of ander omdat nog niet al mijn ziels 
energieën binnen zijn. 
 
Deze tijdelijk afwezigheden of er niet bij zijn heeft ook te maken met de openingen 
van de sterrenpoorten. Althans, dat heb ik ontdekt. Tijdens de opening van een 
sterrenpoort (toen ik nog niet van het bestaan van sterrenpoorten af wist) anderhalf 
jaar geleden zat ik (toen nog volledig buiten mijn lijf) op de trap en zat er als een 
halve zool bij: er zijn 4 dimensies op 1 lijn gekomen. Er zijn 4 dimensies op 1 lijn 
gekomen. Die dag kwam de aardse tijd voor het eerst voor mij op 1 lijn en kwam ik 
in de lineaire tijd terecht. 
 
Ik snapte werkelijk waar niets van mijzelf. De dag daarna las ik dat er een 
sterrenpoort was geopend en daar had ik kennelijk heel sterk op gereageerd met 
mijn energievelden. vanaf dat moment houdt ik toch wel de opening van 
sterrenpoorten bij omdat ik nog niet volledig stabiel in mijn lijf ben. Dan weet ik dat 
ik op moet letten met mijzelf als ik mij raar voel en dat ik rust moet nemen. 
 
Verder kom ik ook telkens meer in het NU moment terecht maar nog wel steeds met 
uitstapjes naar parallelle levens of ellende dat nog na - resoneert door mijn fysieke 
lichaam. Maar steeds meer in het heden. 
 
Dan nog een vraag: houden jullie de openingen van sterrenpoorten ook bij ? Ik heb 
er nog niks over gevonden hier op het forum. Maar ik denk dat, omdat veel mensen 
hier zo gevoelig zijn, dat het handig is om even te melden als er weer een 
sterrenpoort geopend wordt. 
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Dan kun je voorbereiden (net zoals bij volle maan nachten ). Mijn vriend is ook 
hypergevoelig en het is erg prettig om juist deze ervaringen te kunnen delen omdat 
het soms ook shit voelt als je energie zich aanpast. 

http://forumnl.merudi.net/cgi-bin/ultimatebb.cgi/topic/13/73.html#000012  

 

Er wordt van je gevraagd te kijken waar je het evenwicht dient te houden in je eigen leven. 
Velen hebben het contact verloren met de fysieke en emotionele realiteit. Er wordt geleefd in het 
hoofd en de emotionele en fysieke stromen worden onderdrukt.  

Je wordt verplicht je fysieke en emotionele realiteit onder ogen te zien door de influx van de 5:5 
energie en haar krachtig effect op de fysieke niveaus van het menselijk lichaam. 

7.2 De energie van de 8:8 

De 8:8 straal is de Oranje-Roze Straal van Hoger Bewustzijn. Deze Straal is een intense 
CREATIEVE energie. Het is de energie die de creativiteit en de hartenergie de brandstof zal 
geven die nodig is om de Planeet naar een Hogere Harmonie van Bewustzijn te verheffen.  

Deze energieën helpen om het bewustzijn van de mensen te openen voor de behoefte om voor 
de planeet te zorgen en een vreedzame en evenwichtige maatschappij te creëren. Zij zullen de 
harten van de mensen openen voor creatieve oplossingen om vrede te brengen en de 
"programma's" die oproepen tot vernietiging en verlies van leven te stoppen. 

7.3 De energie van de 11:11 

De energie uit de 11:11 sterrenpoort geeft je de gelegenheid om bewust los te laten en nieuwe 
manieren van verbinding te creëren. Deze verbindingen dienen je hoger evenals dat van degenen 
rondom jullie. 

7.4 De leeuwenpoort energie 

De Leeuwenpoort energie draait om Tijd en hoe te werken met de stromingen van Tijd in de 
Vijfde Dimensie en Hoger. Je voelt nu reeds een substantiële verandering in de natuur van Tijd in 
je nieuwe realiteit. 

7.5 De verbinding met de Andromeda galaxy 

Het proces van verandering en transformatie wordt niet enkel ervaren door de Aarde en haar 
inwoners. De hele galaxie beweegt zich door deze verschuiving en verandering heen. Dit proces 
gebeurd ook in de Andromeda galaxie.  

De Melkweg en de Andromeda galaxie zijn Tweeling vlammen. Beide galaxies bewegen naar 
elkaar in een proces van extatische vereniging dat miljoenen jaren nodig heeft om zich te 
voltooien.  

De inwoners van beide galaxies voelen de roerselen van onvoorwaardelijke liefde die de twee 
galaxies samentrekt. Deze grote liefde wordt weerspiegeld door de grote liefde die geactiveerd 
wordt onze harten. 

 

8 De nieuwe mens 

8.1 Waarom de nieuwe mens? 

Het is het moment waarop de mensheid ontwaakt uit haar lange “slaap” en zich bewust wordt 
van haar ware aard. De mens heeft er ooit voor gekozen een illusie of een spel te ervaren als een 
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manier om te leren. Het spel is echter afgelopen en het is tijd om verder te gaan en andere 
manieren van zijn te ervaren in de velden van Licht van de Schepper. 

Wat is dat spel, vraag je je misschien af? Wij zullen het een spel van “Dualiteit” noemen. Dit spel 
wordt vaak aangeduid als de “strijd tussen Licht en Duisternis”. Nu je ontwaakt, zal je begrijpen 
dat alles Licht is en dat altijd is geweest. Licht is zuivere stralende Liefde van de Schepper of de 
Bron.  

De mens verkoos een spel te spelen waarin “duisternis” bestaat. De ervaring van iets wat “niet 
God” of “niet Licht” is. Wij verkozen om gedurende vele levens de illusie van “niet God” te 
verkennen en te bepalen welke invloed het op ons wezen zou hebben. Ondanks dat we wisten 
dat het een illusie zou zijn, name we toch deel aan het spel zodat we de “beperkingen” van illusie 
konden ervaren. 

Wij verkozen de illusie van “niet God” de “duisternis” te noemen en de Goddelijke krachten het 
“Licht”. Zo begonnen het grote spel van dualiteit of polariteit en werden vele systemen van 
filosofie en geloof rond deze ideeën gebouwd. Na vele levens zijn we bereid om de 
geloofssystemen met ons leven te verdedigen omdat we alleen onze eigen kant van de dualiteit 
als “juist” zagen en de andere kant als “verkeerd” of “duister”. 

Zo schiepen wij een planeet vol illusies, geweld, pijn en lijden die alles tot uitdrukking bracht wat 
“niet God” was. Toch wachtten we erop om daarvan door God te worden verlost en gered.  

Wanneer je ontwaakt zal je zien dat alles wat “niet God” is, onze eigen creatie is en een illusie. 
Want alles is voortgekomen uit het weefsel van Licht, wat de Liefdesenergie is van de Bron. Als 
strijders van het Licht in de Illusies van Dualiteit, hebben wij het punt bereikt waarop we door 
onze eigen creatieve illusies heen kunnen breken en het Licht kunnen omarmen dat jullie 
wederom zijn. En niemand hoeft de rol van duisternis op zich te nemen om het spel gaande te 
houden! Het is tijd om nieuw rollen uit te kiezen nu het nieuwe Spel van Eenheid en Liefde op 
onze planeet begint. 

8.2 Het Kristalmens: De Homo-Christos 

De aarde heeft ermee ingestemd zichzelf te transformeren in een planeet die miljarden inwoners 
zal herbergen van een soort mens die "Homo Christos" of de "Kristal" mens heet. De Homo 
Sapiens is "gestorven" in de transformatie naar de "Homo Christos": hartgecentreerde mensen 
die de aarde van de toekomst zullen bewonen! 

Homo Christos denkt als een Galactische burger. Kristal volwassenen en kinderen zullen bewust 
zijn van zichzelf als multi-dimensionele wezens van licht die deel uitmaken van een groter geheel. 
Ze zullen duidelijk begrijpen dat de spirituele realiteiten op Hogere Dimensies, materiële 
realiteiten op de Lagere Dimensies vormen. Homo Christos zal in beide realiteiten leven: Zo 
boven, zo beneden. 

De bekendste en eerste Kristalmens is eigenlijk Jezus Christus: 

Nims: Jezus had blauwe ogen. Hij was de eerste kristalmens op aarde. De kristal 
mens word ook niet voor niets de Homo-Christos genoemd. Dacht je dat hij toevallig 
Jezus Christus word genoemd? Dat was niet zijn achternaam, maar staat voor 
Kristal. 

http://forumnl.merudi.net/cgi-bin/ultimatebb.cgi/topic/12/137.html#000014  

 

8.3 De 3e dimensie 

In de drie dimensionale Werkelijkheid werd je als kind geleerd je op jezelf en je gaven te 
concentreren als kwestie van overleven. Op school werd je geleerd met anderen te wedijveren 
voor "punten", en met de persoon die als "beste" naar boven kwam. 
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Deze “beste” was het “begaafde”, intelligente kind, en de rest werd zowat als “minder” 
aangezien. Hun gaven en talenten werden afgezwakt in deze vergelijking, totdat zij al hun 
vertrouwen in zichzelf verloren hadden en zich tevreden stelden met middelmatigheid en 
verveling. 

Is dit niet waar velen van jullie nu zijn? Je bent gefrustreerd en verveeld, je wilt je gaven 
uitdrukken, je weet niet hoe of zelfs wat ze zouden kunnen zijn? Wanneer je je kinderen in het 
oog houdt, zal je zien dat zij voordat ze naar school gaan, een natuurlijk vertrouwen en vreugde 
in zichzelf hebben. Ze zijn speels, creatief en open. Dit verliezen zij echter in de competitie op 
school, om onder zeer nauwe voorwaarden de "beste" te zijn en te "slagen". 

Degenen die nog steeds in de derde dimensie “modus” leven weten dat er iets heel erg mis is en 
dat de dingen "eindigen". Ze worstelen met het wat en waarom te begrijpen. Oude 
"Armageddon" programma's die niet geschikt zijn voor de Vijfde Dimensie en de Nieuwe Aarde 
worden in de derde dimensie nog steeds gespeeld.  

8.4 Van de 3e naar de 5e dimensie 

De gehele bevolking van de Aarde is van de Derde Dimensie naar de Vijfde Dimensie verschoven. 
Helaas veroorzaakt deze verschuiving stress in de psyche van degenen die nog niet ontwaakt 
zijn. 

Ieder die bewust en ontwaakt is moet dit bewustzijn begrijpen, maar het niet overnemen. Je zal 
het voelen, maar je moet het niemand gaan opdringen. Houd liever het licht vast en sta iedereen 
om je heen toe, de nieuwe realiteit te vinden die je creëert, op het moment dat het hun eigen 
keuze is. 

Nu de oude driedimensionale rasters wegvallen en het systeem dat Dualiteit wordt genoemd 
uiteenvalt, vallen de confronterende energieën van tegenstellingen weg en worden de wegen 
gecreëerd voor het loslaten van vele lagen van dichtheid en angst.  

In het verleden, waren personen in staat om te ascenderen aan de snelheid die comfortabel voor 
hun was. Voor velen was dit ogenblikkelijk, een verblindende flits van besef en liefde. Bij veel 
mensen is dit aan het gebeuren. Dit proces is spoedig voltooid en mensen zullen zich gaan 
afvragen waarom zij ooit zo agressief, boos en angstig zijn geweest. De nieuwe energie van 
Liefde en Harmonie zal velen motiveren om andere manieren te gaan vinden om harmonie en 
eenheid op de planeet te brengen.  

Je zal de wonderen gaan zien en iedereen zal eraan bijdragen als je in volledige harmonie en 
eenheid gaat leven met het Licht. 

Overal om je heen, als een zee van energie, verdwijnen oude illusies en angsten. Zij smelten weg 
als de illusie die zij zijn. Het is de reden dat velen van jullie zo verontrust en vermoeid zijn en 
onderbroken nachtrust en dromen hebben. 
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8.5 De groep 

Wanneer een groep ascendeert, of zoals bij ons, een hele planetaire bevolking, gaat het proces 
zo snel als dat de groep kan verschuiven. Dit betekent dat degenen die gereed en ertoe in staat 
zijn, zich moeten terughouden tot degenen die langzamer zijn. Hiermee kunnen de langzamere 
ons "inhalen" en zo ook de verschuiving in hun bewustzijn maken. 

Wij zijn reeds klaar om de Nieuwe Aarde van het Gouden Tijdperk beginnen op te bouwen. Voor 
velen onder is de weg hiernaar heel moeilijk geweest. Je hebt je tegengehouden gevoeld, in de 
steek gelaten, moe, depressief en angstig. Dikwijls heb je diep van binnen gevoeld dat je op één 
of ander manier gefaald had en dat je enkel oude patronen herhaalden die nergens toe leidde. 

Toch was deze remming belangrijk omdat je jezelf tegenhield zodat de rest je kon vinden. Hierbij 
krijgt iedereen de kans om samen met jou de nieuwe toekomst binnen te gaan. 

8.6 Wordt onsterfelijk: Ervaar de Ascensie 

Vanaf het eerste moment dat de mens de derde dimensie binnentrad en de dichte materie ging 
beïnvloeden, was er behoefte aan macht en controle. Deze macht en controle werd verkregen 
door het manipuleren van de genetische erfenis.  

Onze Spirituele en Emotionele lichamen werden gevoed met ideeën zoals: Imperfectie, zonde, 
karma, lijden en dood. Deze werden beweerd onvermijdelijk te zijn. Omdat dit geloof hierin zo 
sterk was, begonnen de drie dimensionale mensen alle fysieke symptomen van hun geloof: de 
imperfectie en "slechtheid", te manifesteren. Dit omdat je manifesteert wat je gelooft. 

Dood werd een straf en lijden in plaats van de vredige transitie tussen de fysieke en spirituele 
vorm zoals het oorspronkelijk bedoeld was. Ziekte kwam als een manifestatie van geloof over de 
ontoereikendheid van het materieel lichaam, om de spirituele essentie te dragen. Door deze 
manipulatie, codeerden de mensen ideeën over ziekte en dood in hun genetische kronieken waar 
ze gebleven zijn en daadwerkelijk het beoogde effect veroorzaken. 

Iedereen die zich verbind met hun eigen perfectie vorm en hun eigen Schoonheid en 
Goddelijkheid, schudden al hun angsten en schuldgevoelens over hun zondigheid en imperfectie 
uit vorige levens van zich af en laten ze los. Dit proces wordt de Ascensie genoemd.  

De conditionering wordt losgelaten uit het DNA en de genetische kronieken en de mensen 
herontdekken hun Oorspronkelijke Intentie van Liefde en Perfecte Gezondheid. 

Dit is het geschenk van Ascensie. Het is het voor alle mensen op de Vijf Dimensionale Aarde 
mogelijk geworden om hun eigen persoonlijke Perfectie Vorm of Paradijs Rooster te activeren. 

Wanneer dit Rooster zich activeert zal je ondervinden dat je gezondheid zal verbeteren en het 
verouderingsproces vertraagd wordt. Dit zal gepaard gaan met een verlangen om op een 
gezondere manier te leven, gezond te eten, aan lichaamsbeweging te doen en veel te slapen. Het 
perfectie model zal je vertellen wat je lichaam nodig heeft om te functioneren in perfecte 
gezondheid. 

De boodschap van Aartsengel Michael is dat de mensen nu Onsterfelijk kunnen worden. Niet 
zozeer niet in hetzelfde lichaam, maar dat het bewustzijn continu is en van één leven naar een 
ander kan overgaan en daarbij alle herinneringen van deze andere levens bewust te behouden.  

Op deze manier zullen wij een gevoel van leven als oneindig en eeuwig ervaren ook al moeten 
wij door de transitie passeren die vroeger gekend was als "dood". 

8.7 Liefde en relaties met andere zielen 

Velen moeten de patronen van misbruik, nalatigheid en pijn onder ogen zien die zoveel deel 
uitmaken in jullie relaties. Je ervaart veel angst en bezorgdheid over wat je "ziet" en vecht om 
methodes te vinden om deze patronen en manieren van zijn, te veranderen.  
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Kijk gedurende de volgende twee weken eens goed naar je leven en speciaal naar je relatie tot 
het zelf en anderen en maak de noodzakelijke keuzes om los te laten en te creëren. Er is geen 
plaats voor de oude patronen in de Nieuwe Aarde en daarom zul je niet in staat zijn, gezonde 
relaties te creëren zonder alle "oude" patronen losgelaten te hebben.  

Een van de meest opwekkende ontwikkelingen zal ervaren worden op het gebied van relaties. De 
mogelijkheid rijst nu om Ziel Verwanten relaties of Ziel band relaties te worden. Het is tijd om je 
te verbinden met je zielsfamilies en de steun en liefde te vinden die je zal helpen je pad met 
liefde, gemak en vreugde te volgen. 

In de Vijfde Dimensie, wordt je aangetrokken door partners van wie de ziel frequenties, of 
lichtpatronen, overeenkomen met die van jou. Dit is de primaire eis voor de relatie. 

Wanneer verenigbare zielen samenkomen ontstaat er een band die voorziet in een extase van 
liefde, die op het niveau van het hart en de ziel wordt ervaren. 

8.7.1 Tweeling vlam 

Wanneer er een Soulmate band bereikt is, kan dit heel snel en eenvoudig "opgewaardeerd" 
worden naar een "Tweeling Vlam". Dit proces komt voor als twee zielen koppelen en samen 
verweven zijn met het energiegrid of het matrix niveau.  

Bij een Tweeling Vlam worden de Twee, één en toch blijven ze verschillende individuen. Deze 
band zal wonderlijke ervaringen laten rijzen van telepathisch en fysieke "delen" tussen de 
partners. Deze relaties, zal je seksualiteit en seks weer heilig maken. Je seksuele verenigingen 
zullen fusies van de ziel zijn, welke een weg naar de energieën van de Bron zal openen.  

Een tweelingvlam relatie wacht op allen twee die ervoor hebben gekozen dit pad in de vijfde- 
dimensionale Aarde te kiezen.  

Relaties zullen ophouden een kwestie van angst te zijn, wanneer je leert dat je Hoger Zelf de 
perfecte soulmate in je leven zal brengen wanneer je er klaar voor bent. Heb daarom het geduld 
en het vertrouwen om op deze partner te wachten, en niet zomaar een partner te zoeken om er 
maar één in je leven te hebben.  

Een relatie in de Nieuwe Aarde wordt niet  uitgedrukt op de conventionele en verwachte 
manieren. De nadruk ligt op zielsverband, communicatie en liefde en minder op de materiële 
structuren van relatie zoals ze gekend waren in het drie dimensioneel leven.  

Een nieuwe relatie zal zich over het algemeen langzamer ontwikkelen, en veel langer 
standhouden dan oude aarde partnerschappen. De partners zullen leren om als geliefde partners 
in de relatie te zijn, en toch van volledige autonomie en zelf-expressie genieten. Zij zijn een 
eenheid en toch zijn zij individuen. In deze relatie wordt grote vreugde en immense liefde 
gevonden.  

Partners worden gekozen op energetische en spirituele compatibiliteit, eerder dan enkel fysieke 
aantrekking. Je zal deze energetische verbinding in je Hart en Ziel voelen, eerder dan enkel het 
verstand en het lichaam. 

Zolang de vibraties resoneren zal jullie relatie bloeien en liefdevoller worden. In resonantie met 
deze energie begint ieder van jullie een reis van Passionele Verbinding die je mee door tijd en 
ruimte kan nemen. Liefde zal zich intensiveren en vol passie zijn. Liefde zal door alles en 
iedereen heen branden in beide galacties (de Melkweg Galaxie en de Andromeda Galaxie).  

De golven van verbinding en passie zullen je naar hogere niveaus van bewustzijn brengen over 
de natuur en de Liefde. Omdat je een deel bent van het AL DAT IS en een deel van de Bron, zal 
dit ook jouw ervaring zijn.  
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8.8 Je piramide van licht in de 5e dimensie 

Het is zeer cruciaal dat je tijd doorbrengt in je Piramide van Licht/Macht in de Vijfde Dimensie. 
Het is een plaats die je helpt meester te worden in het co-creëren en je bij staat bij het loslaten, 
verfijnen en verwijderen van alle negatieve 3D/4D karmische programmeringen.  

Hoe meer tijd je door brengt in de 5D Piramide van Licht, des te sneller zal je toegang krijgen tot 
nog hogere frequenties en grotere aspecten van het God Bewustzijn. Je bewustzijn in die 
Piramide projecteren voordat je in slaap valt is een uitstekende manier om te wennen aan een 
bestaan in die fijnstoffelijke ambiance. Wees niet bang in je pyramide, er is altijd een 
veiligheidsklep om te voorkomen dat je meer Licht integreert dan dat veilig voor je is.  

De piramide van licht is een veelgebruikt hulpmiddel door de forumleden. 

