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1 Introduction 
In the last part of the 20th century people got used to the idea of the destruction of humankind 
and earth. There were many prophecy’s, tales and ideas that described “the end times” would be 
take place in the last years of the 20th century. If humankind was left to it’s faith they would 
probably have created an “end”. 

Many planets although were willing to grow and were much more interested in the Golden age. 
Throughout  the whole galaxy and also from earth the indigo- and crystalchildren were 
summoned to help in this process. Heroic and beautiful souls, highly evolved souls, 
mastersouls……that got the task to break through the stagnated systems. Their goal: to rise the 
level of consciousness so that humankind could go to the 5th dimensional earth and function as 
multidimensional human masters or angels. This process is also known as the resurrection. 

For several years now there have been great changes in the spiritualworld of humankind. This 
document is a bundling of messages received from the archangel Michaël. These messages tell 
us about the new earth and the new humans, which many people have already discovered. I’ve 
named the collection of these messages “Merudi”. For other languages or reactions I gladly refer 
to http://www.merudi.net.  

With this I hope the way to the new world is understandable and easy for everyone. 

It’s a sensational time!  

Julien Moorees 

1.1 You’re not alone 

Know that the higher beings work with us and they will always guide you. Many of you 
discovered your higher being and started to communicate with it, this will help you when you 
have to make difficult decisions or changes. It’s very brave so share your energy and gifts with 
humanity!  

For thousands of years we have been prepared for this moment! All Masters And Teachers that 
have been send, taught the path of the hearth, compassion and love. Even the Crystal children 
brought you the message from the hearth. You are prepared. The time is NOW!  

Everyone is in the place they belong or will soon be brought there. Many of you already work 
hard to protect the “bridges of light”. Your Galactic Family is here to insure you get the help you 
need.  

We are one. We are a family of light and love! 
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2 The new earth 

2.1 Why a new earth? 

There have been dramatic changes like the ice ages and the extinction of the dinosaurs. This all 
happened before earth agreed to welcome and support a huge population of Homo Christos 
(crystal humans). Earth loves and cares for its inhabitants, she never deliberately wants to hurt 
them. 

Like a aware and loving being, earth has entered into a contract of love and support with every 
individual soul that incarnates here. Earth wouldn’t allow people to incarnate in her energy 
sphere unless she knew that she could love and support them. Unfortunately many of you have 
forgotten about the contract with earth. You have forgotten how to communicate with her and 
how to work with you brothers and sisters, the elements and spirits of nature.  

The earth is a living, feeling and holy being. She provides all living beings of everything they 
need. This provision is unending. There will never be a shortage of sources. 

Our ancestors knew how to bind with earth. Thanks to holy rituals, meditations and working with 
spirits to call on everything that was needed to survive. We however forgot how to access this 
abundance. 

Imagine a place where there’s unconditional love and acceptance of yourself and others, where 
there’s no judgement, no pain. This is the new earth. 

If you are prepared to let go all of your old patterns and accept the new ones you too will transit 
to the new earth. You will be able to distinguish how old and holy the earth with all her wisdom 
and love is.  

Not everything can be known. Not everything needs to be known. Miracles arise from the 
acceptation of the mysterious unknown. 

2.2 From the 3rd to the 5th dimension 

The new earth now already exists in reality thanks to everyone that gave his energy during all 
world meditations. The new Crystal network system is fully activated and strengthened! 

In the last few months is has become clear how fast planet earth has rebound itself with the 
“Galactic environment”. The point of great and deep changes has been reached.  

For the first time in our galaxy a whole planet has ascended. There have been individual 
ascensions, like Jesus Christ or group ascensions like the Maya’s. But never before a whole 
planets population has changed his dimension together with the planet.  

We have all gone from the 3rd to te 5th Dimension! It maybe doesn’t seem this way because a lot 
of people still live like in the 3rd dimension. Even so when it becomes clearer every day that we 
don’t live and function in the 3rd dimension anymore.  

A lot op people are still “a sleep” and “unaware”. Help them with gradually waking up and to 
accept the transition. 
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2.3 Arrived in the 5th dimension 

Since the earth has arrived in the 5th dimension everything has changed. Many people have the 
illusion that everything is the same – but it isn’t. People that haven’t accepted the changes jet 
shall experience more and more struggling in their life.  

The point of critical mass of the 5th dimension has been reached and the majority is ready to 
make the transition. It might not seem this way but soon events will occur that show us there 
has been a great transition.  

2.4 The “old” earth in the 3rd dimension 

The new earth in the 5th dimension exists along the old earth in the 3rd dimension. Everyone 
that’s ready has already made the transition to the new earth “in its mind”.  

Because the  three-dimensional old earthrasters become weaker, many experience a tumultuous 
time in their lives. While you detach from the old, you will see the new energies. To let in the 
new energies you will have to let go the old energies. 

People will go on with the transition to another reality while it seems they’re still in the same 
place. The perceptible reality and frequency of the 2 earths are very different. The new earth is a 
place of love and peace. The old earth will dissolve and break down further. Whoever chooses to 
stay in this reality will experience stress and fear. 

2.5 The difference between the 3rd and 5th dimension 

The most important difference between the 3rd and 5th dimensional reality is the change in time 
and space and how this is experienced. Time and space are permanent realities in the 3rd 
dimension. In the 5th dimension they are fluid and largely seen as an illusion.  

In the 5th dimension the three-dimensional time is perceived as the eternal now or present time. 
Day and night are seen as mechanic markings in the cycle of existence. Time does not affect the 
creative potential of the NOW moment. This means that what you experience at the this time is 
the only and essential experience. The past and future in this are not significant. What you create 
and experience at this time is who and what you are and what you will be. 

If you fully understand this principle you can survive the feeling that there’s not enough time to 
reach your goal. Concentrate on the present moment, experience it completely, and you will find 
that time stretches out into eternity. Know that what you concentrate on will become more 
powerful and will manifest itself in your life. You then experience the power of a creator of the 5th 
dimension. 

 



16-1-2007 

 

React through: http://www.merudi.net   8 

2.6 Life in the new earth 

In the old earth of the 3rd dimension the solid structures and systems are fully known. 
Expectations could easily be fulfilled by the known steps to known results. In the five-dimensional 
earth fluidity, flexibility adventure and the unknown are the key-experiences. You create 
according intentions and you wait on the synchronism and occasions that will lead to your 
dreams and physical manifestations.  

In the new earth the whole planet is a holy place. Imagine a whole planet dedicated to higher 
consciousness and spiritual intentions! 

2.6.1 Work in the new earth 

Work will no longer be just a job or choosing a career and making money. The higher self will 
block all choices that aren’t made through passion, growth, exploration and joy. May wil feel the 
urge to change their career and explore their dreams. 

In the new earth you will not stay in the same career forever. The need for soulgrowth and 
longer more interesting lives will mean that you are guided to explore different careers and 
possibilities. This goes along with a passionate and complete feeling of joy. Work will be play and 
playfulness. 

2.6.2 Money in the new earth 

Money will still be used in the new earth. However it will no longer be the goal of working but a 
symbol of the exchange of energies. Money will no longer be the life goal.  

The life goal is growth and research and when these are expressed by passion and joy the 
manifestation of support by abundance will follow. Abundance’s not always money. There are 
many ways in which you can get support without money.  