Nims: Ik zal even uitleggen hoe het zit met de piramide van licht, en hoe je deze 
zelf kunt maken. In deze piramide ben je veilig voor allerlei entiteiten die gebruik 
van je zouden willen maken. Hoe je zelf zo'n piramide kan maken lees je hier: 
 
1) Sluit je ogen en zorg ervoor dat je gedachten leeg zijn. 
2) Stel je een punt boven je hoofd voor. Dit zal ongeveer 30cm erboven zijn. 
3) Trek vanuit dit punt een lijn schuin naar links beneden en naar achteren, en stel 
je voor dat dit een oneindige lijn is, en voel deze lijn. 
4) Ga weer naar het punt boven je hoofd en trek ook een lijn schuin rechts naar 
beneden en naar achteren. Stel je ook voor dat dit oneindig is. 
5) Ga weer naar het punt boven je hoofd en trek ook een lijn schuin links naar 
beneden en naar voren. Stel je ook voor dat dit oneindig is. 
6) Ga weer naar het punt boven je hoofd en trek ook een lijn schuin rechts naar 
beneden en naar voren. Stel je ook voor dat dit oneindig is. 
 
Ik heb mijn tekenkunsten een beetje uitgeprobeerd om dit te tekenen. Stap 3,4,5 en 
6 zijn de nummertjes.  

 

 

 
Als je in je piramide zit, kan je door niets geraakt worden. De piramide is 
ondoordringbaar. Merk je dus dat er weer iets is, zoek dan deze piramide op. Je bent 
er veilig. 
http://forumnl.merudi.net/cgi-bin/ultimatebb.cgi/topic/14/81.html  
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Anne: Op school heb ik vroeger dit liedjes geleerd ik vind het altijd mooi liedje.. 
Eigenlijk is het ook een soort piramide om je heen want jij zit er midden in. De juf 
zei toen ook als je er midden in zit kan niks je meer raken.  

Om mij heen heeft God gezegd zijn de engelen van Israël. 
Rechts van mij is Michael en links is Gabriël. 
Voor mij is Uriel en achter mij Rafael... 
Boven mij Gods aangezicht en liefde om mij heen. 

http://forumnl.merudi.net/cgi-bin/ultimatebb.cgi/topic/12/172.html#000000  

 

Sheva: Nou we hebben het geprobeerd om een piramide te maken en de eerste 
keer hebben we vreselijk gelachen(whahahahah). 
Maar ik moet zeggen dat hij zich sterker voelt nu en minder bang is hij maakt wel 
grapjes over `ik ga ff naar mijn piramide` maar ik moet zeggen dat hij het goed 
beoefent. 

Hij heeft ook van zijn medium dolfijn zand gehad en daar moet hij mee spelen... 
Klinkt raar maar helpt echt hij kon het eerst niet aanraken maar nu gaat het goed en 
dat kon Manja(medium) ook aan zijn foto zien... 
 
Niet lachen maar zijn pasfoto ligt ook in een piramide bij Manja thuis met een 
bergkristal erop want dat heeft hij nodig zegt ze... 
In deze piramide liggen heel veel foto`s van mensen je wil niet weten, maar wat zij 
met mensen doet samen met haar man is echt een wonder. 
 

Wel bedankt voor de piramide van licht we zullen hem vaak gebruiken.  

http://forumnl.merudi.net/cgi-bin/ultimatebb.cgi/topic/6/41/2.html#000019  

 

Zodra je bereid bent om ingewijd te worden in de hogere Licht niveaus, zullen je engelen-gidsen 
er op toe zien dat je persoonlijke piramide automatische voor je gevormd wordt op het juiste 
dimensionale niveau.  

De frequenties worden geleidelijk verhoogd of verfijnd als jullie ze integreren en benutten in je 
fysieke werkelijkheid. Er zijn universele wetten die alle aspecten van de Schepping beheren, van 
de grootste en meest dynamische tot de allerkleinste.  

8.9 Omgaan met je nieuwe lichaam 

Misschien is het je opgevallen hoe je lijkt te strijden met je energieniveaus, regelmatig 
schommelend tussen een grote hoeveelheid energie en extreme uitputting. Misschien ben je 
enkel en alleen maar de hele tijd uitgeput of je hebt het gevoel dat je niet in staat bent dezelfde 
niveaus van fysiek werk te verrichten dan voorheen. Vind je de dagelijkse beslommeringen erg 
moeilijk of vraag je je af waarom sommigen door de energieën zo aangedaan raken, terwijl 
anderen er niets van lijken te merken? 

Dit komt doordat het 'oude' driedimensionale'model' van het menselijke wezen werkte op een 
energiesysteem van zeven chakra's waar slechts enkel twee of drie van de lagere chakra's 
functioneel en helder van waren.  

De nieuwe energie van de 'menselijke engelen' werkt op een energiesysteem van twaalf chakra's 
waarbij alle chakra’s goed dienen te functioneren en helder te zijn. Pas dan worden de hogere 
frequenties van de achtste en negende chakra verder doorgegeven via het fysieke lichaam van 
een totaal ontwaakt wezen. Dan zal er een enorme hoeveelheid energie door het bio-
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energetische systeem van een 'Geascendeerde Menselijke Nieuwe Aarde Engel' heen stromen. 

Het belang van het in balans houden van het bio-energetische systeem is cruciaal voor de 
gezondheid en het welzijn van elk individu, anderzijds zal de energie ´weggeblazen´worden. Er 
zullen dan zowel fysieke als emotionele problemen ontstaan. Wanneer het bio-energestische van 
het Spiritueel Endocriene Systeem begrepen is, blijft het systeem in balans. 

8.10 In balans zijn 

Je staat in het midden van de 8 die op zijn zijde ligt,…de lemniscaat.. het symbool van 
oneindigheid. Terwijl je daar staat, beheers je de kracht en stroming van beiden cirkels (het 
verleden en de toekomst). Zo krijg je de gelegenheid een begin te maken je krachtig te 
verbinden met de wijsheid van de oudheid in je DNA, om te beginnen met het manifesteren op 
de Nieuwe Aarde.  

In het huidige moment krijg je toegang tot de kracht van Wie Je Bent (het verleden) om de 
kracht te creëren voor een Nieuwe Creatie (de toekomst). Die essentiële stroming is nodig voor 
manifestaties op de Nieuwe Aarde. Je kunt niet creëren vanuit je gelimiteerde Drie Dimensionale 
perspectief. Je dient te creëren vanuit het complete 'spectrum' van wie je bent inclusief je Hogere 
Zelf en Geest. Tijdens dit proces, kan manifestatie langzamer gaan, omdat het aspect van de 
Goddelijke Timing belangrijk is.  

Het is belangrijk het evenwicht tussen lichaam en geest te bewaken. Leer het lichaam en zijn 
behoeften en gevoelens evenveel aandacht te geven als de mentale en spirituele aspecten van 
jezelf. 

Wanneer de balans gevestigd is, zal je jezelf kalm, vol vrede en krachtig voelen. Je bent in staat 
het twaalf-chakra-systeem te gebruiken en de wonderen te verrichten die je in je leven wenst. 

8.11 Kundalini 

De Nieuwe Mens - de ontwaakte mens - werkt met een volledig ontwaakte Kundalini stroom. Het 
creatieve vuur beweegt vrijelijk langs de ruggengraat.  

Het Kundalini vuur is krachtig en creatief. Oude Aarde mensen schakelden het uit om te 
functioneren zoals ze deden, in routine en op oncreatieve wijze. De Nieuwe Aarde Mens heeft het 
Fysieke en Spirituele Kundalini circuit herverbonden en werkt met een hoge krachtige 
energetische stroom of lading. 

Je zal manieren en middelen moeten vinden om deze energieën te beheersen, controleren en in 
evenwicht te brengen. Wanneer ze "overstromen" kunnen ze afmattend en uitputtend zijn en 
ertoe leiden dat je op de één of andere manier het evenwicht verliest. Wanneer je leert de 
stroom in evenwicht te houden, zal je een grote extase en vreugde in je nieuwe staat van zijn, 
ervaren.  

8.12 Een wezen van energie en licht 

De Vijf Dimensionale Mens is een wezen van Energie en Licht. De mensen zijn niet langer enkel 
materiële of fysieke wezens. Ze heeft een Hoger Bewustzijn waarin Geest en Ziel vermengd zijn 
met de Fysieke aspecten. 

8.13 De menselijke engel 

Het menselijke lichaam is in staat te transformeren naar een multidimensionaal voertuig voor 
'Menselijke Engelen'. Een Menselijke Engel is de Hybride van een Mens en een Engel. Dit proces 
gaat niet over het transformeren van een mens naar een engel, maar over het mengen van het 
menselijke en engelachtige in jezelf, tot een perfecte balans. 

Bij een menselijke engel moeten de lagere chakra's absoluut zuiver, open en klaar staan om te 
'spinnen' op 100% volle kracht. Elke menselijke engel is volledig geaard en voelt zich op zijn 
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gemak in zijn grofstoffelijke realiteit.  

Overvloed is een realiteit en een recht. Menselijke Engelen hebben altijd wat ze nodig hebben in 
materiële termen. Wat nodig is wordt door het leven aangetrokken en er is geen tekort noch een 
strijd. Dit is de gave van de volledige geactiveerde Basis Chakra.  

De Menselijke Engel is volledig vrij van Emotionele Drama's. Met een volledig geactiveerde 
Sacrale Chakra heeft zij zich boven 'zonde' en 'karma' verheven. Wanneer het Sacrale naar een 
volledige snelheid spint, worden alle emotionele drama's er van weg gespind om een totale 
duidelijkheid en vrede te scheppen. 

Menselijke Engelen scheppen vrede omdat ze weten dat de aarde een vriendelijke liefdevolle 
plaats is, ondersteunt door de Liefde van Al Dat Is. Emotionele drama's, vijandigheid en 
'illusionaire spelletjes' worden gespeeld door spirituele 'kinderen'. 

De Menselijke Engel wordt niet gedomineerd of onder controle gehouden door het ego (=de 
Zonnevlechtenergie). Dit is het moeilijkste om te ondergaan omdat het ego zich verzet om weg 
gespind te worden, als de Zonnevlecht een volledige spinratio bereikt.  

Je kan het gevoel krijgen dat je geest in een soort van overdrive raakt wanneer het probeert om 
te gaan met de toenemende spinratio van het gehele Lichtlichaam. Wanneer je je realiseert dat 
het 'veilig' is in dit nieuwe energieveld van wit licht, zal het rustiger worden. De nieuwe balans is 
dan geaccepteerd. 

Zo wordt op volle kracht de geest wat hij bedoelt is te zijn: een deel van het geheel en niet de 
dominante energie van het Zijn. Dit wezen is een krachtveld - klaar om wonderen te creëren. 

8.14 De aura 

8.14.1 De aura van de nieuwe 'Menselijke Engel' 

De Aura van een menselijke engel is gevuld met wit licht en de chakra's zijn voor de volle 100% 
actief gekalibreerd. Energetisch bekeken, is dit een zeer krachtig wezen. De Menselijke Engel is 
een geascendeerd wezen!  

Om wit licht te kunnen produceren is het Lichtlichaam gekalibreerd op de juiste 'spinratio'. Het 
herkalibreren van het Lichtlichaam gebeurd op het moment dat de Kristallijnen volwassenen of 
Menselijke Engel volledig geactiveerd wordt.  

De Menselijke Engel drukt de volledige kracht en het potentieel uit van de oorspronkelijke vorm 
en het Paradijsbewustzijn die gecreëerd is door de Elohim.  

8.14.2 De aura van een persoon zien die nog steeds in transitie is 

Wanneer een mens overgaat naar de menselijke engel, is de Aura wit/violet/indigo. De chakra's 
zijn echter laag in energie. Deze lage energie heeft uitputting tot gevolg. 

In de overgangsfase wordt het Lichtlichaam 'opgeladen' en geactiveerd. Het Hogere Zelf zorgt 
voor een veilige activatie door het stapje voor stapje toe te staan. De 'spinratio' wordt laag 
gehouden om te voorkomen dat de persoon last gaat krijgen van de bijwerkingen van 
Lichtlichamelijke elektrische onbalans. 

8.15 De 9e dimensie 

Iedere Mensenengel die zijn Galactische Lichtlichaam activeert kan gezamenlijk een Paradijselijke 
Aarde scheppen zonder ziekte, lijden of pijn. Ook heb je volledige toegang tot het 
Negendimensionale Bewustzijn.  

Je activeert en versterkt het Veld van Blauw Licht en zijn vermogen om wereldwijde verandering 
teweeg te brengen.  
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Het Elektrische Blauwe Vuur wordt uitgestraald door Sirius, de Blauwe Ster. Sirius is het eerste 
referentiepunt voor het Galactische "thuis" van alle Engelenfamilies op Aarde.  

De Evolutie en Ontwikkeling op Aarde is een gezamenlijk project van de Elohim en de Sirische 
"Neters" of Sterrenwezens. Andere Lichtwezens van deze en andere melkwegen zijn hier om te 
helpen. De "blauwdruk" voor de Blauwe Planeet komt echter van het Sirius/Orion-partnerschap 
van Engelenscheppers. 

9 Het oude ten opzichte van het nieuwe 

9.1 Healing 

De Nieuwe Mens werkt met een volledig ontwaakte Kundalini stroom.  

De Oude Aarde methodes van Healing zijn verouderd. Healing en Balanceren vinden in de nieuwe 
aarde plaats op het niveau van Energie en Bewustzijn.  

Dit betekent dat het leren vasthouden, handhaven en in evenwicht brengen van de 
energiestroom binnenin jouw systeem de belangrijkste zelfhulp techniek is, die de Nieuwe Aarde 
de mens leert. 

9.2 Je pijnappelklier: De Lichamelijke Doorgang voor de Hogere Frequenties 

In de menselijke engel of het geascendeerde wezen is de pijnappelklier ten alle tijden volledig 
actief en functioneel. In de oude menselijke energie werd het alleen gebruikt tijdens meditaties; 
de persoon 'gaat omhoog' om de hogere frequenties van de gidsen, engelen en het hogere zelf 
te ontmoeten, om daarna weer terug of 'naar beneden' te komen.  

9.3 Spanningen tussen Oude en Nieuwe energieën 

In de overgangsperiode moet je herhaaldelijk bewust kiezen voor de Nieuwe Realiteit. De Oude 
Realiteit zal aan je trekken en het verstand zal soms weigeren een wereld te accepteren die 
flexibel, veranderlijk en miraculeus is! Het verstand eist te leven in een wereld van oorzaak, 
gevolg en consequenties.  

Het hart weet dat het leeft in een miraculeuze wereld van creatieve energie, intentie en liefde. 
Alles kan worden herschapen en veranderd wanneer de intentie er is en liefde.  

Onvoorwaardelijke liefde is het 'devies' en de 'wisselkoers' van 'Thuis' oftewel de Nieuwe Aarde. 

9.4 Er is geen licht en er is geen duisternis 

Velen die op zoek zijn naar het Licht, baseren hun overtuigingen nog steeds op een illusie. Ze 
wachten op het Licht om jullie en de Planeet te bevrijden van de Duisternis. De "verlossing" kan 
alleen plaatsvinden wanneer je het spel loslaat en het licht en de liefde omarmt dat altijd en 
overal aanwezig is. Je zal dan het Licht in iedereen zien. 

Iedereen vormt een familie van Engelenwezens en iedereen is een wezen van het Licht. Het is 
tijd om jezelf toe te staan de illusie los te laten dat sommigen van jullie Licht zijn en anderen 
Duisternis. Dat spel is ten einde. Het is tijd om het Licht in iedereen naar voren te laten komen. 
Er is voldoende plaats op aarde om iedereen hun Licht te laten schijnen en als Licht te worden 
gezien! 

De Galactische golven uit de Bron, de Liefde van de Schepper, overstromen de planeet en 
dringen het Menselijke Collectieve Bewustzijn binnen. 

Weet dat alles Licht is! Zelfs als je 's nachts naar de "donkere" hemel kijkt, is de uitstraling van 
sterrenlicht te zien! Zelfs de "ruimte" is opgebouwd uit een netwerk van geometrieën van 
stralend licht. Ja, echt, alles is Licht en Liefde - er is geen Duisternis. 
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Misschien heb je eraan gewerkt om "je schaduw te integreren". Eigenlijk heb je eraan gewerkt 
om je eigen illusies te hebben en de noodzaak om die op anderen te projecteren.  

Zeg: "Ik ben Licht". Wanneer je die uitspraak doet, geef je jezelf toestemming om dat Licht te 
zijn en om volledig het Licht en de Liefde te ervaren van Al Wat Is. 

9.5 Ruimte is een illusie 

Ruimte en afstand zijn enkel illusies van het materiële vlak. Je bent altijd en onmiddellijk 
verbonden met anderen die je ziels- en hart familie zijn. Waar je ook bent op de planeet. Het 
Internet heeft je op een fysieke manier geleerd hoe de illusie van ruimte overbrugd kan worden.  

Binnen in jezelf heb je ook de mogelijkheid om deze verbindingen telepathisch te onderhouden 
met degenen met wie je verbonden bent. 

Elk mens is op het energetisch vlak altijd verbonden met elk ander mens. Een "planeet" is niets 
meer dan een grote co-creatie van alle wezens op die planeet (de dieren en niet-voelende 
wezens inbegrepen). In feite is een planeet een groot creatief "knooppunt" waar vele schepper 
"goden" samenwerken om een "consensus" realiteit tot stand te brengen. 

Beweeg voorwaarts in het Avontuur van het Ontvouwen van het Creatieve Nu Moment! De 
realiteit zal veel sneller zal lijken te gaan. Gebeurtenissen zullen zich snel ontvouwen. De dingen 
zullen snel veranderen.  

Je zal vloeibaar, flexibel en open moeten zijn voor snelle veranderingen. Je moet absoluut 
vertrouwen hebben dat je Hoger Aspect samen met Spirit weet wat je nodig hebt. Dat het weet, 
waar je naartoe te brengen en dat je dit ontvouwen met vertrouwen kunt volgen. 

 

10 De nieuwe kinderen 

10.1 Wie zijn de nieuwe kinderen? 

Indigo- en Kristalkinderen hebben als individu vele grote gaven en talenten. Vaak zijn zij 
bijzonder intelligent, creatief en paranormaal begaafd. Zij kunnen gidsen en engelen zien en met 
hen communiceren, en zij voelen zich net zo thuis in de Materiële als in de Spirituele wereld.  

De nieuwetijdse kinderen hebben als taak een nieuwe samenleving te creëren die gebaseerd is 
op Liefde en Bekrachtiging. Deze samenleving is een volledige "Eenheid" die afrekent met de 
dualiteit.  

Het is een groepsproject van kinderen over de hele Planeet, dat dient om de menselijke familie te 
verenigen in een Gouden Tijd voor de planeet. 

10.2 Tijdslijn 

De eerste Indigowezens kwamen naar de planeet in de 40er jaren. De "Tweede Wereldoorlog" 
had veel negativiteit van de planeet verwijderd waardoor de eerste hoogontwikkelde wezens in 
fysieke vorm konden incarneren. Op dat moment werd in de Hogere Dimensies de beslissing 
genomen dat de Aarde zou blijven voortbestaan en dat de nieuwe Gouden Eeuw zou komen. 

10.2.1 De jaren 40, 50 en 60 

In de jaren 40, 50 en 60 werden "de leiders" van de Nieuwe Aarde, de eerste "Nieuwe Kinderen" 
geboren. Zij werden overal op de planeet geboren en het was hun missie om het proces te 
beginnen van 'in twijfel trekken' en 'op de proef stellen'.  

Op dit moment zijn veel van deze vroege Indigo's de leiders en verlichters voor de 
bewustzijnsverschuiving die deel uitmaakt van het proces van Opstanding en Overgang. 
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10.2.2 De jaren 70 

In de jaren 70 incarneerde een enorme golf van Indigo's op Aarde en begon de energie op de 
planeet "op te krikken". Met de geboorte van elk nieuwe Indigo- of Kristalkind wordt het 
bewustzijn in het Collectief automatisch verhoogd.  

Deze Vroege Indigo's bereidden de weg voor de eerste "golf" Indigo's, die we een "massale 
landing" kunnen noemen. Als grote aantallen van hen tegelijkertijd incarneren, wordt het 
Collectief in versneld tempo verhoogd.  

De eerste golf Indigo's bereiken nu volwassenheid en zijn achter in de twintig en dertig. Zij zijn 
klaar om de hoofdstroom van de samenleving te betreden om ook daar een grote verandering 
teweeg te brengen. 

De snelle vooruitgang in technologie van de laatste 30 jaar kan worden gezien als een geschenk 
van de Indigo's, wier hoogontwikkelde bewustzijn de menselijke soort tot versnelde ontwikkeling 
dreef op dit en vele andere gebieden van menselijk streven. 

10.2.3 De jaren 80 

In de jaren 80 incarneerde de tweede golf Indigo's, opnieuw een golf met een hoogontwikkeld 
bewustzijn. Met behulp van deze energie kon de Harmonische Convergentie plaatsvinden waarbij 
het Nieuwe Rastersysteem voor de Nieuwe Aarde werd geïnstalleerd en de activaties van dit 
rastersysteem begonnen. 

10.2.4 De jaren 90 

In de jaren 90 bleven Indigokinderen incarneren, maar nu begon ook een nieuw type kind te 
arriveren. De eerste Kristalkinderen begonnen eind jaren 90 te arriveren. Op dat moment was het 
nieuwe Kristallen Rastersysteem van de Aarde voldoende "online" om de incarnatie van deze 
hoogontwikkelde kinderen mogelijk te maken. 

Kristalkinderen zijn geaard op het Nieuwe Rastersysteem. Zij zijn voor mensen de drijvende 
kracht in hun gezinnen en gemeenschappen om de verschuiving te maken van het Oude 
Rastersysteem naar het Nieuwe.  

Uiteindelijk zullen alle wezens in het Nieuwe Rastersysteem geboren worden en zal het oude 
systeem wegvallen. Dan zal de Nieuwe Aarde volledig gevestigd zijn! 

10.2.5 2003 tot nu 

In 2003 vond een gebeurtenis plaats die bekend is als "Harmonische Convergentie", waarin 
volwassen mensen zich in groten getale begonnen af te stemmen op de Nieuwe Rasters. De 
eerste Kristallen-volwassenen of Christus-volwassenen of Menselijke-Engelen ontstonden hier.  

Deze convergentie vereiste een snelle overgang van het ene Raster naar het Andere, en voor 
sommigen was het heel traumatisch en moeilijk omdat zij met hun "voeten" in de nieuwe 
energieën stonden.  

Deze nieuwe energieën zijn sterk en krachtig en zij vereisen absoluut dat het Hartchakra open is. 
De Nieuwe Kristallen Rasters stemmen zich af op het Hartchakra en niet op de lagere chakra's die 
het Oude Raster voeden. 

Met het "online komen" van de Nieuwe Rasters wordt ons als mensen, door onze kinderen, de 
keuze gegeven om de verschuiving te maken.  

Het is een gezegend pad en de Nieuwe Kinderen tonen de weg!  
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10.3 De nieuwetijdse kinderen 

10.3.1 Wat zijn hun gaven? 

Er was een krachtige "zet" nodig om het bewustzijn van de mensheid te verhogen tot het niveau 
dat vereist is voor de geboorte van een Nieuwe Samenleving en een Nieuwe Aarde. De Nieuwe 
Kinderen hebben die "zet" gegeven. Door de mensheid te helpen haar hartchakra te openen en 
door vanuit het hart te gaan werken, maken de Nieuwe Kinderen het proces mogelijk dat bekend 
is als Opstanding. 

10.3.2 Waarom zijn ze hier? 

Nieuwetijdse kinderen hebben het dikwijls moeilijk. Ouders maken gebruik van opvoedmodellen 
gebaseerd op angst en gelijkvormigheid. Veel van jullie werd zo opgevoed. Niet omdat jullie 
ouders niet liefdevol zijn, maar omdat ze niet beter weten. De kinderen komen om hun ouders te 
laten zien, hoe deze patronen opzij te zetten en nieuwe te creëren. 

Besef als ouder dat jullie werk van levensbelang is voor de toekomst van de planeet. Elke dag 
helpen jullie de Nieuwe Aarde te creëren. Leef in vrede met jullie inspanningen en weet dat je 
kinderen waarderen wat jullie doen, gezien zij jullie en je werk waarderen.  

De boodschap van de Nieuwe Kinderen is een Boodschap van het Hart. Als groep werken zij om 
de mensheid te helpen het Collectieve Hartchakra te openen en de nieuwe energie te 
verwelkomen. Deze energie is de Kristal- of "Christusenergie", die het niveau van het 
"Christusbewustzijn" vertegenwoordigt.  

De nieuwetijdse kinderen zijn de motor en de kracht van Opstanding. Hun boodschap is de 
mensheid wakker te maken en haar voorwaarts te duwen. De Nieuwe Kinderen zijn de Meesters 
van de Opstanding. 

10.3.3 Wat is hun invloed? 

Indigo en kristal kinderen zijn "hard werk" voor ouders. Als ouder wordt je uitgedaagd je eigen 
persoonlijke groei te versnellen, versterkt door de hogere frequentie van het kind.  

De huidige opvoedingsvaardigheden worden op elke manier in twijfel getrokken. Een deel van de 
"missie" van Indigo's en Kristallijnen is om jullie te leren hoe je op liefdevolle, wijze en 
meelevende manier kunt op voeden. 

10.3.4 Hoe ga je ermee om? 

Om nieuwetijdse kinderen goed op te voeden moeten de ouders in zichzelf groeien. Het kan erg 
uitputtend zijn: oude en nieuwe patronen en je eigen snelle groei hanteren, terwijl je nog steeds 
intelligente en hoog energetische kinderen opvoedt. 

Niemand als ouder hoeft bang te zijn. Nieuwe paden worden gemaakt. Samen creëren ouders en 
hun nieuwetijdse kinderen een Nieuw Opvoedingsmodel. Dit model zorgt ervoor dat de Nieuwe 
Aarde Kinderen met liefde en respect opgevoed worden. 

Weet dat op hogere niveaus, de ouder en haar kinderen verbonden zijn in een liefdevolle relatie. 

10.4 De indigo kinderen 

De Indigokinderen werden zo benoemd omdat de trilling van hun 'ziel" en soms ook het aura, 
resoneerde met de kleur Indigo van het Derde-Oogchakra.  

10.4.1 Hoe herken je ze? 

Indigo's hebben bepaalde eigenschappen en kwaliteiten. Zij zijn wezens die zich hoofdzakelijk 
oriënteren op hun rechter hersenhelft. Zij zijn artistiek, creatief, intuïtief, en zijn spiritueel van 
aard. Zij houden van activiteiten zoals meditatie en yoga en het werken met kristallen.  
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Over het algemeen zijn zij eerlijk en open en integriteit is voor hen heel belangrijk. Hun vrienden 
zijn voor hen heel belangrijk. 

Bij het ouder worden, neigen indigo's ernaar om groepen te vormen, die een weerspiegeling zijn 
van het concept "zielgroep" of -stam. Indigo- en Kristalkinderen zijn groepswezens en zij 
genieten ervan om deel uit te maken van een groep. Een groep met gelijkgestemden geniet de 
voorkeur. 

Indigo's zijn hoog intelligent en intuïtief. Zij denken en leren heel snel. Zij gedijen in een vrije en 
open omgeving en presteren niet goed in gesloten en gecontroleerde omgevingen. Zij worden 
door de heersende medische wetenschap veelvuldig gediagnosticeerd als ADD en ADHD, en 
betiteld als "probleemgevallen" die moeten worden "hersteld". Dit herstel gebeurd meestal met 
drugs of verdovende medicijnen.  

Diegenen die niet kunnen worden "hersteld" of beheerst, worden rebels en tonen zelfdestructieve 
gedragspatronen en zoeken hun oplossing veelvuldig in drugs, alcohol en geweld. 

10.4.2 Wat zijn hun gaven? 

Indigokinderen hebben de gave om de beperkende en onderdrukkende gedachte- en 
geloofssystemen die zijn gebaseerd op controle en macht, te doorbreken. Zij helpen ons deze te 
vervangen door een nieuwe energie die is gebaseerd op liefde, acceptatie en vrede. 

10.4.3 Waarom zijn ze hier? 

De Indigo ziel rebelleert tegen beperking en begrenzing. Zij zoekt de uitdrukking van haar 
essentie in vrijheid en vreugde.  

De eerste rebellie begint vaak tegen een verstikkend en saai systeem genaamd: "school". Een 
school probeert vaak alle individualisme te onderdrukken en haar conform te maken aan een 
conventioneel patroon van vastgelegd gedrag of denken.  

Daarna begint de rebellie tegen "werk" of "carrière". Hier is het systeem verder gekristalliseerd in 
vormen van overleving waar zekere handelingen beloond worden met geld. 

De indigo ziet mensen die hun vrijheid en passie verloren hebben en een routine en 
onopwindend leven leiden gebaseerd op overleven door geld te verdienen. De Indigo weet dat 
dit NIET hetgeen is dat hij of zij op de planeet kwam doen!  

Sommige Indigo's hebben de kracht om hun eigen pad te vinden in passie en individuele 
uitdrukking. Maar velen voelen zich compleet gevangen in het systeem en zien geen toekomst 
voor zichzelf. Dit is wanneer de bestaanscrisis begint… 

De boodschap en missie van de indigo's is om de samenleving te laten zien dat zij is opgesloten 
in systemen die niet langer bijdragen aan de menselijke groei. Zij doen dit door op een heel 
persoonlijke manier te tonen hoe schadelijk deze systemen zijn geworden. 

Hun eerste boodschap is een sociale boodschap aan hun families. Zij weigeren de controle- en 
machtsstructuren te accepteren van het gezin waar vader typisch de baas is en iedereen doet 
wat hem gezegd wordt. Feitelijk weigeren zij elke vorm van dominantie en controle, te 
accepteren.  

Indigo's verspreiden ook de boodschap dat er iets heel erg mis is met een onderwijsstelsel dat is 
gebaseerd op "kennis van het hoofd" dat heel weinig verbinding heeft met het echte leven. 
Feitelijk is de wijze waarop het systeem is opgezet een probleem voor deze wezens. Dit omdat 
hun energie en intelligentie de beperkingen van het systeem ver overtreffen. 

De Indigo's hebben geholpen met een grote verschuiving in het denken. Niet alleen hoe het 
ouderschap wordt vervuld, maar ook hoe we leven en wat we willen van onze samenleving. Dit 
maakt allemaal deel uit van de Grote Verschuiving die deze Indigo's hier in gang komen zetten. 
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Het is een verschuiving van systemen die zijn gebaseerd op de kille logica van het Hoofd naar 
een samenleving die is gebaseerd op de stroom en voeding van het Hart.  

10.4.4 Wat is hun invloed? 

Veel gezinnen vielen uit elkaar doordat Indigo's de spiegel voorhielden die de lelijke en 
destructieve kant toonden van het traditionele gezinsleven. Geleidelijk aan begon de samenleving 
te begrijpen dat de enige manier om met de Indigo-energie te werken, is vanuit het hart.  

De Indigo's onderwezen hun ouders over onderhandeling, overleg, eerlijkheid, openheid en 
delen. Zij onderwezen hun ouders over respect: respect voor elkaar en voor ieder persoon in het 
gezin en voor ieders emotionele en fysieke behoeften. 

De ouder en het kind worden gezien als partners of in partnerschap. De relatie moet gebaseerd 
zijn op Liefde en Persoonlijke Groei voor iedereen.  

Ouder zijn, moet een Activiteit van het Hartchakra zijn. Het is dan gebaseerd op Liefde, en niet 
een activiteit gebaseerd op controle en macht. 

Indigo kinderen zijn vaak de aanleiding geweest voor hun ouders, om alternatieve en meer 
natuurlijke en vriendelijke manieren te zoeken om om te gaan met de "problemen" van hun 
hoogenergetische kind. Er werd dan ook gekeken naar een natuurlijker dieet gebaseerd op 
organisch voedsel, en het verwijderen van alle suikers en verwerkt voedsel uit het dieet van het 
kind. 

Mede door deze "problemen" zijn ouders en individuen gesterkt in het maken van hun eigen 
keuzes en beslissingen. Zij worden niet langer gedicteerd door een zorgstelsel gedomineerd door 
het winstbejag van de farmaceutische industrie. 

10.4.5 Hoe ga je ermee om? 

Onze samenleving verkeert nog in de beginfasen van het vinden van een manier om deze 
kinderen op te voeden die tegemoet komt aan hun behoeften en die is gebaseerd op zowel het 
Hart als het Hoofd. 

Dikwijls, rond een jaar of 15 of 16, kan de jonge Indigo volwassene in een toestand van 
depressie of neurotisch gedrag terechtkomen en destructieve of zelfvernietigende 
gedragspatronen beginnen te manifesteren. 

Soms zijn deze patronen alleen naar binnen gekeerd, maar vaker zijn zij ook naar buiten 
geconcentreerd. In dit geval worden de destructieve energieën door de familie gevoeld en 
ervaren. De vrede en stabiliteit van de familie wordt dan vaak verpletterd.  

In extreme gevallen kunnen Indigo's hun destructieve patronen ook naar een grotere 
gemeenschap overbrengen en "probleemgevallen" worden. Deze "probleemgevallen" kunnen last 
krijgen van depressie, mentale ziekte, druggebruik, asociaal gedrag, rebellie en zelfs geweld.  

Vele zachte en liefdevolle ouders vragen zich af "Waarom is dit gebeurd?" en "Wat hebben wij 
verkeerd gedaan?". Hier volgen enkele richtlijnen om aan te geven hoe je met deze situaties 
dient om te gaan. 

Probeer als eerste de ziel van jullie Indigo tiener te begrijpen. De indigo's zijn geavanceerde 
wezens, en hun ziel is van een hogere vibratie en daardoor dichter bij de God/Bron-vibratie dan 
die van hun ouders kan zijn.  

Indigo's hebben een innerlijk gevoel of weten wanneer iets niet goed voor hen is, of niet voor 
hen werkt. Ook al kunnen ze dit misschien niet even goed vertellen, ze weten het wel degelijk.  

De eerste stap om met het probleem om te gaan is te erkennen dat het niet enkel het geval van 
een "probleemkind" is, maar dat het een groep- of familiekwestie is. De verstoorde tiener of 
adolescent vertoont de symptomen van een probleem dat deel uitmaakt van de familie als 
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eenheid. Wij moeten toe naar een maatschappij die onevenwichtigheid van een familielid 
beschouwt als een probleem van de hele familie. Zoek genezing en evenwicht voor de hele 
familie en niet enkel voor degene die de symptomen van de onevenwichtigheid vertoont. 

Wanneer de ouder zo rustig en liefdevol is als de situatie toelaat, zullen de indigo's het op hun 
beurt ook worden. Laat vriendelijkheid, aardigheid en respect een deel van de wederzijdse 
interacties worden. Wanneer deze energie ingeleid is, gebeuren er wonderen.  

Het "probleem" indigo zal niet langer meer een probleem zijn. Helemaal niet als wordt ingezien 
dat de indigo er ook is om de ouders te helen. 

10.5 De kristal kinderen 

Rond 1995 begonnen de eerste echte Kristalkinderen of "Christuskinderen" te incarneren. Het 
Nieuwe Rastersysteem op de Planeet was toen klaar om deze heldere en machtige wezens te 
voeden.  

Elk Kristalkind wordt geboren in dit Nieuwe Rastersysteem van de Aarde. Het kind heeft de 
potentie om een volledig ontwaakte en bewuste meester te zijn op het niveau van het 
Christusbewustzijn. Zij zijn hun eigen Spirituele Meesters. 

De aura's van kristalkinderen zijn heel helder en sterk. Zij kunnen alle stralen van de 
energetische activaties van de Nieuwe Aarde dragen. Dit zijn de Gouden, Magenta-Roze, 
Aquamarijne, Zilveren-Indigo en Oranje-Roze stralen.  

De vroegere Kristalkinderen kwamen alleen via de Gouden of de Magentastralen om deze te 
helpen stabiliseren. De latere Kristalkinderen zijn geboren met het vermogen om alle  
verschillende Stralen naar behoefte vast te houden en te gebruiken. Deze kinderen worden de 
"Regenboog-Kristalkinderen" genoemd. 

10.5.1 Hoe herken je ze? 

De Kristallen Wezens zijn werkelijk prachtige kinderen! Zij hebben over het algemeen grote, 
heldere ogen die in je ziel kunnen kijken! Zij zijn vaak rustig en gericht, maar zij kunnen 
hyperactief worden als hun energie niet in evenwicht is.  

Zij zijn heel Liefdevol en Zorgzaam, en genieten ervan om hun energieën te delen met anderen 
die er misschien behoefte aan hebben. Zij zijn krachtig en hebben vaak in het geheel geen angst. 
Zij kunnen heel gevoelig zijn voor voedsel en de omgeving, omdat zij zijn geboren met de 
heldere systemen die nodig zijn voor de Nieuwe Aarde. 

10.5.2 Waar zijn ze te vinden? 

Kristal Kinderen zullen een familie uitzoeken waar er Indigo ouders of broers en zussen zijn. Op 
het energetisch niveau vertrouwen de Kristal kinderen op de sterke krijger-energie van de 
Indigo's. De Indigo's "houden" de energie vast voor de Kristallijnen. 

10.5.3 Wat zijn hun gaven? 

Kristalkinderen zijn Paranormaal en helderziend; zij zien engelen en spirituele gidsen en kunnen 
vaak de toekomst voelen en zien. Zij zijn zich bewust van vorige levens en kunnen vaak praten 
over wie zij in vorige levens waren. 

Zij zijn heel erg verbonden als Groep, en veel van hun werk voor de Planeet wordt gedaan op de 
niveaus van het Hogere Zelf als een groep.  

Kristalkinderen zijn soms moe, geïrriteerd en humeurig. Zij hebben dan vaak heel hard gewerkt 
op de Hogere Niveaus om de energieën voor het Opstandingsproces te helpen vasthouden. 
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10.5.4 Waarom zijn ze hier? 

De Kristalkinderen helpen ons de macht en de Ruimte van ons Hart op te eisen. Zij helpen ook 
om onszelf stevig te aarden in het Nieuwe Raster. Zij leren ons om onze spirituele gaven te 
accepteren als ons geboorterecht. Ook leren zij ons om de creatie van wonderen te zien als een 
normale activiteit. 

Zij leren ons om eerbied te hebben voor onszelf en voor onze Planeet. Wij leren om de 
schoonheid en het wonder en de vreugde te zien van de hele Schepping. Zij laten ons beseffen, 
dat wij allemaal Medescheppers zijn in de "Nieuwe Aarde". 

De kristalkinderen leven in het huidige moment, niet beïnvloed door verleden of toekomst. Zij 
zullen ons leren dit ook te doen. Zij leren ons om vanuit het Hart te leven en te vergeven. Zij 
staan voor tolerantie en onvoorwaardelijke acceptatie. 

Als belangrijkste les leren wij om te scheppen door Intentie en Concentratie. Wij leren dat de 
ware betekenis van Overvloed niet individuele hebzucht is, maar collectieve behoefte en delen. 
Wij leren het belang van steun en liefde en eigenwaarde. 

Tenslotte brengen zij ons bij over de Hogere Realiteit van Zielfamilies en Engelenstammen…: de 
toekomstige sociale eenheden van de Nieuwe Aarde. 

10.5.5 Hoe ga je ermee om? 

Eer de kristalpersonen, en luister naar hun lessen. Zij zijn de wijze ouderen die de Nieuwe Aarde 
Archetypes creëeren voor alle anderen die hen navolgen.  

10.6 De Sterrenkinderen 

10.6.1 Waarom zijn ze hier? 

De sterrenkinderen zijn hogere dimensionele wezens die ervoor gekozen hebben het grootste 
deel van hun energie in de hogere niveaus te laten verblijven. Door dit te doen verrichten zij een 
waardevolle "dienst" voor de planeet.  

Zij houden de energetische portalen in de hogere frequenties vast. Zij moeten dit doen omdat de 
meeste mensen het grootste deel van hun energie in de lagere niveaus en frequenties 
vasthouden.  

De sterrenkinderen zijn de leraren op het pad naar de sterren. Dit zal duidelijk worden naarmate 
je je hart gaat openen voor deze kinderen. 

Het is ons voorrecht om deze wezens die de deuren naar de sterren openhouden, te 
ondersteunen, zodat wij naar binnen kunnen gaan. 

10.6.2 Hoe herken je ze? 

Er komen op dit moment veel autistische kinderen naar de planeet. Ze zijn een belangrijk deel 
van de ascensie van de planeet naar de hogere frequenties. Hun werk is erg waardevol. Zij zijn 
waardevol. Zij zijn de sterrenkinderen.  

Deze "autistische" kinderen hebben ervoor gekozen om de energie in de 6de dimensie en hoger, 
vast te houden. Dit maakt het hen tamelijk "ongemakkelijk" in de lagere frequenties. Hun 
zielsfrequentie is zo hoog dat ze ermee worstelen om op hun gemak te zijn in onze realiteit (=de 
derde dimensie). Ze kunnen niet zoals ons zijn, en wij staan hen vaak niet toe om ze te laten zijn 
wie ze zijn. 

Vele autistische sterrenkinderen worstelen het de etiket dat op ze geplakt wordt. Ze worden   
"functiegestoord" en "leer onbekwaam" genoemd.  

Paula35: 
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Een kapot vijfhoekje 
 
In de wereld van de vierkantjes werd eens een vijfhoekje geboren. Vijfhoekjes 
werden door de vierkantjes echter nogal raar gevonden. De vierkantjes zeiden: 'we 
breken er wel een hoekje af, dan is het ook een vierkantje.' Dat ging niet zo 
gemakkelijk als ze dachten. Ze timmerden erop los, maar het lukte niet. Het 
vijfhoekje was nu flink beschadigd. De puntige vierkantjes waren teleurgesteld over 
het resultaat. Ze gaven het kapotte vierkantje dan maar een grote plank, een groot 
vierkant met kijkgaatjes. Het vijfhoekje moest voortaan altijd die plank voor zich 
uitdragen wilde het bij de vierkantjes horen. Zo kon het vijfhoekje zich in de wereld 
van de vierkantjes bewegen. Dat vonden de vierkantjes best aanvaardbaar. 
 
Het vijfhoekje werd doodmoe van altijd met die grote zware plank zeulen. Het bleef 
maar zoeken naar een oplossing om ooit een echt vierkantje te worden. Na lange tijd 
kwam het uitgeputte vierkantje een paar wijze afgeronde vierkantjes tegen. `Hoe 
kan ik ooit een echt vierkantje worden?' `Maar. je bent gewoon een vijfhoekje. `Leg 
die plank eens even neer.' `Ja! Jij bent gewoon een vijfhoekje. Jij hoeft toch niet te 
doen alsof je een vierkant bent! Je hebt alleen maar een hoekje meer dan wij, maar 
daar is niks mis mee. We kennen er nog zulke, hoor! 
 
De afgeronde vierkantjes besloten het vijfhoekje samen te zetten met andere 
vijfhoekjes. Het kapotte vijfhoekje kon nu eindelijk dat zware stuk hout weggooien. 
 
Maar een vierkantje had dat van ver gezien en zei: `Oei, nu gaat het echt heel erg 
slecht met onze vijfhoekjes, het lukte altijd zo goed met die plank. Nu zullen ze niet 
meer kunnen omgaan met de vierkantjes.  

Het vierkantje besloot dat het tijd was voor integratie zodat vierkantjes en 
vijfhoekjes terug één groep werden. Het wijze vierkantje had echter wel begrepen 
dat de plank voor de vijfhoekjes wat zwaar was geweest en besloot daarom dat elk 
vijfhoekje hulp mocht vragen bij het dragen van zijn plankje. 
 
Daarmee zou iedereen terug gelukkig zijn. Het vijfhoekje wist echter wel beter. 

http://forumnl.merudi.net/cgi-bin/ultimatebb.cgi/topic/13/11.html#000000  

 

10.6.3 Hoe ga je ermee om? 

Eer de sterrenkinderen als hoger dimensionele sterrenreizigers. Je zal ze ontmoeten wanneer je 
zelf naar hogere frequenties zult ascenderen.  

Wanneer jullie hen begrijpen, zullen jullie meer zoals zij worden, in plaats van te verlangen dat 
zij meer zoals jullie worden!  

Zie hoe liefdevol en mooi ze zijn. Hoe ze ons in hun "vreemdheid" tonen dat mensen multi-
dimensioneel kunnen zijn. Zij tonen ons dat grotendeels in de hogere dimensies leven, een heel 
andere ervaring creëert dan grotendeels in de lagere frequenties leven. 

Deze kinderen zijn een heilig geschenk van de sterren. Steun en heb ze lief. Koester ze en zie ze 
voor wat ze werkelijk zijn. De bevestiging dat de Kosmos uitgestrekter, grootser en vreemder is 
dan je met je beperkte en geconditioneerde geloofssystemen in de lagere frequenties kan 
waarnemen. 
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10.7 De Blauwe Sterrenkinderen 

10.7.1 Waarom zijn ze hier? 

De Blauwe Sterren-Kinderen hebben op dit moment gewacht om op de Planeet te incarneren. Dit 
is het moment dat het Paradijsraster op z'n plaats was en het raster van het Christusbewustzijn 
was vastgehouden.  

De Blauwe Sterrenkinderen incarneren om ons te helpen omgaan met het Blauwe Sterrenveld en 
met het volledig activeren van de Blauwdruk voor de Blauwe Planeet. 

De Blauwe Sterrenkinderen dragen inzicht dat begint bij de Negende Dimensie, de plaats waar de 
meesten mensen hun Opstandingsreis zullen voltooien.  

De blauwe sterrenkinderen zullen tradities eerbiedigen en groot respect bewijzen. Dit is nodig 
omdat de bevolking van de Nieuwe Aarde, de Aardse Wijsheid van de Inheemse 
Gemeenschappen opnieuw zal leren accepteren en eerbiedigen. Deze inheemse gemeenschappen 
kunnen dan elk gevoel van uitbuiting en tekortkoming van zich afschudden en wederom de 
oorspronkelijke wijsheid in hun tradities en rituelen eerbiedigen. 

De Blauwe Sterrenkinderen staan klaar om de reis naar het Licht te vervolgen. Dit zal echter nog 
veel generaties duren. De blauwe sterrenkinderen zijn de zaden die worden gedeeld wanneer de 
gehele bevolking van de aarde uit kristalpersonen (christuspersonen) bestaat. 

10.7.2 Wat zijn hun gaven? 

Elk Blauw Sterrenkind wordt geboren op het 9-Dimensionale Bewustzijnsniveau en zij zullen hun 
materiële incarnatie verankeren in het Paradijsraster.  

Ze hebben een volledig geactiveerd Galactisch Lichtlichaam. Zij hebben een volledig Galactisch 
Bewustzijn en zijn in staat om de stellaire verbindingen voor de Planeet vast te houden. 

Hun grootste gave is het verankeren van het Blauwe Sterrenveld op de Planeet. 

Zij worden geboren met kennis en bewustzijn van hun Engelen- en Stellaire Families. Zij zullen 
volledig integreren met hun Engelenarchetypen. Zij zijn Engelenmensen in plaats van 
Mensenengelen. Zij identificeren zich voornamelijk met het Engelen- en Kosmische Bewustzijn, 
en met de velden van het Kosmische Licht. Dit bewustzijn zullen zij met de mens transmuteren 
tot een vreugdevol Paradijselijk thuis ofwel "de hemel op Aarde". 

10.7.3 Waar zijn ze te vinden? 

De Blauwe Sterrenkinderen zullen in alle gemeenschappen incarneren met de voorkeur voor 
inheemse gemeenschappen. Ook bij ouders die nauwe banden hebben met inheemse 
gemeenschappen. De reden hiervoor is dat het hun eerste taak is om de inheemse tradities van 
de Aarde nieuw leven en nieuwe energie in te blazen. 

Bij het incarneren in deze gemeenschappen zal hun aanwezigheid het effect hebben van Blauwe 
Lichtflitsen. In hun aanwezigheid zit een stroom van vitaliteit die de tradities en wijsheden van de 
inheemse volken zal transformeren en belevendigen.  

10.7.4 Wat is hun invloed? 

Met de komst van de Blauwe Sterrenkinderen die hun Hoger Bewustzijn in de Paradijselijke 
rasters verankeren, keert de energie van Vrede en Vriendelijkheid weer terug. 'Thuis' is nu 
eenmaal een zacht, lieflijk en vriendelijk oord. 

Je zult in staat zijn aan te geven wanneer jij je in nieuwe energie bevindt. Je zult de zachtheid en 
de vriendelijkheid ervaren. Hun aanwezigheid zal vrede en rust uitstralen.  

De energie van de Blauwe Sterrenkinderen laat ons voelen hoezeer wij verbonden zijn met de 
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Stroom van gevoelens van het Hart. Diegene die hun energie konden voelen, voelden zich 
duizelig en zweverig, en ervoeren een ontgifting. Je lichaam "stroomde mee" met de trilling van 
deze binnenkomende zielen, die helpen de Aarde verder te verheffen op haar reis naar de 
Opstanding. 

10.7.5 Hoe herken je ze? 

De blauwe sterrenkinderen zijn immens krachtig. Zij halen deze kracht uit absolute integriteit en 
afstemming op de Hogere Beginselen. Zij zijn volledig afgestemd op de Energie van het Hart en 
met het Licht van de Bron waaruit zij zijn geboren. Zij zullen die Hogere Verbinding nooit 
verliezen.  

Zij zijn machtig maar ook heel zacht. Juist hun zachtheid zal die vredige ruimte scheppen 
waardoor jullie hen zullen gaan herkennen. 

11 Zielen koppelen 

11.1 De kracht van de groep 

In de Nieuwe Aarde gemeenschap zal je het principe van de Velen en de Ene begrijpen: Dat je 
enkel kan overleven als Groep en dat deze Groep zo sterk is als haar zwakste leden. Als er 
ontkrachtte individuen in de Groep zijn, dan is de Groep zwak in zijn geheel.  

Pas wanneer elk lid van de Groep in zijn kracht staat door vertrouwen te hebben om zijn talenten 
uit te drukken, is de Groep sterk. 

Je zal de oude kunst leren van verbinding in liefdevolle en erotische relaties via de stroom van 
energieën. Ook zal de groep haar energieveld (Kundalini) vermengen en fuseren in een eenheid 
die spiritueel extatisch alsook fysiek heuglijk is. Je zal elkaar steunen en liefhebben op 
wonderbaarlijke wijze die je je nu alleen maar kunt inbeelden. 

11.2 Het maken van een link 

Om de evolutie een handje te helpen is er ook een andere manier mogelijk. Dit is het koppelen 
en bewust maken van de aardse zielen. Het koppelen van zielen geeft ongekende krachten 
waarmee er een nieuwe stap in de menselijke evolutie gezet kan worden.  

2 (of meerdere) zielen kunnen gekoppeld worden doordat ze dezelfde afstemmingsfrequentie 
hebben, maar toch elkaar niet afremmen in de groei. Ze zijn zeg maar “compatibel” en er zal dan 
een soort van "link" ontstaan. Deze link kan goed gebruikt worden om stilstaande zielen verder te 
helpen. De kracht van de link is juist dat hiermee ook zielen kunnen worden geholpen die een 
hogere afstemmingfrequentie hebben dan dat de ongekoppelde zielen zouden kunnen bereiken. 

Deze link is ook bruikbaar voor een heel ander doel, namelijk “compatibel” worden met zielen 
met een hogere afstemmingsfrequentie. Hierdoor is “contact” met de verder geëvolueerde zielen 
ineens een stuk eenvoudiger geworden, want we zitten al op dezelfde frequentie.  

Wanneer er voldoende zielen gekoppeld zijn kan zelfs de afstemmingsfrequentie van God worden 
bereikt. Je kunt dit de komst van God op aarde noemen. 

11.3 1+1 = 3 

Het is de tijd om de werkelijke bedoeling van Dienstverlening en Samenleving te begrijpen. Velen 
van jullie hebben grote gaven en potentieel ontwikkelt in vele levens. Deze gaven dien je echter 
niet meer voor jezelf te gebruiken, maar ten dienst te stellen aan het grote geheel. Laat de eisen 
van het Zelfego los. 

Je zal vanzelf de mensen vinden die je helpen jezelf waarheidsgetrouw en zonder illusie te zien.  

Relaties worden gebouwd met mensen die een gelijke energiefrequentie hebben als die van jou. 
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De kundalini stroom van deze gelijke mensen gaan samen, zodat de som van deze krachten 
wordt gebruikt. 1+1 zal 3 zijn! 

Er kan alleen nog maar oprechte en liefdevolle communicatie zijn. Je zal ontdekken dat de 
emoties en gevoelens van liefde voor elkaar, wederzijds beantwoord worden. Van afwijzing of 
falen is geen sprake meer. Je zal ondervinden dat je relaties alles worden dat je wenst. Een 
verbinding van energie en geest evenals het fysiek lichaam. 

Er zijn menselijke Meesters van Energie die klaar staan om je die technieken te leren. Het is hun 
missie de leringen en technieken uit het oude Limurië, van het balanceren en werken met 
energie, terug te brengen. 

Indien je deze technieken wenst te leren, vraag dan in je meditaties en gebeden om naar één 
van deze Meesters en Leraren geleid te worden. Het is hun taak om de Nieuwe Mensen te helpen 
begrijpen wie en wat ze zijn. 

Je vraag zal beantwoord worden.  

11.4 Koppel met je Engelen Zielenfamilie 

Als je je beseft dat je een Kristal- of Christuswezen (mensenengel) bent, ga dan op zoek naar je 
engelachtige-zielsfamilie. Deze zal je dan ook vinden. Alleen samen met je zielsfamilie kun je je 
Galactische Lichtlichaam activeren en het Negendimensionale Bewustzijn bereiken. 

De vreugde wordt gevonden wanneer je liefde, intimiteit en steun deelt met je zielsfamilie. 
Tenslotte is iedereen op de planeet familie. We verrijzen als Eén Aarde en Eén Familie. Help 
elkaar voorbij die Brug naar de Nieuwe Werkelijkheid, de Nieuwe Aarde genaamd. Het is Vreugde 
en Voorrecht om die Brug te zijn door Liefde, Steun en dienstbaarheid aan het proces van 
Ascensie te geven!  

Door het vinden van je Engelen-Zielsfamilie, kun je een proces van het "integreren van je 
Achtdimensionale of Engelenarchetype" aangaan. Dit betekent feitelijk dat je de macht van je 
"familie" krijgt, ofwel de identiteit van een Lichtwezen. Je krijgt toegang tot de Hogere Niveaus 
op het moment dat je deel uitmaakt van een Engelenfamilie of -stam. Alle Mensenengelen op 
Aarde behoren tot een Engelenfamilie.  

Als je klaar bent om de overgang te maken naar de 9e Dimensie, dan zal je je verbinden met je 
Engelenfamilie. Dit hoeft niet een bewuste "zoektocht" te zijn, en je hoeft ook niet ongerust te 
zijn. Als de tijd daar is en je er klaar voor bent, dan zal de verbinding tot stand komen. De 
energieën voor het Galactische Lichtlichaam worden dan geactiveerd. 

Het is tijd om je Zielenfamilies en Clans bijeen te roepen en je te richten op de Gemeenschap van 
Dienst. Richt je op de Hoogst mogelijke vibratie van 'Thuis'. Het is beschikbaar voor een ieder die 
ernaar zoekt! Welkom Thuis, Menselijke Engelen! 

11.5 Koppel ook met de hogere dimensies 

We hebben het punt bereikt als een Collectief en daar horen ook diegenen van ons bij in de 
Hogere Dimensies. Alles is op zijn plaats voor de Grote Verschuiving, die de Galactie en de Aarde 
naar een nieuw niveau van Lichtharmonieën en een nieuwe Perceptie van de Werkelijkheid zal 
bewegen. 

Jouw Galactie, de Melkweg Galactie en de Andromeda Galactie komen samen in een grootse 
versmelting van Tweelingziel energieën. Het is een viering van Liefde. De twee grote Galactische 
Harten sluiten een 'huwelijk' in passie en vreugde. De golven van de hartstochtelijke verbinding 
weergalmen door beide galacties nu de twee beginnen te versmelten. 

Elk wezen in beide galacties veranderd tijdens deze Galactische Versmelting van de Mannelijke en 
Vrouwelijke Energieën. De energie van de bron wordt zo op één lijn geplaatst. Het is een 
transformatie van intense Passie en Liefde. 
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12 De Engelmens 

12.1 Het verschil tussen de menselijke engel en de Engelmens  

De Menselijke Engel en de Engelmens zijn niet gelijk aan elkaar. Wanneer we de normale 
stappen van de menselijke evolutie bekijken, heeft aartsengel Gabriël ons het volgende geleerd: 

 

Het bovenstaande plaatje toont de fases waarop de normale geestelijke evolutie plaatsvindt.  

Sinds de komst van de nieuwetijdse mensen is dit plaatje uitgebreid volgens de boodschappen 
van Michaël: 

 

De Menselijke Engel is een doorgegroeid mens, dat alle chakra’s op vol vermogen heeft spinnen.  

 

Wanneer we de Engelmens nemen dan hebben we het volgende plaatje: 
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Het belangrijkste verschil is de oorsprong van de engel. De Engelmens heeft alle aardse levens al 
gehad en komt nogmaals terug. Hierdoor zijn er geen levenslessen meer nodig voor de 
Engelmens en kan ze zich volledig richten op haar taak.  

De menselijke engel heeft daarentegen nog geen taken uitgevoerd in de geesteswereld en is nog 
volledig bezig met de levenslessen en verschillende evolutiefases. Ze zal nog verder doorgroeien 
als gids en daadwerkelijke engel. Wel zal het een ander pad zijn, waarbij de uitkomst niet per 
definitie een gids of een engel hoeft te zijn. Ook andere entiteitsoorten behoren tot de 
mogelijkheden. 

12.2 De opbouw van de Engelmens 

Voor het jaar 2003 werd er gestreefd naar het ultieme alleen zijn. Een goed voorbeeld hiervan is 
het Holisme. Het ultieme alleen zijn is een krachtig middel om de ziel volledig te verkennen. “Wie 
ben je? Wat wil je? Wat is je identiteit?” zijn de vragen die beantwoord worden tijdens deze 
zoektocht.  

Tijdens de evolutie naar 2012 is het duidelijk geworden dat individualiteit een doodlopend spoor 
is geworden. De kracht van de groep is aan alle kanten merkbaar en vele malen krachtiger dan 
een enkel individu. Het is tijd om de identiteit los te laten.  

De opbouw van de mens in relatie tot de bron, de ziel en de geest is versimpeld in het volgende 
plaatje weer gegeven: 
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Wanneer we kijken naar de Engelmens, dan is al snel duidelijk waarom de Engelmens geen ziel 
meer heeft. Het volgende plaatje geeft dit weer: 

 

Na het loslaten van de identiteit, wordt de mens volledig gevormd door de bron. Engelmensen 
zijn daadwerkelijk goddelijke wezens. Hun intenties zijn niet meer gevormd door de wens van 
uniek (de ziel) te zijn, maar zijn volledig in balans met het grotere geheel.  

De geest wordt rechtstreeks aangestuurd door de Bron en dit wordt ook bijna direct op deze 
manier uitgedragen.  

De Engelmens heeft nog wel degelijk een ego dat vaak groter is, dan de “gewone” mens. Het 
ego zit in de geest en wordt gevoed door de bron. Hier komt ook het gevoel van grootheid 
vandaan. 

12.3 Waarom zijn ze hier? 

De Engelmensen zijn geïncarneerd om de overgang naar 2012 enorm te helpen. Dit doen zij door 
op subtiele wijze, de mensen uit hun omgeving, naar de juiste kant te helpen. Zij zijn op de 
hoogte van het hogere plan en handelen hier ook naar. Dit komt door hun directe link met de 
bron, die ze volgens het grotere plan leidt.  

Ook hebben zij het doel, de mensen te onderwijzen en te voorzien van kennis en kunde. Zij 
begeleiden diverse mensen in het ontwikkelen van hun spirituele gaven. 

Een belangrijke eigenschap is het koppelen van verschillende zielen aan elkaar en deze daarmee 
in verbinding met de bron te brengen. Omdat niet iedere ziel hiervoor openstaat, probeert de 
Engelmens ook zo veel mogelijk hindernissen bij de persoon uit de weg te nemen. Hoewel het 
koppelen van zielen tegenstrijdig lijkt bij een wezen zonder ziel, is het juist deze eigenschap die 
haar in staat stelt om de ziel van een ander te kneden, te grijpen en te bewegen. Een gat is altijd 
op te vullen. De ziel zoekt de weg van de minste weerstand en voelt zich al snel thuis bij een 
Engelmens. Het is een plek waar deze beschermd kan groeien en ontwikkelen. Het geeft een 
voedingsbodem voor de ziel om klaar gemaakt te worden om te koppelen. 

De Engelmensen zijn er enkel om te dienen. Ze zijn er niet meer voor de eigen evolutie omdat 
het alle levenslessen al geleerd heeft. Het belangrijkste doel is de evolutie te waarborgen en 
desgewenst bij te sturen. Daarbij zijn weinig middelen verboden, waardoor Engelmensen vaak als 
heel krachtig worden ervaren. 

De Engelmensen willen ook mensen helpen die doelloos zijn geworden. Zij zullen deze persoon 
het goede tonen zodat de persoon zich gaat beseffen dat het ook op een andere manier dam 
negatief, opgelost kan worden. Hiermee zet de Engelmens verschillende personen weer op het 
juiste pad. 

12.4 Wat zijn hun gaven? 

De Engelmens heeft verschillende gaven. In de volgende paragrafen volgen er een aantal. 
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12.4.1 Grote hoeveelheid energie tot hun beschikking 

De Engelmens staat in direct contact met de bron. Vanuit deze bron is er direct energie 
beschikbaar die de Engelmens vrij makkelijk kan raadplegen. Zij kunnen die energie naar eigen 
inzicht gebruiken en bijvoorbeeld via een zielenkoppeling aan iemand anders doorgeven. Het 
“kost” haar geen eigen energie aangezien ze enkel als doorgeefluik fungeert. 

De energie is erg belangrijk om de taak te kunnen uitvoeren. Ze is nodig voor “klusjes” die 
redelijk wat energie kosten. Dit zijn onder andere: 

• Kwade geesten naar het licht helpen. 

• Helen. 

• Zielen koppelen. 

• Telekinese. 

12.4.2 Feilloze mensenkennis 

De Engelmens heeft tijdens haar vorige levens alles al meegemaakt. Ze heeft daardoor een 
enorme levenservaring opgebouwd, die zij ook gebruikt bij de stappen naar de evolutie. In 
enkele seconden kan de engelmens iemand direct naar waarde inschatten. Ze weet of deze 
persoon te vertrouwen is en of deze persoon bepaalde problemen met zich meedraagt.  

Ze gebruikt deze kennis ook om de mens een stapje verder te helpen en de ogen te openen. Een 
Engel kan niet functioneren wanneer de mensenkennis faalt. Het is daarom één van de 
belangrijkste gaven van de Engelmens. 

12.4.3 Het veranderen / raken van mensen, door een simpele handeling 

Door hun feilloze mensenkennis is de Engelmens in staat om mensen te raken. Zij weten de 
mens op de juiste manier te interesseren voor hun verhaal. Hen te raken door de juiste woorden 
te zeggen. Mensen vinden Engelmensen vaak interessante wezens omdat ze de indruk krijgen er 
iets van te kunnen leren (wat vaak ook zo is). 

De Engelmens is vooral bezig de ander naar zichzelf te laten kijken. Vaak zijn dit subtiele hints 
die de ander laten nadenken over zichzelf. Soms is het effect pas later merkbaar en is de 
opmerkingen van een paar weken terug, toch de aanleiding geweest om een bepaalde beslissing 
anders te nemen.  

Het zijn deze simpele en subtiele aanrakingen, die het werk van de Engelmens goddelijk maken. 
Zij raken op de juiste momenten de juiste mensen, om daarmee het grootste eindresultaat te 
bereiken.  

12.4.4 Zij herkennen potentie 

De Engelmens is heel kieskeurig in het helpen van mensen. Ze heeft een groter doel voor ogen 
en wil zo efficiënt mogelijk te werk gaan. Ze is continue op zoek naar mensen die iets kunnen 
bijdragen aan de nieuwe tijd. Ze heeft daarvoor een interne radar voor potentie en zal daarbij de 
grootste potenties de meeste aandacht geven.  

Als blijkt dat iemand op een verkeerd spoor zit, of niet openstaat voor hulp, zal de Engelmens 
deze persoon ook vrij snel, zonder enig wrok kunnen laten vallen. De Engelmens is niet iemand 
die altijd maar wil helpen. Ze verdeeld haar tijd zo efficiënt mogelijk om met zo min mogelijk 
inspanning zoveel mogelijk, de juiste mensen, te bereiken. 

12.4.5 Direct contact met de Engelen in de geesteswereld 

De Engelmens heeft door haar directe verbinding met de bron ook een directe verbinding met 
nog niet neergedaalde engelen. Deze engelen helpen de Engelmensen bij hun tocht naar de 
nieuwe wereld.  
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Toch zijn de engelen aldaar ook niet alwetend en zijn ze het regelmatig met elkaar oneens. Dit 
kan voor de Engelmens nogal verwarrend overkomen, omdat ze soms wordt gevoed met 
tegenstrijdige acties. 

Dit directe contact zorgt voor een overlegstructuur waarin de Engelmens haar eigen zegje mag 
doen. In het hiernamaals wordt wel degelijk geluisterd door de engelen naar de Engelmensen. Er 
wordt actief informatie uitgewisseld. Deze informatie is belangrijk om de progressie van de 
nieuwe evolutie te meten. De bron is enkel een verbindingsmethode en geen wezen zoals jij en 
ik. Het weet niet wat er zich afspeelt en kan de progressie niet weten. Het zijn juist de Engelen 
die hier verantwoordelijk voor zijn.  

12.4.6 Het beïnvloeden van het Lot naar eigen inzicht 

De Engelmens heeft een bijzondere gave die niet vaak wordt gebruikt vanwege de grote kracht 
ervan. Ze kan ingrijpen in het lot en deze naar eigen inzicht veranderen. De Engelmens kan er 
bewust voor kiezen iemand te helpen die een auto-ongeluk gaat krijgen. Ze kan er echter ook 
bewust voor kiezen om dit ongeluk te laten gebeuren. 

Daarnaast heeft de Engelmens ook de mogelijkheid om hulp van boven in te roepen om bepaalde 
dingen te laten regelen. Wel is het zo dat deze beïnvloeding het hogere doel moet dienen. 
Gebeurt dit niet, dan zal het lot heel snel zijn afwijking corrigeren. 

Het Lot grijpt niet in wanneer de Engelmens iets aanpast. Het weet dat ze het vanuit de bron en 
het grotere doel heeft moeten doen.  

12.4.7 Hebben een krachtig en ontwikkelde vleugelchakra 

De vleugelchakra is een belangrijk instrument voor de Engelmens. De vleugelchakra zit op de rug 
tussen de schouderbladen, net onderaan de nek. Wanneer deze chakra wordt gebruikt, voelt dit 
alsof het uit de onderkant van de nek komt.  De vleugelchakra moet niet worden verward met de 
nek/kin/keel chakra want deze zit daar net boven.  

De vleugels van de engel zijn vanuit oudsher altijd belangrijk geweest. Op veel tekening van de 
engel zijn de vleugels een kenmerkend icoon geworden. Deze engelenvleugels staan symbool 
voor de hier besproken vleugelchakra. Waarom de vleugels zo belangrijk zijn blijkt uit manier 
waarop de engelmens deze gebruikt: 

• Onbeperkt contact: Met de vleugelchakra is het mogelijk om te verbinden met andere 
mensen / entiteiten. Het maakt niet uit hoever of hoe dichtbij deze persoon / entiteit is 
en ook hoeft er geen contact met deze persoon te zijn door bijvoorbeeld de telefoon of 
via Internet.  
 
Wanneer de Engelmens contact wil leggen stelt deze een “straal van energie” voor, die 
ze uitstrekt naar degene met wie het contact gelegd moet worden. Er wordt een 
verbinding gemaakt met de vleugelchakra van degene met wie er contact gewenst was. 
Wanneer de ontvanger let op activiteit bij zijn / haar vleugelchakra kan deze dit contact 
ook voelen. 

• Sturen van energieën: Wanneer er contact is gemaakt met een andere entiteit kan via 
de vleugelchakra elke vorm van energie naar de ander worden verstuurd. Dit kan liefde, 
helende energie, gedachtes of zelfs “fictieve entiteiten” zijn.  
 
Een fictieve entiteit is iets dat door de ontvanger als een entiteit (zoals bijvoorbeeld een 
gids) wordt ervaren, zonder dat deze er de verzender in herkent. De ontvanger heeft op 
dat moment niet door dat het eigenlijk de engelmens is, die hem / haar helpt. De reden 
dat de Engelmens een fictieve entiteit nodig heeft is omdat de ontvanger niet openstaat 
voor hulp van de Engelmens maar wel open staat voor een andere vorm van hulp. 
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De engelmens heeft de volledige controle over wat ze wil versturen via de vleugelchakra. 
Het hoeft het alleen maar voor te stellen. Bij het versturen van pure / helende energie, 
hoeft de engelmens niet bang te zijn dat dit haar energie kost. Zij heeft met haar 
vleugelchakra ook een rechtstreeks contact met de bron waaruit een onbeperkte 
hoeveelheid energie uitgehaald kan worden om deze door te geven aan de ontvanger.  

• Ontvangen van energieën: Wanneer er contact is gemaakt met een andere entiteit 
kan via de vleugelchakra ook elke vorm van energie van de ander worden ontvangen. 
Het empatisch vermogen van de engelmens wordt gebruikt als ze wil weten hoe de 
ander zich voelt. Via de vleugelchakra wordt dit automatisch doorgegeven. 
 
Het is niet ongewoon dat bij een contact bepaalde kwaaltjes worden overgenomen. Denk 
hierbij aan verkoudheid of hoofdpijn. De vleugelchakra zal in zo’n geval worden gebruikt 
als afvoer voor de vastzittende energie van de ontvanger. De energie van de ontvanger 
kan bij de Engelmens blijven hangen. Om hiervan af te komen dient de buikchakra 
(empathie) te worden gesloten. Stel je een bloem voor je buik voor, waarvan je 
langzaam de blaadjes dichtvouwt. Je bent dan even verlost van de negatieve energie die 
binnenstroomt. De chakra gaat vanzelf na een tijdje weer open. 

• Verjagen van kwade entiteiten: De vleugelchakra is een krachtig middel om kwade 
entiteiten te verjagen. Eerst is er een contact nodig met deze entiteit via de 
vleugelchakra. Wanneer dit contact is gelegd, is het sturen van grote hoeveelheden 
energie naar deze entiteit vaak voldoende om deze “te laten schrikken”. Als dit niet 
voldoende is, dan helpt het ook om in gedachten boosheid te sturen of bijvoorbeeld hard 
in gedachten te roepen: “Ga weg! Je hoort hier niet!”. Wanneer je echt boos word en 
hier de energie uit haalt, deinst bijna elke kwade entiteit hiervan terug. Ze is simpelweg 
niet opgewassen tegen de oneindige energie die uit de vleugelchakra afkomstig is.  
 
Het goed gebruiken van de vleugelchakra is de meest krachtigste kwaliteit van de 
Engelmens. 

• Zielenkoppeling: De overgang naar 2012 is onmogelijk zonder een zielenkoppeling. De 
zielenkoppeling is het daadwerkelijk samensmelten van mensen tot één uniforme entiteit. 
Deze uniforme entiteit heeft alle krachten gecombineerd tot een veel krachtigere 
samenwerking dan wanneer ze los zouden worden gebruikt. Hier geldt dus echt, 1+1=3. 
De som is krachtiger dan zijn losse onderdelen. 
 
De vleugelchakra is de basis voor de eerste koppeling. Wanneer 2 entiteiten contact 
hebben gemaakt, kan daadwerkelijk ook het koppelingsproces beginnen. Bij een 
koppeling worden alle chakra’s aan elkaar geschakeld, en komen de zielen steeds dichter 
bij elkaar. Ze nemen elkaars trillingsfrequentie over, en gaan op de juiste plekken 
resoneren. Er ontstaat op deze manier een veel krachtigere entiteit.  
 
De Engelmens is de basis voor deze zielenkoppeling en wordt daarom ook het fundament 
voor de nieuwe mensheid genoemd. Zonder vleugelchakra is een koppeling simpelweg 
niet mogelijk. 

 

12.5 Wat is hun invloed? 

12.5.1 Veranderen de wereld 

De Engelmens verandert langzaam het collectieve bewustzijn van de mens door op subtiele wijze 
één enkele krachtige nieuwetijdse te laten inzien waar het om draait. Deze ene persoon zal het 
effect doorgeven aan de volgende persoon. Hiermee wordt de wereld verbeterd. De Engelmens is 
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het ultieme voorbeeld van het sneeuwbal effect met een wereldwijde sneeuwstorm tot gevolg.  

12.5.2 Zijn een pilaar voor de nieuwe mensheid 

De Engelmensen hebben de basis gelegd voor de nieuwetijdse mensen om zich met elkaar te 
verbinden en verder te groeien. Zij zijn de daadwerkelijke pilaren van de nieuwetijdse mens. Ze 
zijn de leermeesters die de hobbelige weg hebben gevlakt. Ze hebben de raderen de juiste kant 
op gezet zodat de machine soepel kan functioneren. Zij ondersteunen de nieuwetijdse mensen bij 
het in stand houden van de nieuwe tijd. Daar waar zij muren moeten doorbreken zullen zij dit 
doen. 

12.6 Hoe herken je ze? 

De Engelmens heeft een aantal eigenschappen waaraan je haar kunt herkennen. De volgende 
hoofdstukken leggen dit uit. 

12.6.1 Luisteren altijd 

De Engelmens is heel prettig om mee te praten. Zij luistert heel goed en stelt vooral veel vragen 
uit interesse. Daarbij wil ze altijd wel helpen en tot een oplossing komen van het probleem dat de 
ander bezighoudt. Bij een Engelmens kun je echt je hart luchten en dit geeft direct een gevoel 
van vertrouwen. 

12.6.2 Een superego 

Het gebrek van ziel en identiteit wordt gecompenseerd door het enorme ego dat de Engelmens 
met zich meedraagt. Hoewel het grote ego nodig is, om als Engelmens snel gedachten en 
beslissingen te kunnen maken, staat het ook in de weg van de redelijkheid. Door het superego 
wil de Engelmens nogal eens verzinken in haar eigen gedachtespinsels. Het is niet meer in staat 
om een doordachte beslissing te maken gebaseerd op rationaliteit en een juist gevoel. 

Door het superego is ze niet gewend om fouten te maken en zal daarom regelmatig de eigen 
fouten niet willen zien. Hoewel de Engelmens de gave heeft om bijna foutloos te zijn, is de 
Engelmens niet onfeilbaar. Dit gemis wordt gemaskeerd door het superego, dat dit uit 
eigenbescherming niet toont.  

Een Engelmens wordt door dit superego vaak als egoïstisch ervaren. Hoewel de Engelmens er 
voor de mensen is, gebruikt het dit ego ook als natuurlijk schild. Het stoot de niet nadenkende en 
niet zo sterke mens af, waarbij door middel van natuurlijke selectie, vanzelf de sterken door de 
Engelmens geholpen worden. Deze door het superego gecreëerde afstand is een 
zelfbeschermend mechanisme dat tijdverspilling en inefficiëntie voorkomt. 

12.6.3 Risico op grootheidswaanzin 

De Engelmens voelt zich heerser van de wereld. Ze draagt het bewustzijn van een God en heeft 
de meeste mensen aan haar vingertoppen. Ze kan mensen bespelen en beïnvloeden. Ze weet 
precies het lot te beïnvloeden dat eruit voortkomt wat ze wenst.  

Dit gevoel van absolute macht kan omslaan in grootheidswaanzin. Ze voelt zich oppermachtig. Ze 
denkt onsterfbaar te zijn en alles te kunnen maken. Het verschil tussen werkelijkheid en 
onmogelijkheden wil nog wel eens vervagen als de Engelmens leidt onder grootheidswaanzin en 
zichzelf bekijkt.  

Het grootste gevaar voor de Engelmens is het niet loskomen uit de grootheidswaanzin en zich 
God op aarde te wanen.  

12.6.4 Bezitten over een onuitputtelijke bron van zelfvertrouwen 

De Engelmens is enorm zeker over zichzelf. Er is geen enkele twijfel te bespeuren in de 
handelingen en uitspraken die de Engelmens doet. Ook al heeft de Engelmens geen gelijk, haar 
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zelfvertrouwen maskeert dit heel goed. Vaak heeft de Engelmens niet eens haar ongelijk door. 

Dit zelfvertrouwen werkt als een allergie op onzekere mensen. Zij voelen zich vaak “minder” in de 
aanwezigheid van de Engelmens. Hoewel de Engelmens zichzelf absoluut niet “beter” voelt, 
wordt dit door de onzekere medemens wel zo ervaren.  

12.6.5 Denken alles te weten 

De Engelmens is verbonden met de bron en haalt hier ook haar kennis vandaan. Dit heeft tot 
gevolg dat de Engelmens alle kennis in huis heeft. Het grote probleem hiervan is wel, dat de 
Engelmens geen idee heeft waar te zoeken in deze grote bron van kennis. Ze heeft bepaalde 
aanwijzingen nodig waar ze moet beginnen met zoeken. Een simpele vraag of opmerkingen van 
iemand, is een mooie ingang naar een zoektocht in de bron.  

Hoewel de Engelmens waarschijnlijk alles denkt te weten, heeft zij echter alleen toegang tot de 
alwetende bron. Hoewel dit op hetzelfde lijkt is er daadwerkelijk een klein verschil: de Engelmens 
heeft alleen toegang en draagt het niet allemaal in zichzelf.  

Het is belangrijk dat de Engelmens regelmatig de informatie uit de bron gebruikt en deelt met de 
vragende mens voor zich. Het is daadwerkelijk de ultieme waarheid waar de Engelmens de 
toegang tot heeft.  

Het is voor de Engelmens lastig om haar weg te vinden in deze enorme berg van kennis uit de 
bron. De Engelmens kan verkeerde relaties leggen, waardoor de informatie vertroebeld raakt met 
haar eigen interpretatie. Helaas is dankzij de andere manier van denken (rationeel ten opzichte 
van mystiek) er geen makkelijke oplossing voor te vinden. 

12.6.6 Lijken iets te “missen” 

Mensen die de Engelmens observeren en proberen te “lezen” ontdekken iets vreemds aan de 
Engelmens. Ze lijken iets te missen en zijn ongrijpbaar. Vaak is de Engelmens totaal niet in te 
schatten en is deze volkomen onbegrijpbaar voor de lezer. De echte oorzaak is het gebrek van de 
ziel. De Engelmens heeft geen identiteit, geen wensen, geen voorkeuren en afkeuren. Hiermee 
zijn de intenties van de Engelmens onleesbaar geworden omdat ze deze simpelweg niet heeft.  

Wat er mist is het gevoel van een eigen “ik”. Deze is niet aanwezig bij de Engelmens. Iemand die 
een Engelmens voor het eerst probeert te lezen, zal zich ook kunnen verbazen over de leegte die 
ze ziet. 

12.6.7 Komen gevoelloos over 

De Engelmens bindt zich bijna nergens aan. Ze lijkt erg afstandelijk en kil te zijn. Dit is uit 
zelfbescherming. Wanneer ze haar eigen gevoel gebruikt bij het helpen van mensen, zou de 
waarneming vertroebeld kunnen zijn. Ze is dan niet meer in staat om op de juiste manier te 
helpen. Ze vergeet daarmee het grote plaatje.  

Door de ongebondenheid is de Engelmens onafhankelijk. Deze onafhankelijkheid maakt de 
Engelmens juist een betrouwbare helper, die zonder vooroordeel in staat is een oordeel te 
vormen. 

Deze houding wekt de indruk dat een Engelmens een gevoelloos wezen is. Dit is niet zo. De 
Engelmens is gevoelig en luistert hier ook naar.  

De belangrijkste oorzaak wanneer een Engelmens zich wel bindt, is als er liefde in het spel is. De 
liefde is een hele sterke emotie die ook vanuit een zielenkoppeling kan worden ervaren. Deze 
liefde raakt de Engelmens soms erg diep. 

12.6.8 Kunnen bijna niet geraakt worden 

De afstandelijke houding van de Engelmens zorgt er direct voor dat de Engelmens bijna niet 
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geraakt kan worden. Het is erg belangrijk dat de Engelmens een stabiele pilaar voor de nieuwe 
tijd is. Ze is het fundament van de nieuwe samenleving die de oneffenheden moet rechttrekken. 
Als ze niet stabiel zou zijn en snel geraakt en beïnvloed zou kunnen worden, zou dit problemen 
veroorzaken door machtswellustelingen. Ze kan dan worden beïnvloed en zelfs misbruikt worden 
voor eigen gewin. Om dit te voorkomen is de Engelmens bijna onkwetsbaar. Ze kan door 
niemand geraakt worden in geestelijke zin. 

Het grootste risico voor de Engelmens is de liefde. De liefde is in staat haar diep van binnen te 
raken. De Engelmens moet daarom erg voorzichtig zijn met de keuze aan wie zij haar liefde geeft 
en ontvangt.  

12.6.9 Hebben een enorme uitstraling 

De Engelmensen vallen op voor spirituele mensen. Zij dragen een groot energieveld met zich 
mee, dat voor een gevoelig mens erg opvalt. De Engelmensen beschikken over een grote 
hoeveelheid energie die rechtstreeks afkomstig is uit de bron. Deze energie stralen zij weer uit 
om hun omgeving te verlichten. Mensen voelen zich vaak prettig bij Engelmensen in de buurt. Ze 
worden als het ware ingestraald, door de uitstraling van de Engelmensen. 

De Engelmensen vallen ook op omdat er niet zo heel veel van zijn. Ze zijn een bijzondere 
verschijning waarbij de ontmoeting als een bijzondere ervaring kan worden gezien. Dit heeft vaak 
te maken met het feit dat een ontmoeting met een Engelmens nooit helemaal zonder gevolgen 
is. De Engelmens oefent namelijk invloed uit op de persoon die ze ontmoet voor het grotere doel. 

12.6.10 Voelen zich alleen 

Een Engelmens heeft geen identiteit. Het voelt zich vaak onbegrepen en alleen. Wanneer de 
Engelmens een andere ziel verder helpt, wordt deze zich ook bewust van deze andere ziel. Bij het 
insluiten van deze ziel kan er ook een gevoel van diepe binding ontstaan. De Engelmens wordt 
weer herinnerd aan de individualiteit die het ooit had. Daarmee komen ook de beperkingen van 
de ziel weer boven en kan de Engelmens zich weer even gewoon mens voelen. Dit heeft meteen 
tot gevolg dat de Engelmens zich in dit gevoel kan verliezen vanwege de kracht die het heeft.  

Bij het loslaten van de “geholpen” ziel, treedt er direct een gevoel van eenzaamheid op, omdat 
het vertrouwde gevoel van de ziel is verdwenen. Ineens draait alles weer om het grotere doel en 
is er geen excuus meer om je van je taak af te houden. Op die momenten beseft de engel zich, 
dat zij niet uniek is en er alleen maar is om te geven. Het gemis van een ziel is op die momenten 
duidelijk voelbaar. 

Dit gemis heeft wel degelijk een functie en is een oerinstinct van de Engelmens. Het is altijd op 
zoek naar een nieuwe “prooi” om verder te helpen. Het is een drift die gestuurd wordt door het 
goddelijke plan: een gekoppeld netwerk van nieuwe zielen in een universeel netwerk. De komst 
van God op aarde. 

13 Hoe word je een nieuw mens? 

13.1 Ga niet mee in de hysterie 

Het Oude zal wegvallen, en de Nieuwe Aarde zal voor jou niet ontstaan als je verzeild raakt in 
geweld en chaos. De oude wereld staat vol met gevoelens van massahysterie.  

Wanneer deze gevoelens jou teveel worden probeer dan je centrum vol vrede en kalmte te 
houden. Laat je niet in deze energieën van intense angst en agressie meetrekken. Laat je niet 
inpakken door dualistische gevechten tussen het 'Licht' en het 'donker' door diegenen die je dit 
opdringen. Hoe subtiel en 'rationeel' hun argumenten ook mogen lijken.  

Plaats je energieën op plaatsen van vrede, kalmte en onvoorwaardelijke liefde. 
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13.2 Luister naar je lichaam 

Lichamelijke oefeningen en een goed dieet zijn de beste manieren om de veranderingen in je 
lichaam te ondersteunen. Een sterk en gezond lichaam is een veel beter voertuig voor de 
krachtige twaalf-chakra-energieën dan een zwak en vermoeid lichaam. 

Luister naar je lichaam wanneer deze je zegt, het rustiger aan te doen. Voel je je gestresst of 
moe, rust dan. Tijdens je rust zal je Hogere Zelf werken aan de balans in je Spiritueel/Endocriene 
systeem. De balans is nodig om met de toenemende inkomende energetische frequentieniveaus 
om te gaan. 

Je kunt pas het nieuwe energiegewicht op je lichaam ondersteunen, wanneer je ook fysieke 
kracht opbouwt. Het kristallijnen lichaam van de Nieuwe Aarde is een sterk en gezond lichaam.  

Het fysieke lichaam is ontworpen om te bewegen en actief te zijn. Het houdt van frisse lucht en 
activiteiten buitenshuis. Hoe meer tijd je buitenshuis doorbrengt, des te meer wordt je lichaam 
ondersteunt in het reguleren en balanceren van je nieuwe kristallijnen bio-energetische systeem. 
Haal diep adem wanneer je wandelt of deelneemt aan andere fysieke activiteit. Je zult dan de 
evolutionaire shift doormaken. 

Je zal gemakkelijker balans vinden, als je het proces toestaat het kalmer aan te doen en bewust 
werkt aan het creëren van balans in je leven. Neem als doel voor, je in balans en in harmonie te 
voelen op zowel de innerlijke als uiterlijke niveaus. Je beweegt je dan in de richting van een 
volledig gebruik van je Kristallijnen Nieuwe Aarde Lichaam.  

13.3 Manifesteer met geduld en dankbaarheid 

In de wereld van de Derde Dimensie was je gewend snel te manifesteren. Met tot gevolg weinig 
toewijding met betrekking tot hetgeen je manifesteerde. Je raakte verslaafd aan de 'highs' van 
snelle manifestatie en het gevoel van egokracht dat daarbij kwam kijken.  

Voel je enige dankbaarheid ten opzichte van die creaties? Geniet je ervan of zoek je alweer naar 
iets anders? En met je relaties, verken je de verbintenissen die je aanging of je zoek je alweer 
naar iets of iemand anders? 

In de nieuwe wereld is een nieuw patroon van manifestatie. Eentje met geduld, dankbaarheid en 
toewijding. Overweeg al je creaties met dankbaarheid. Vergeet daarbij absoluut jezelf niet, 
aangezien je grootste creatie, jezelf is! 

13.4 Bekijk je creaties 

Ben je diep ongelukkig met jouw creaties in je leven? Zoek dan uit vanuit welke verlangens en 
ideeën je deze gecreëerd hebt. Ga van allemaal na, of ze niet langer in verbinding staan met wie 
je bent. Vind deze creaties en laat ze los.  

Vergeef jezelf en toon dankbaarheid voor het punt van lering en wat het je gaf. Wees klaar je te 
richten op de creaties die meer in lijn staan met wie je voelt te zijn. 

Waar je op dit moment ook bent, jij creëerde het vanuit de verlangens vanuit het verleden. Uit je 
dankbaarheid voor dit verleden en begin jezelf in een nieuwe en meer krachtige manier te 
manifesteren. Neem het beste en krachtigste uit het verleden en manifesteer in 
overeenstemming hiermee. 

13.5 Communiceer met liefde 

Velen zijn vergeten hoe met liefde te communiceren. De meeste communicatie gaat gepaard met 
boosheid of angst. Zelfs met een geliefde, partner, kind of vriend.  

De emoties van angst en boosheid maken geen oprechte of lichte communicatie mogelijk. Zij 
houdt je in een plaats van negativiteit en angst.  
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Velen zijn er angstig en bezorgd over, hoe hun communicatie zal overkomen. Velen zijn bang om 
afgewezen of uitgelachen te worden als ze hun liefde oprecht zouden uitdrukken. Velen 
ontwijken oprechte communicatie omdat ze bang zijn voor een confrontatie.  

Pas wanneer er liefdevolle communicatie is, zal je in een plaats van liefde zijn en alleen liefde 
voelen. Voor iedereen die opgevoed is zijn/haar  emoties te verbergen en zich in te houden om 
liefde uit te drukken, gaat dit heel moeilijk zijn. 

13.6 Wees innerlijk integer 

Gebruik je onderscheidingsvermogen. Niemand kan je vertellen welke keuzes je moet maken. Dit 
is je eigen beslissing gebaseerd op je innerlijke integriteit.  

Laat je keuzes en acties reflecteren door verantwoordelijkheid aan jezelf en anderen. Baseer de 
keuzes  op onvoorwaardelijke liefde en mededogen, in deze tijden van diepe verandering en 
verhoogde intense passie. 

13.7 Druk jezelf uit 

Je bent een liefdevol wezen dat tegen zichzelf en het Goddelijke ingaat, wanneer je niet op 
liefdevolle manieren communiceert.  

Je bent angstig om liefde uit te drukken en jezelf uit te drukken. De hogere vibraties tolereren 
echter niet langer op angst gebaseerde emoties. Het is tijd om die "oude" manier van zijn, los te 
laten het nieuwe te omhelzen. 

Er zijn veel verschillende vormen van liefdevolle expressie. Je zal vanzelf gereedschappen 
ontdekken om je waarheid uit te drukken. Deze gereedschappen kunnen van alles zijn van 
schilderen, schrijven, muziek, dansen of elke andere creatieve uitdrukking. Deze gereedschappen 
helpen je, je leven te creëren vanuit een plaats van liefde, eerder dan uit angst of boosheid.  

Ieder individu resoneert met een andere uitdrukking en het is aan jezelf om het gereedschap te 
vinden dat het best met jou resoneert op dit moment. Wanneer je met deze verschillende 
gereedschappen werkt wordt je vibratie verhoogt.  

Te zijner tijd zul je beginnen met nieuwe manieren van communicatie te ervaren en zul je 
verschillende facetten van jezelf verkennen via deze uitdrukkingen. 

 

13.8 Laat los 

Leer de goede energieën vast te houden. Houdt ze niet alleen voor jezelf, maar ook voor de 
planeet op het Collectieve Niveau. Laat alle negatieve energieën los. Veel van de dingen die je 
loslaat zijn dingen die uit je leven moesten vertrekken.  

Als je jezelf verbind met je diepe gevoelens, komt er de spiegel tevoorschijn waarin je je eigen 
creatie van de realiteit kan zien. Als je niet houdt van wat je ziet, kies dan opnieuw. Niets is 
blijvend en je kan steeds maar weer opnieuw kiezen.  

Wanneer je veranderd en groeit zal ook je realiteit veranderen en groeien. Dit wordt ook wel het 
proces van influx en stromen genoemd. Deze kennis is gedurende vele levens in de derde 
dimensie verloren gegaan. De 3D-structuren geven de illusie permanent te zijn.  

Omdat je naar de 5e dimensie en hoger bent gegaan, verandert je realiteit wel degelijk. Je hebt 
je opnieuw verbonden met de natuurlijke kosmische stromen en pulseringen. Deze energieën 
brengen je groei op steeds hogere spiralen van bestaan.  

13.9 Creëer je heilige ruimte 

In de vijfde en zesde dimensie is het leven dynamisch, snel bewegend en intens. De beste 
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manier om je evenwicht te bewaren en vast te houden, is om Heilige Ruimtes te creëren waar je 
de energie van Hoger Bewustzijn kunt vasthouden.  

13.9.1 Wat is een heilige ruimte? 

Een Heilige Ruimte kan worden gedefinieerd als iedere plaats waar de energie is toegewijd aan 
Hoger Bewustzijn en Spiritueel Voornemen. Meestal wordt een Heilige Plaats opgevat als een 
tempel of een kerk, of een plaats die toegewijd is aan spirituele rituelen.  

De heilige ruimte van nu is echter anders. In de Vijfde Dimensie moet je huis, je Heilige Ruimte 
zijn. Ongeacht waar je woont, kan dit een ruimte worden die is toegewijd aan Hoger Bewustzijn, 
Liefde en Spiritueel Voornemen.  

13.9.2 Waarom een heilige ruimte? 

Wanneer je Hoger Bewustzijn zich vasthoudt, trek je de ruimte aan van de Nieuwe Aarde. Als je 
de intentie van de Nieuwe Aarde en Hoger Bewustzijn vasthoudt, dan word je de brug die 
anderen toestaat om de verschuiving te maken naar de nieuwe Vijfde Dimensionale realiteit. 

Je kan zelf een deel van die Nieuwe Aarde creëren op de plek waar je bent. Wanneer je je heilige 
ruimte verbindt met anderen, ontstaat er een raster van Hoger Bewustzijn en Liefde. Hoe meer 
ruimtes er gekoppeld zijn, des te dichter ben je bij de nieuwe aarde.   

De nieuwe aarde zal dus niet uit de Hemel "vallen", maar wij mensen zullen het zelf maken. Wij 
moeten hiervoor wel de Kracht van het creëren van Heilige Ruimtes begrijpen. 

13.9.3 Hoe maak ik een heilige ruimte? 

Om je huis te transformeren tot een Heilige Ruimte, moet je eerst de intentie plaatsen om lagere 
trillingsenergieën te neutraliseren. Dit betekend dat je je leefruimte ontdoet van alle oude 
energieën die jou niet langer dienen. Het is tijd om een grote schoonmaak te houden en alles 
weg te doen wat jou niet langer dient. Geef het aan iemand anders die het met liefde kan 
gebruiken. 

Je hebt nu een schone en lichte ruimte die alleen voorwerpen bevat die bruikbaar, geliefd,  
comfortabel zijn en een Hoger Doel dienen. 

Wijdt dan je leefruimte toe te aan de energie van Hoger Bewustzijn. Het gebruik van rituelen en 
ceremonieën is een prachtige manier voor het wijden en toewijden van een Heilige Ruimte. 
Eenvoudig en toch gracieus zullen zulke rituelen een energie van intentie en gratie scheppen. 

Jouw ritueel kan zo eenvoudig zijn als het aansteken van een kaars en het uitspreken van een 
zegen die je zelf hebt geschreven. Of misschien wil je vrienden uitnodigen en een ceremonie 
houden van toewijding en zegening voor je huis. 

Heb je die ruimte eenmaal gecreëerd, gebruik dan je huis voor Meditatie, Volle Maan-rituelen, 
Gebed en Viering.  

Maak er een gewoonte van om je voedsel te zegenen voordat je eet. Vergeet niet je 
dankbaarheid te uiten in meditatie als je opstaat en als je naar bed gaat.  

Beoefen Yoga. Dans. Zing. Vul jouw leefruimte met de weerklinkende Vreugde en Liefde van 
Hoger Bewustzijn. 

5.9.4 Een ruimte voor iedereen! 

Hoe meer woningen Heilige Ruimtes worden, des te krachtiger de energie van Hoger Bewustzijn 
op de planeet zal worden gevestigd. Iedereen kan dit doen! Eis je leefruimte voor de Nieuwe 
Aarde op.  

In de turbulentie en de chaos van de overgang, zal je huis een haven worden van vrede en 
stabiliteit. In je thuis zul je ervaren dat je je geaard en rustig voelt. 
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Jij zult een klein stukje van de Nieuwe Aarde creëren dat zich zal verenigen met alle andere 
kleine stukjes om een krachtig geheel te vormen. Iedereen is klaar om een uiterlijke realiteit te 
scheppen die reflecteert wie je bent. 

13.10 Creëer je eigen waarheid 

Leef alsof je gelooft dat je geliefd en gesteund wordt door de Hogere Dimensies. Weet dat je 
alles zult hebben wat je nodig hebt en dat je altijd veilig zult zijn. Wees je alert en bewust van de 
gelegenheden die naar je toestromen. Deze komen allemaal vanuit je Hogere Aspecten via de 
stroom van manifestatie in de 5e dimensie.  

Leer te begrijpen dat alles zelf-gecreëerd is en een spiegel van je waarneming is. Je hebt de 
macht om een andere realiteit te creëren. Alles kan veranderd worden. 

13.11 Gebruik je nieuwe(!) Chakra's 

De chakra's zijn veranderd van schijven naar een kegelvorm. De top van de kegel die de vorm 
van een pentagram heeft, weerspiegelt nu buitenwaarts. Ook weerspiegelen de chakra's alle 
kleuren, in plaats van maar één kleur voor elke chakra. 

13.11.1 Hart chakra 

Wanneer je jezelf opent voor een hogere vibratie, wordt je hart chakra geactiveerd. De energie 
stroomt uit naar dit centrum en straalt uit vanuit alle chakra's. Het voelt alsof je hart openbarst 
wanneer het gevuld is met liefde, aanvaarding en vreugde.  

Eeuwenlang is het gebruik van je hartchakra niet meer op de voorgrond geweest in je leven. Het 
is nu belangrijk dat jullie deze gebruiken in je dagelijks leven. De patronen van het oude houden 
geen stand en het zal moeilijker en moeilijker voor je worden om op de oude manieren te werken 
gezien ze niet meer bestaan.  

Wij adviseren je om deze herinneringen te laten gaan en jezelf toe te staan ontvankelijk te 
worden voor de nieuwe vibraties. Alles dat je hoeft te doen is, om leiding te vragen en je gebed 
zal beantwoordt worden. 

Wanneer de essentiële gronding heeft plaats gevonden, kan de Hartchakra functioneren als het 
'centrum' van het Wezen. Op deze manier kan de hartchakra toegang verlenen tot de Hogere 
Bewustzijnsdimensies. 

13.11.2 Kroon chakra 

De Vrouwelijke energie is in de aarde blijven stromen terwijl de mannelijke energie onder druk 
heeft gestaan. Het is nu tijd om een integratie en evenwicht toe te staan van de mannelijke en 
vrouwelijke energieën. Dit in het emotionele, mentale, fysieke en spirituele lichaam. 

De lagere chakra's hebben de vrouwelijke energie nog niet vastgehouden. De nadruk heeft 
gelegen op het openen van de hogere chakra's om de stroom van vrouwelijke energie in het 
lichaam toe te laten. 

Het is tijd om de lagere chakra's te openen voor de nieuwe Kristal energie. Deze energie loopt 
van de Kroonchakra langs de rug naar beneden in de aarde, daar waar het kegelpunt is 
verbonden met de vloeistof/energie van de ruggengraat. 

13.11.3 De zonnevlechtchakra 

Het geloof en vertrouwen dat je nodig hebt, is binnen jezelf en zal gevonden worden via de 
zonnevlecht. De zonnevlechtchakra is de zetel van je kracht.  

Met de zonnevlechtchakra heb je de keuze om binnen jezelf verder te gaan en je kracht van 
liefde vast te houden.  
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13.11.4 Je pijnappelklier: De Lichamelijke Doorgang voor de Hogere Frequenties 

Het lichamelijke Endocriene/Hormonale Systeem verbindt het fysieke/grofstoffelijke lichaam met 
het energie-rijk/licht-rijk. Vanuit het lichtlichaam worden de lichttransmissies omgezet naar 
fysieke chemische boodschappen die de bloedstroom als hormonen binnenstromen. 

Deze hormonen reguleren de energieverspreiding en het functioneren van het fysieke lichaam. 
Als het Endocriene Systeem overmatig gestimuleerd wordt, produceert het de onbalans die veel 
mensen ervaren als ze moeten wennen aan hun nieuwe lichaam en zijn energiestromen. 

De Lichtenergie van de hogere dimensies die vanuit het Galactische Centrum pulseert, komt het 
lichaam binnen via de Pijnappelklier. Deze kleine klier in de hersenen, is de cruciale doorgang 
voor de ontvangst van hogere lichtfrequenties. 

Wanneer er belangrijke elektromagnetische emissies vanuit het Galactische Centrum komen, 
wordt de Pijnappelklier elektrisch overladen en overmatig gestimuleerd.  

13.11.5 De Hypofyse: De Sleutel tot Balans 

De Hypofyse is de 'meester der pijnappelklieren', wiens basisfunctie bestaat uit het reguleren van 
de lichaamsactiviteiten door middel van de controle over de hormoonbalans. Het werkt samen 
met de Schildklier in het reguleren van de energieverspreiding in het lichaam. 

De Hypofyse wordt geactiveerd door licht-emissies of boodschappen die worden doorgegeven 
vanuit de Epifyse. 

13.11.6 De Thymusklier en 'Ademhalen via het Hart' 

De Thymusklier is het energieportaal van de Hartchakra. Hier worden de licht- of energie-
emissies ervaren in hun Essentie als Onvoorwaardelijke Liefde. De Hartchakra is ook de 
meesterchakra van de longen. 

Het fysieke ademhalen activeert de Thymusklier en de Hartchakra. Het is je misschien opgevallen 
dat wanneer je angstig bent, je oppervlakkig ademhaalt of zelfs je adem inhoudt. Dit staat de 
Hartchakra niet toe te openen en voorkomt balans op dit niveau. Wanneer je volledig ontspannen 
bent, haal je diep adem en sta je de hartenergie toe vloeiend te stromen. Het gevoel van totale 
kalmte en ontspanning wordt dan opgewekt zoals tijdens een meditatie. 

   

13.12 Aarden met de nieuwe aarde 

Voor velen die de omschakeling naar de nieuwe aarde maken, zal het aangeboden worden als 
een keuze tussen het "hoofd" of het "hart". De Oude Aarde energie wordt nog steeds overheerst 
door logica, gedachte en mentale "oplossingen", en heeft van nature de neiging tegenstrijdig te 
zijn. De Nieuwe Aarde volgt het hart en de ziel. Het maakt keuzes gebaseerd op harmonie, 
zachtmoedigheid en liefde. 

De mensheid behoort zijn afhankelijkheid van het Oude Driedimensionale economische 
levensonderhoudsysteem los te laten en over te stappen naar de levensonderhoudende Aarde-
energie van de Vijfde Dimensie. Als je de illusies van economische zekerheid en de 
consumptiemaatschappij begrijpt, zal je jezelf een tijdje kwetsbaar en niet ondersteund voelen. 
Daarna zal je begrijpen dat de Aarde je voorziet van alle ondersteuning die je ooit nodig zal 
hebben. Leer deze voorziening te verbinden met en toegang te laten krijgen tot, jouw leven. 

Iedereen moet begrijpen dat, in de Nieuwe Aarde de ziel en het hart eerst moeten spreken. Je 
ontkomt er echter niet aan nog steeds de mentale en rationele voorzieningen te gebruiken om 
materiële realiteit te hanteren. 

De Spirituele en Goddelijke natuur van leven moet erkend worden. De eenheid en heiligheid van 
alle levensvormen moet gerespecteerd worden. Liefde moet het enige motief voor keuzes en 
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beslissingen zijn.  

Conflict realiteit is een onderwerp van het verleden. Voor alle problemen die zich voordoen in de 
Ene Familie zullen er oplossingen gevonden worden die wederzijds aanvaardbaar zijn. 

13.12.1 Hoe weet je wanneer je er bent? 

Het proces van de nieuwe afstemming begon met de opening van het 11:11:11-portaal. Dat 
moment gaf de "pioniers" van de eerste twee golven de gelegenheid om de snelheid van hun 
Lichtlichamen te verhogen. Velen ervaren de "doorbraak" naar de snelheid van de Nieuwe Aarde 
omdat hun persoonlijke Merkaba of "Lichtschip" de juiste snelheid of draaibeweging bereikt. 

Je weet wanneer je dit doorbraakmoment bereikt, als je het gevoel hebt alsof je eindelijk bent 
"gearriveerd". Alles lijkt fris, nieuw en mooi. Je voelt een diepe intense dankbaarheid en liefde in 
jezelf. Je hebt het veld van je persoonlijke Lichtlichaam afgestemd op de frequentie van de 
rasters van de Nieuw Aarde. Je bent er werkelijk "gearriveerd" - dit deel van jullie Verlichtingsreis 
is voltooid! Het is echt "Welkom Thuis"! 

Dit is wat je ervaart wanneer je er bent: 

1. Diep gevoel van vrede en dankbaarheid. Je hebt een nieuw inzicht in het leven en in 
de planeet. 

2. Tranen, maar op een positieve manier. Je hart is vervuld met een hele diepe 
Vreugde. 

3. Gevoel van wat nu mogelijk is: Je kunt scheppen wat je maar wilt in deze nieuwe en 
prachtige plaats. 

4. Gevoel van lichte kwetsbaarheid en onzekerheid. Dit zal afnemen. Gun jezelf de tijd 
om je volledig aan te passen.  

13.12.2 Risico's bij het niet aarden 

Je verbindt je met het Kristal energie netwerk van de Nieuwe Aarde. Dit is ongemakkelijk voor 
het onderste fysieke lichaam, wanneer je loslaat en jezelf aard in de Nieuwe Aarde.  

Met het 'spinnen' van de aura is het absoluut essentieel, dat je geaard blijft en het twaalf-chakra-
systeem in balans houdt. Anders zal je de 'krachtgolven' en 'krachtdalingen' ervaren, die ervaren 
worden door wezens die 'op één lijn komen' met de volledige Menselijke Engelenkracht. 

Als je niet geaard bent wanneer de kracht toeneemt, zou je de 'verbinding' met de grofstoffelijke 
realiteit kunnen verliezen. Je loopt het risico de focus te verleggen naar de hogere dimensies. De 
'reizen' kunnen steeds hoger reiken, met het risico de planeet te verlaten. 

Het is zeer moeilijk om te gronden. 'De uiteindelijke zuivering' van de 'aarde chakra's' : de 
Basischakra, de Sacrale chakra en de Zonnevlechtchakra bieden hier echter een oplossing. 

13.13 Blijf in balans 

Waar je leven uit evenwicht is zul je het voelen. Je moet de gevoelens en kwesties die nog 
steeds onderdrukt zijn, op een diep niveau aanpakken en verwerken. Het is het evenwicht tussen 
lichaam en geest. Leer het lichaam, zijn behoeften en gevoelens evenveel aandacht te geven als 
de mentale en spirituele aspecten van jezelf. 

Het menselijke lichaam is een geweldig zelfregulerend organisme dat altijd naar balans zoekt. In 
dit proces van bio-energetische evolutie streeft het er naar, jou te assisteren die balans zo snel 
mogelijk te vinden. Je kunt zo genieten van de kracht en de energie van het nieuwe kristallijnen 
lichaam. De verdienste die dit op de lange duur opbrengt zijn een perfecte gezondheid en een 
grenzeloze energie.  

Het is het werk om met het hoger bewustzijnsniveau te leven en toch geaard genoeg te zijn om 
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op een heldere manier te functioneren in de fysieke wereld. Theta is het niveau waarop 
wonderen gecreëerd worden en het scheppen van energie met de intentie tot manifesteren 
plaats heeft. Wanneer deze balans gevonden is, kunnen wonderen gemakkelijker gecreëerd 
worden. 

13.14 Haal adem via je hart 

De beste manier om het lichaam te kalmeren en in balans te brengen is te werken met de 
ademhaling en energie van de Thymusklier, of het 'hogere hart'. De manier om je bio-
energetische systeem te kalmeren en de balans terug te laten keren in het lichaam, is via een 
techniek die 'Ademhalen via het Hart' wordt genoemd. 

Wanneer je diep ademhaalt en je concentreert op de Hartchakra, zal je het systeem laten 
volstromen met de lichtenergie van Onvoorwaardelijke Liefde. Dit zal de overmatige elektrische 
stimulatie van de Pijnappelklier weer in balans brengen en je voorzien van een gevoel van kalmte 
en vrede. 

Hoe beter je leert, diep te ademen en een 'bewuste ademhaler' te zijn, des te beter zal je de 
functie van de Thymusklier activeren. Deze klier vergroot niet alleen de gevoelens van 
Onvoorwaardelijke Liefde, maar speelt ook een fundamentele rol in de lichamelijke gezondheid. 
Het ondersteunt hiervoor het immuun systeem. 

13.15 Laat al je verwachtingen los 

Wanneer de Nieuwe Energie langzaam begint te manifesteren en een vorm aanneemt als een 
nieuwe maatschappij met nieuwe waarden, is het goed alle verwachtingen los te laten over hoe 
het plaats zal gaan vinden en waar. 

Het is het beste de vorming in de materiële realiteit over te laten aan Spirit en de Stroom van 
Goddelijke Creatieve Intelligentie. Het vasthouden aan de verwachtingen omtrent wat het zal 
zijn, zal alleen maar het manifestatieproces in jouw leven blokkeren. De transitiestaat, de 
gevoelens van non-voorzienigheid en kwetsbaarheid worden dan alleen maar gerekt. 

Wanneer je jezelf overgeeft aan het proces en erop vertrouwt dat er voor je gezorgd en voorzien 
zal worden, kan je de nieuwe energieën toestaan een vorm aan te nemen in je levens. 

13.16 Accepteer eindigheid 

Leer de natuur van het einde te accepteren, hetzij van relaties of het leven van geliefden. Leer 
luchtig te leren leven en het einde toe te laten. Heb wel een diepe waardering van liefde en 
leven, zolang ze er zijn.  

Heb anderen lief en steun ze waar je kunt. Weet echter ook wanneer los te laten, als je het niet 
kunt.  

Spirit en het Hoger Aspect van elk wezen op de Planeet verzekert dat iedereen verzorgd en in het 
licht gehouden wordt, hoe moeilijk de dingen ook kunnen lijken op het uiterlijk niveau. 

13.17 Leef in het NU: Bewaar je Innerlijke Vrede en Sereniteit 

Het is erg moeilijk om je los te maken van de gewoontes van controle en veiligheid die 
functioneel waren in de Derde Dimensie. Ben je niet in balans in het huidige moment, dan ben je 
niet in staat om energie aan te trekken in dat moment om een manifestatie te kristalliseren. Zit je 
opgesloten in het verleden of kijk je altijd naar de toekomst, dan heb je geen plaats om te 
'gronden' in je creaties.  

Je staat op het punt van 'geen tijd' (het eeuwige en oneindige 'Nu'-moment) en ook nog altijd in 
de materiële wereld, waar de illusie van Lineaire tijd nog sterk is.  

De illusie van tijd wordt vanzelf zwakker en je zal leren hoe je jouw Verleden-Zelf en je 
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Toekomstige-Zelf kunt inzetten om de kracht in het huidige moment te vinden. 

Tijd is de sleutel tot de multidimensionale realiteit. Tijd en ruimte zijn illusies die schuilen in de 
essentiële waarheid dat alles perfect is en dat alles energie is uit de Bron. De tijd die je neemt 
om gewoon te 'zijn' met je creaties is de tijd die je spendeert in de oneindige liefde van de Bron.  

Leer te kijken voorbij de illusies in de 'realiteit' van diepe en wonderlijke Onvoorwaardelijke 
Liefde. Wanneer je Dankbaarheid en Plezier toont en manifesteert voor de perfectie van je 
creatie ben je klaar om wederom te creëren.  

De Schepper zei: "Het is goed" na elke 'dag' van de creatie en ging daarna door naar het creëren 
van de volgende dag. Hoeveel van jullie zijn gefrustreerd, verveeld en ongelukkig met waar je nu 
bent? Laat je Hogere Zelf werken aan het bereiken van het moment van totale acceptatie en 
dankbaarheid. Het zal je in staat stellen je voort te bewegen in de nieuwe wijzen van het 
ervaren. Beleef de avonturen van dit materiële vliegtuig. 

De Bron van de energie van de Schepper leeft in het NU en wordt ervaren in het Oneindige 
Heden. De concepten van "verleden" en "toekomst" zijn onbekend in de Bronenergie en zijn 
gebaseerd op de "Holografische Tijd" of het ontvouwen van evolutiespiralen.  

"Verleden" en "Toekomst" zijn illusionair. Het zijn door de mens gemaakte concepten, ontworpen 
voor het leven in de Driedimensionale, lineaire realiteit.  

In de hogere dimensies zijn het verleden en de toekomst volkomen illusionair en hebben geen 
betekenis. Hoger Dimensionale wezens scheppen voortdurend vanuit het "weefsel" van de 
Kosmos - Liefde en Intentie. Het punt van Creatieve Energie of Aandacht is altijd NU, de plaats 
van Intentie of Attentie. 

Het punt van Kracht en Sereniteit is NU. Gebruik die kracht om langs de illusies van verleden en 
toekomst te gaan. De Nieuwe Aarde is NU. Iedereen maakt deel uit van het Ontwaken en 
iedereen moet de illusies loslaten. Doe dit heel rustig met Liefde en Dankbaarheid voor de hulp 
die in het Verleden is gegeven. 

Leef in het NU, in het Tegenwoordige moment. Laat je aandacht geheel bij de Scheppingskracht 
zijn van dit Moment. Wanneer je je scheppingskracht verenigt in het heden en focust op het NU, 
dan beschik je over een enorm scheppingspotentieel en voel je de diepe vrede en voldoening van 
de Bronenergie. 

Nu is het tijd om jullie Engelenkracht en -licht op te eisen, in het punt van Sereniteit en Innerlijke 
Vrede, het Oneindige NU of Tegenwoordige Moment. 

Hier volgen enkele manieren om je op het NU-moment af te stemmen en Innerlijke Vrede en 
Sereniteit te verkrijgen: 

1. Breng tijd alleen door in stille contemplatie. Dit is met name goed voor drukke 
mensen. Het staat je toe om je in dat moment op jezelf af te stemmen en bij jezelf 
aanwezig te zijn. Je moet je denken "uitschakelen" en jezelf alleen toe te staan om in 
vrede met jezelf te zijn. Als je dit regelmatig doet zul je merken dat je je afstemt op 
je Hogere Aspect en dat gevoel vinden van zet NU en zijn Innerlijke Vrede. 

2. Breng tijd door in de Natuur. De wereld der Natuur beweegt niet langs Lineaire Tijd. 
Zij volgt de vredige spiralen van het Grotere Geheel of Hologram. Tijd doorbrengen 
in de Natuur helpt je jezelf los te maken van tijdlijnen en je te focussen op het 
Tegenwoordige Moment. 

3. Activiteiten zoals Yoga en Tai Chi zijn  goede manieren om het lichaam en de geest 
te focussen in de ruimte van het Tegenwoordige Moment.  
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13.18 Wordt een menselijke engel 

Wanneer je de plaats bereikt waarin je volledig kalibreert, vindt er een 'pauze' of moment in de 
tijd en ruimte plaats. Daarin schijnt niets te gebeuren. Dit is een leegte waarin je volledig met 
jezelf en wie je bent, kan zijn. Je integreert alle nieuwe aspecten van het zelf en je geeft 
geboorte aan je nieuwe persoon of Menselijke Engelenergie. 

Deze 'pauze' kan een aantal maanden duren. Je innerlijke frequenties nemen op dat moment toe 
en de frequenties van de buitenwereld lijken af te nemen. Velen ervaren dit als een gevoel van 
uitputting, daarbij niet in staat zijnde met de normale werkdruk om te gaan. In werkelijkheid 
ervaar je een snelle verhoging van je spinratio. Het is nodig het langzamer aan te doen in de 
buitenwereld om het innerlijke kalibreren toe te staan. 

In deze leegte zul je je 'gezicht van oorsprong' zoals het was tegenkomen. Je zal je Goddelijkheid 
of "Goddelijk Zelf" in je armen sluiten. Je zal de angsten en onzekerheden van het lagere zelf 
loslaten. Je zal ontdekken dat je veilig en beschermt bent en dit altijd al bent geweest. Je zult de 
Liefde en Vrede in jezelf ontdekken. Je zal je Innerlijke Vrede vinden. 

Op dat moment zal je het Witte Licht in spinnen! En weer is er een Menselijke Engel geboren op 
de Nieuwe Aarde! 

13.19 Activeer je lichtlichaam 

Als het Galactische Lichtlichaam is geactiveerd, zijn de Aardse Engelenfamilies weer bewust 
verbonden met de Engelenwezens van de Hogere Dimensies.  

Het werk van de engelenwezens is het om Hoger Dimensionale Groei en Evolutie van de Planeet 
Aarde naar haar Verhoogde vorm van de Nieuwe Aarde in stand te houden.  

De Aarde zal het Licht en de Onvoorwaardelijke Liefde ontvangen. Dit licht creëert een 
Paradijselijke Tuin van vrede en vreugde waar Mensenengelen kunnen groeien en spelen in het 
Licht van de Bron. 

14 Bijwerkingen 

14.1 Het gebruik van de nieuwe energieën 

Terwijl je je voorbereidt om de nieuwe energie te ontvangen, ervaar je opnieuw een snelle 
verschuiving in het bewustzijn. Je vibrationele frequentie versnelt opnieuw - en velen ervaren 
fysieke symptomen van het zuivering- en reinigingsproces. 

Dit zijn enkele van de symptomen: 

• Extreme moeheid en uitputting, dikwijls gekoppeld aan slaapmoeilijkheden. 

• Pijn in de gewrichten, speciaal de benen, heupen en knieën. 

• Pijn in het Hart Chakra gebied. 

• Misselijkheid en krampen in de maag. 

• Pijn aan de basis van de nek en hoofdpijn. 

• Depressie. 

De volgende bijwerkingen kunnen ontstaan als je de energiestralen van de 8:8 poort gebruikt: 

• Duizeligheid en Sufheid, wanneer je Hoger Chakra's geactiveerd worden door de 
krachtige Hogere Energieën.  

• Wat wankelheid wanneer de energieën het hele systeem binnenstromen en druk 
uitoefenen op de meridianen wanneer ze integreren. 
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• De Symptomen van Ontgifting wanneer de vibratie van je lichaam toeneemt en het giffen 
uitstoot. Deze omvatten hoofdpijn, diarree, misselijkheid, etc… 

• Uitputting, wanneer je lichaam eraan werkt de nieuwe energieën te integreren en in 
evenwicht te brengen. Het zal energetisch overbelast zijn. Dit kan ook ervaren worden 
als een korte termijn geheugenverlies, vergeetachtigheid en problemen met tijd die te 
kort lijkt te zijn. 

• Intense dromen 's nachts, wanneer je psyche je Akasha kronieken doorkijkt en de 
energieën en lichtcodes integreert. Dit is verbonden met intense zuivering ter hoogte van 
de Sacraal Chakra wanneer de mensen zich voorbereiden om deze chakra weer in heilige 
dienstbaarheid te gebruiken. 

• Diep verdriet en Depressie, vooral betreffende relaties. Dit komt omdat de mensen als 
Collectief oude patronen en energieën van misbruik en negativiteit in de Sacraal Chakra 
loslaten en plaatsmaken voor nieuwe positieve relatiepatronen.  

14.2 Massa hysterie 

Terwijl de Mensheid vooruit beweegt richting de nieuwe manifestatie is er veel tumult. Grote 
veranderingen creëren golven van verwarring en onzekerheid. In het Collectieve Bewustzijn 
creëren deze veranderingsgolven intense angst en stress voor diegenen die werkelijk geen besef 
hebben van de innerlijke en uiterlijke processen die hier aan het werk zijn. Deze gevoelens 
worden vertaald in paniek, agressie en een toenemende massahysterie.  

Veel mensen die sensitief zijn, voelen deze emoties als een vloedgolf wanneer ze zich tussen de 
onbewuste groep bewegen. In veel gevallen worden deze emoties uiteengezet door 
herinneringen uit vorige levens zoals het Verlies van Atlantis en Lemurië. 

14.3 De neiging tot balans 

De manier waarop je leeft laat het vaak niet toe, het lichaam de aanpassingen te laten 
ondergaan die het nodig heeft. Terwijl je Hypofyse de opbouwende stimulatie ondergaat is het 
aan jou rustig aan te doen. Wanneer je dit niet doet, zal het lichaam dit voor jou doen. Veel 
mensen zijn ziek zijn omdat hun lichaam hun dwingt het rustig aan te doen. Het kan dan de 
algemene gangbaarheden en aanpassingen van het bio-energetische hormonale of Endocriene 
systeem toestaan. 

14.4 In de 3e dimensie blijven "hangen" 

Niets lijkt nog te werken. Je voelt je in veel gevallen niet gesteund en verlaten. Je bent uitgeput 
en verontrust. Je voelt je alsof je niet meer verder kunt. Je kan niet meer verdergaan met een 
manier van leven die allereerst 3 dimensionaal is.  

De Aarde heeft haar transitie gemaakt en is vast verankerd in de 5de Dimensie. Toch gaan de 
meesten door met je 3 Dimensionaal leven alsof er niets gebeurd is. De meesten verwachten dat 
je op een dag zult wakker worden en de veranderingen zult zien en voelen. Maar nee, wij 
moeten de veranderingen zelf creëren. Het is aan ons om in de waarheid en de realiteit van de 
5de Dimensie te leven. 

De Illusie van de 3de Dimensie in stand houden is wat de stress en uitputting veroorzaakt. De 
wankelende en de uiteenvallende structuren van de oude 3de Dimensie zijn niet langer genoeg 
om je leven samen te houden. Geld en economie ondersteunen niet langer het leven zoals zij ooit 
deden. Relaties voorzien niet langer van zekerheid, steun en veiligheid zoals ze ooit deden.  

Het fysiek lichaam is moe en voelt alsof het dit niet langer kan blijven doen. Het is tijd om los te 
laten en je nieuwe realiteit volledig te omarmen. 

Diegenen die hun twaalf chakra-systeem niet hebben geactiveerd of geascendeerd, voelen nog 
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steeds de effecten van de hogere energiefrequentie van de Vijfde Dimensie. Het voelt het als een 
soort druk die geëgaliseerd dient te worden. De energie in de 'buitenwereld' schijn TE snel te 
bewegen en daardoor raak je gestrest en ben je niet in staat het 'bij te houden'. 

Ironisch gezien is het geen zaak sneller te bewegen, maar fysiek te verlangzamen. Zo kunnen de 
innerlijke frequenties verhogen en samen komen met die van de buitenwereld. Hoe hoger de 
innerlijke frequenties des te meer kan je, de hogere staten van bewustzijn openen. 

14.5 Overgaan van de 3e dimensie naar de 5e 

In deze turbulente en moeilijke overgangstijd, zijn veel mensen aan het worstelen met de 
intensiteit en de nabijheid van de Vijfdimensionale realiteit. 

Veel mensen proberen te leven alsof ze nog steeds in de Derde Dimensie zijn. Ze houden zich 
vast aan ideeën en concepten die in de vorige eeuw bruikbaar waren, maar die hen niet langer 
dienen. Dit schept verwarring, woede en angst. 

Je voelt je moe, kwetsbaar en onzeker. Je krijgt het gevoel dat je aan het strijden bent. Je voelt  
je niet op je gemak in je fysieke lichaam. Dit alles als gevolg van de 'leegte' tijdens de tocht naar 
de Nieuwe Energieën.  

Wanneer je de Nieuwe Energieën binnengaat met een nieuw zuiver kristallijnen lichaam kunnen 
oude fysieke en psychische problemen terugkomen. Dit is alleen zodat ze uiteindelijk geheeld en 
losgelaten kunnen worden. 

Het fysiek lichaam zal last hebben van pijn in de lage rug, verstoorde spijsverteringssystemen en 
symptomen van ontgifting. Daarna zal dit alles kalmeren en het lichaam raakt gewend aan het 
nieuwe energiesysteem. Het gaat er dan ook veel voordeel uithalen.  

Je laat oude patronen en herinneringen los van hoe het fysiek lichaam zou moeten functioneren. 
Je staat de veranderingen toe zodat je een hogere vibratie, meer licht en meer energie kan 
vasthouden.  

14.6 Je anders afstemmen 

Wanneer je je afstemt op de nieuwe dimensies kun je last krijgen van de volgende symptonen: 

1. Duizeligheid en misselijkheid naarmate de snelheid toeneemt. 

2. Drukkend gevoel in de Kruinchakra en het Derde Oog naarmate de snelheid "naar 
beneden toe" toeneemt. Het begint bij de Kruin en gaat langs de Chakra's naar 
beneden. Ook sufheid en niet-geaard zijn naarmate de Kruinchakra aanvankelijk 
sneller draait dan de lagere chakra's. Het zal heel snel z'n evenwicht vinden. 

3. Hoofdpijn bij de schedelbasis naarmate het "hologram"sneller draait. 

4. Depressie en Eenzaamheid. Je laat alle gehechtheden aan de Oude Aarde los. Het is 
een vorm van "sterven". 

5. Intense gevoelens en heel veel willen huilen. Als de draaiing toeneemt, neemt alles 
toe. Al je intense gevoelens en emoties zullen worden versterkt. 

6. Vreemde en intense dromen. De toegenomen snelheid zal de psyche wekken en alle 
oude "zaken" die zijn overgebleven van de ervaring van de Oude Aarde zullen naar 
boven komen om te worden verwerkt en te worden losgelaten. 

7. Uitputting. Je hebt te maken met een hogere snelheid dan je ooit in deze incarnatie 
in je Lichtlichaam hebt meegemaakt. Rust en slaap als je daar behoefte aan hebt. Je 
lichaam past zich spoedig aan.  
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14.7 Leven in de 5e dimensie: Fysieke ervaringen met de Nieuwe Energie 

De energieën zijn veranderd. Je zal 'symptomen' ervaren die je herinneren aan voorgaande 
ascensie-ervaringen nu je de Vijfde dimensie binnentreedt. Je beweegt opnieuw, een nieuw 
niveau kiezend en ervaart de symptomen van deze verschuiving. 

Deze energieën zullen het volgende inhouden: 

1. Op sommige momenten vreemde gevoelens in het lichaam, elektrische vibraties, 
stromingen en energiebewegingen door het lichaam heen. De Elektrische Blauwe 
energie van de Blauwe Sterrenkinderen voelt vaak vreemd aan. Je lichaam moet zich 
aan deze nieuwe energie aanpassen. 

2. Misselijkheid, duizeligheid en een vreemd 'draaikolkgevoel' in de Zonnevlecht. 
Wellicht samengaand met een gevoel van opwinding. Dit is je zenuwsysteem dat 
reageert op de nieuwe energieën. 

3. Intense emoties en gevoelens. Deze kunnen positief en liefdevol zijn, je kan diepe 
liefde en verbondenheid ervaren. Ook kan je negativiteit, boosheid, verdriet en 
depressie ervaren. Dit gaat over. Het is slechts oude 'rommel' die opkomt om 
gezuiverd te worden. 

4. Vreemde dromen en vele dromen. Deze zullen geen waarlijk significante waarde 
hebben. Vaak reflecteren zij oude onderwerpen, die losgelaten moeten worden. In 
het bijzonder onderwerpen met betrekking tot minderwaardigheidsgevoelens en 
gehechtheid aan oude valide systemen. Het is de manier van je psyche om 
opruiming te houden en zich gereed te maken voor de nieuwe energieën. 

5. Gevoelens van uitputting en de behoefte veel te rusten en te slapen. Je lichaam 
ondergaat veranderingen…luister naar deze behoeften. 

6. Verandering van eetgewoonten en minder willen eten. Het lichaam verfijnd opnieuw 
zijn behoeften. 

14.8 Iedereen leeft in verschillende dimensies 

Enorm uitputtend is de constante schommeling tussen dimensionale realiteiten. Je leeft in een 
nieuwe realiteit en toch wordt je constant in het oude realiteitskader getrokken. Dit wordt nog 
meer versterkt door degenen rondom jou.  

De constante verplaatsing van kaders en perspectieven is nog een bijkomende factor die 
bijdraagt aan de uitputting, verontrusting en gevoel van niet gesteund te zijn. 

Misschien ben je een beetje van streek over je nieuwe realiteit en wens je een "handleiding" om 
je verder te helpen. Begrijp hoe onstabiel en grillig je realiteit op dit moment is. De mensen zijn 
verward en onzeker. Degenen die zich niet bewust zijn van het ascensieproces hebben geen 
verklaring voor wat er in hun leven gebeurt. De meesten voelen stress en verontrusting omdat zij 
enkel het bewijs van het uiteenvallen en de chaos zien. Zij worden steeds meer verward en 
ongelukkig.  

Wanneer zij deze emoties voelen, komen zij steeds dichter bij het "ontwaken" en begrijpen wat 
echt is. Zij gaan samen met jou de nieuwe realiteit beginnen te creëren. 

Heel veel mensen zijn op vele verschillende niveaus van bewustzijn, ook wel "dimensies van zijn" 
genoemd. Wat 'waar' is voor jou hoeft dus niet 'waar' te zijn voor hen. Er ontstaat een soort van 
'verschuiving' en 'uitsortering' van individuen van gelijk bewustzijn. 

Gemeenschappen worden gevormd van gedachten en bewustzijn. De beweging tussen niveaus is 
nog altijd erg vloeibaar en open. Het is nodig 'Thuis' te blijven verkiezen met haar energie van 
Vrede, Vriendelijkheid en Liefde, boven al de drama's van Afscheiding en Kwaadheid.  Deze zijn 
een offer aan de lagere dimensies. 
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Het koppelen van de kundalini stroom in deze gemeenschappen wordt steeds belangrijker 
wanneer elk 'niveau' van realiteit zich naar de opzettelijke richting van de groep of het niveau 
ontvouwt. 

14.9 Je eenzaam voelen 

Wees je ervan bewust dat je Lichtlichaam met een heel hoge snelheid draait, en wees daarom 
heel voorzichtig met jezelf. Je hebt feitelijk de Oude Aarde verlaten en bent opnieuw "verbonden" 
met de Nieuwe Aarde. Het zal even duren voordat je "je voeten" weer hebt gevonden. 

In de jaren '90, de beginjaren van de Verlichting, werd gezegd dat je zou "verdwijnen" als je 
Lichtlichaam deze snelheid zou bereiken. Welnu, je bent niet geheel verdwenen omdat je nu 
multidimensionaal bent. Je kan "aanwezig" blijven in de lagere dimensies. Je Hart en Hogere 
Chakra's zijn afgestemd op de frequentie van de Nieuwe Aarde. 

Misschien heb je het gevoel gehad dat je was verdwenen. Naarmate je frequentie hoger wordt, 
kunnen diegenen die niet in staat zijn om de verschuiving te maken, uit je leven zijn verdwenen. 
Je kan je enorm eenzaam voelen naarmate je draaiveld toeneemt en je daadwerkelijk "weggaat" 
naar een nieuwe plaats. 

Veel van jullie Zielfamilies en -leden maken ook deze verschuiving. De Engelenfamilies 
verankeren zichzelf op dit moment in groten getale in de frequenties van de Nieuwe Aarde. In de 
volgende paar jaar zullen nog vele anderen de gevolgen van de trillingssynchronisatie ervaren, en 
eveneens hun frequenties verhogen. Zij zullen zich dan weer bij je voegen in deze nieuwe en 
stralende plaats. 

Deze energieën worden als moeilijk ervaren, omdat je ermee worstelt je evenwicht te bewaren. 
Velen laten ook eerdere levens van negativiteit en angst los. Je voelt je alsof je nooit voorbij de 
worstelingen, het ongemak en de eenzaamheid van dit proces zult raken. De makkelijkste manier 
om deze energieën te integreren en je evenwicht te bewaren, is je vreugde te vinden in het 
volledig vertrouwen dat je gegeven wordt. 

14.10 Altijd geopende pijnappelklier 

De volledig geactiveerde menselijke engel leeft ten alle tijden met een geopende pijnappelklier. 
Deze engelachtige/spirituele poort is in volledig actieve staat. Dit is equivalent aan het in een 
staat van diepe meditatie zijn (Theta hersengolven) gedurende de normale uren waarop je 
wakker bent. Dit is waarom veel mensen zich 'zwevend in de ruimte' en 'gedesoriënteerd' voelen. 
Ze  wennen aan dit diepe bewustzijnsniveau in het dagelijkse leven.  

14.11 Overmatige stimulatie van de Hypofyse 

Bij overmatige stimulatie van de Hypofyse kan dit een overmatige stimulatie van de Schildklier en 
van de Bijnieren op de lagere niveaus veroorzaken. Dit resulteert in het produceren van 
energiegolven en het gevoel 'hyper' te zijn. Dit brengt het lichaam in onbalans en als dit te lang 
aanhoudt kan het een overspanning van de bijnieren of uitputting door stress veroorzaken.  

Als de Schildklier beweegt tussen overactiviteit en onderactiviteit, in een poging tot het reguleren 
van de energieschommelingen van het lichaam, kan dit extreem fysieke uitputting veroorzaken.  

Wanneer de hersenchemicaliën zoals serotonine uit balans raken, kan dit depressie en 
angstgevoelens veroorzaken.  

Wanneer het lichaam verzoekt om, om te kunnen gaan met de nieuwe evolutionaire 
energiestromen worden extreme fysieke en emotionele symptomen ervaren. Deze 
energiestromen creëren het kristallijnen lichaam als een voertuig voor het hogere bewustzijn van 
de menselijke engel.  
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15 De toekomst 

15.1 De tijd 

Ook in de geesteswereld is de tijd aanwezig. De tijd volgt dezelfde regels als op aarde. Aangezien 
het delen van de ervaringen met de geesteswereld ook “tijd” kost kan dit ervoor zorgen dat de 
tijd tussen twee aardse levens soms wel honderden jaren uit elkaar ligt. Hij is gewoon nog klaar 
met het “los laten” / “delen” van de ervaringen. 

Het is dus niet mogelijk om als energiewezen terug in de tijd te reizen. Dit komt omdat de 
energiewezens juist bestaan dankzij het concept tijd. Tijd is niets anders dan het volgen van de 
universele ”oorzaak en gevolg”-wet. Het universum is juist het kader waarin oorzaak en gevolg 
zich kunnen afspelen.  

Wanneer een energiewezen de oorzaak en gevolg zouden doorbreken (bijvoorbeeld: gevolg voor 
de oorzaak plaatsen), zouden zij zichzelf buiten dit universum plaatsen. Echter is het universum 
net hetgeen dat de voorwaarde is voor het bestaan. Hiermee beëindigt een energiewezen dus 
zichzelf want de voorwaarde voor zijn bestaan heeft hij opgeheven. 

Helaas is de mensheid ook niet oneindig aanwezig dus blijven de geesteswezens altijd zoeken 
naar nieuwe plaatsen in het heelal waarin nieuw bewust leven kan worden gecreëerd. 
Energiewezens verkennen daarvoor het heelal of er nog andere materiele wezens bewust kunnen 
worden gemaakt. Een dergelijke verkenningstocht is niet zonder gevaren en gebeurd enkel alleen 
door ver geëvolueerde energiewezens.  

15.2 Toekomst voorspellen is mogelijk 

Tijdens de oerknal is er één grote beweging in gang gezet die wordt bestuurd door het oorzaak 
en gevolgs principe. In theorie is het is mogelijk om deze beweging te voorspellen aangezien 
alles dit oorzaak en gevolgs principe volgt. Het lastige is alleen dat dit nooit goed voorspelbaar is, 
doordat er teveel factoren zijn die allemaal van invloed zijn op het geheel. Echter kan je wel 
dingen voorspellen door de grootste invloeden in je berekeningen mee te nemen. Dit is ook de 
reden waarom horoscopen een kern van waarheid in zich hebben: de grootste energie-
beinvloeders (sterrenstelsels / planeten) zijn in deze berekeningen opgenomen.  

Echter is er een groot misverstand dat horoscopen op microniveau kunnen worden gebruikt (dus 
door op 1 persoon te bekijken op 1 bepaalde dag) omdat dan ook alle micro-invloeden moeten 
worden meegenomen in de berekening. Het is alleen echter onmogelijk om alle micro 
beïnvloeders van het heelal op 1 willekeurig moment in de tijd te bepalen en dan daarmee verder 
te rekenen. 

Het is wel zo, dat de nauwkeurigheid het grootst is wanneer bekend is waar (locatie in het 
heelal) en op welk tijdstip de persoon geboren is. Dit komt omdat bij de overgang van ziel naar 
wedergeboorte de print van het heelal wordt opgeslagen in de ziel (je sterrenbeeld) als 
universele identificatie. Je kunt het als een nieuwe bladzijde in je ziel zien, dat als hoofdstuk titel 
je sterrenbeeld heeft.  

Je sterrenbeeld bepaalt echter niet (wat veel mensen wel denken) wie je bent. Het bepaalt 
echter wel hoe je reageert op energie beïnvloeders. Om deze reden kan wel je stemming worden 
“voorspeld”. Echter materiele zaken zijn veel moeilijker te voorspellen omdat niet alle factoren in 
de ingewikkelde formule kunnen worden opgenomen. 

15.3 Ontwaak 

Uiteindelijk moet de gehele bevolking wakker worden en haar finale keuze maken. Ook al hebben 
wij als planetaire geest ermee ingestemd, er zullen mensen zijn die ervoor kiezen om niet naar 
de Vijfde (en hogere) Dimensie door te gaan. 
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Het is onbekend hoeveel deze keuze gaan maken. Het blijft daarom belangrijk om het licht vast 
te houden en de planetaire roosters met liefde en de intentie van vrede te vullen. 

Respecteer de keuzes van degenen die ervoor kiezen de oude drama's van de Derde 
Dimensionele Realiteit uit te spelen. Weet dat de planeet zelf verplaatst is en het prachtig 
Gouden Tijdperk verzekerd is. 

15.4 Neem de tijd om te genieten 

Op de Nieuwe Aarde, zul je het gevoel van dankbaarheid en toewijding aan je creaties moeten 
ontwikkelen. De nood te blijven creëren en hercreëren staat de tijd niet toe te genieten van je 
creaties. Ook heb je geen tijd om te reflecteren wie je bent, door te kijken naar je creaties.  

Tijd is essentieel op de Nieuwe Aarde. Tijd om te ‘zijn’ en te genieten. Tijd om stil te zijn en te 
reflecteren. Des te stiller en kalmer je bent, des te meer dankbaarheid en respect je tentoon zal 
spreiden. Je interne vibraties zullen hoger zijn en des te meer zul je op je gemak zijn op de 
Nieuwe Aarde. 

Het verleden bestaat niet, evenmin als de toekomst. Het zijn ideeën, geen realiteiten. Ze zijn 
beiden illusies. Je kunt illusies versterken en ze lijken misschien echt, maar ze zijn hol en leeg en 
hebben geen “kern” van liefde. Uiteindelijk ontnemen ze je kracht en houden ze jouw groei en 
evolutie tegen. 

15.5 Er is geen verleden, er is geen toekomst 

In de nieuwe realiteit, ontnemen concepten als "verleden" en "toekomst, je kracht. Wanneer je 
energie wordt verspreid over een "tijdlijn", is het niet gefocust. Het is gefragmenteerd en 
verzwakt, en je verliest je punt van Scheppingskracht en Innerlijke Vrede.  

Het is een gewoonte die veel mensen vanuit de derde dimensie hebben meegenomen naar de 
nieuwe realiteit. Het is echter een gewoonte die je kracht wegneemt, fragmentatie en verwarring 
schept. 

Velen die met "Opstandingsymptomen" werken, proberen het verleden op te lossen. Je werkt 
met het Innerlijke Kind en herbeleeft woede, emoties en angst. Als je dit doet dan verspreid je je 
energie over het verleden en herleef je scenario's van ontkrachting.  

Het is een nieuwe dag en een nieuwe plaats! Laat het idee van het verleden los. Het heeft geen 
substantie. Alleen het nu bestaat werkelijk. Laat de "illusies" los van je ouders, je familie en je 
Innerlijke Kind en hoe zij jou beïnvloedden. Eis de macht op die nu van jou is! Claim als een 
Wezen van het Licht je recht op perfectie en verdoe je tijd niet meer met het proberen illusies te 
genezen.  

Als je je innerlijke kracht en perfectie accepteert verdwijnen woede, angst en verwarring. Je kunt 
jezelf centreren in je eigen Engelenlicht en -kracht. Het is zo eenvoudig en zo krachtig. 

Hetzelfde kan worden gezegd van de toekomst. Velen maken zich grote zorgen over wat er zal 
gebeuren. "Tijdlijnen" zijn daarom erg makkelijk omdat die je vertellen wat er zal gebeuren en 
wanneer. Dit zijn ook illusies, want het Goddelijke Plan ontvouwt zich in het Nu, in het heden, als 
zijnde het Krachtpunt.  

Zodra je macht en energie weggeeft aan de "toekomst" verlies je het punt van Kracht en 
Sereniteit in het NU-moment.  

15.6 Eén grote familie 

Je hoeft niet lang meer te wachten. Heel spoedig ben je weer in staat je energie op te nemen en 
op te beginnen met het opbouwen van je nieuwe toekomst. De volgende fase zal zich openen na 
de grote verschuiving en is het concept van het Eén Hart en de Ene Familie. 
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Het recht op snelle individuele ascensie is opgeofferd ten gunste van de vreugde van planetaire 
ascensie waarin we allen samen als groep bewegen. 

15.7 Blijf groeien naar de hogere dimensies 

Het is de eerste stap van een hele Reis terwijl je geleidelijk wordt voorbereid om toegang te 
krijgen tot steeds hogere frequenties van Licht.  

Er zijn een groot aantal Piramides van Licht gestationeerd in dit Universum, evenals vele andere 
geometrisch gevormde tussenstations. Deze helpen om gewend te raken en je aan te passen aan 
de lagere niveaus van Licht. Hiermee kan je meest uitgebreide Zelf, fragmenteren en 
uitzwermden naar de uiterste grenzen van de Schepping.  

Het is nu de tijd waarin de oude voorspellingen uitkomen. We zijn allemaal opgeroepen om terug 
te keren naar de Rijken van Levend Licht. 

15.8 Bestemming onbekend 

In de Hogere Dimensies geven de entiteiten zich over aan de begeleiding van de Bron en 
verzoeken niet meer te weten te komen dan gegeven is. Zij zijn OOK Kristallen Cellen in het 
Grote Hart en de Geest en samen met ons gaan ze dit avontuur aan. Zij zijn hierin voorbereid 
onder de sturing en begeleiding van de Bron.  

15.9 Wees de schepper 

Het is een fantastisch geschenk wanneer de Sluier van Vergetelheid verdwijnt en je je hele 
verleden zou herinneren. Te weten wie jullie werkelijk bent, waar je bent geweest en de vele 
avonturen die je hebt ervaren.  

Het is zover als het verleden is geheald, de pijnlijke herinneringen en schijnbare fouten zijn 
geneutraliseerd. Net zolang je alleen nog maar de wonderbaarlijke sensaties kan herinneren van 
het fysieke lichaam dat je had, voordat je in het stof afdaalde.  

Het is zover als je je de geweldige vreugde en voldoening herinnert van al je ervaringen in de 
materiële wereld. 

Het is al zo vaak gezegd: "Zo boven, zo beneden." Met andere woorden de macrokosmos wordt 
door de microkosmos gekopieerd. Wij zijn allemaal een GodsVonk van de Oppermachtige 
Schepper in de wereld van vorm, ongeacht je evolutionaire stadium die je hebt gekozen in de 
derde dimensie.  

Je kwam naar de Aarde om je eigen rol te spelen in de Goddelijke Opdracht voor deze Universele 
Ervaring. Om in naam van onze Vader/Moeder God nieuwe werelden zonder beperking te 
scheppen. Je hebt de potentie om alles te worden of te hebben wat je je maar kan voorstellen.  

Toch wordt deze universele waarheid nog niet helemaal geaccepteerd.  

Bij het toepassen van de "universele wetten der Schepping" op de fysieke wereld, kan een wereld 
van harmonie, vrede, liefdevolle relaties en overvloed worden geschapen. Zolang je je wensen 
afstemt op die van je Hoger Zelf voor het grootste goed van allen, beschik je over de gave om 
alles wat je je kan voorstellen te creëren.  

Je dient zelf de nodige stappen te ondernemen om de kennis te integreren en het in wijsheid om 
te zetten. Je zal dan zelf de levende belichaming van die wijsheid worden. 

15.10 De toekomst van de Engelmens 

Wanneer de mens de overstap naar de nieuwe tijd heeft gemaakt, is er geen functie meer voor 
de Engelmens. Zij dient enkel en alleen nog als fundament van de nieuwe samenleving. Het 
verhaal voor de Engelmens is klaar. De tocht die 16.000 jaar geleden begonnen is, is eindelijk ten 
einde. Ze kan op haar lauweren gaan rusten en genieten van de speeltuin die ze gemaakt heeft 
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voor de nieuwetijdsen. Ze heeft haar rust verdiend en geeft de fakkel over aan de mensheid.  

De Engelmens zal de aarde van de derde dimensie verlaten en weer terugkeren naar de 
Engelvorm. Ze kan nu als Engelvorm afdalen naar de aarde zonder te incarneren. De poort is 
open en de Engelen zijn niet meer beperkt tot het hebben van een fysiek lichaam. 

Ze leven allen, nog lang en gelukkig! 


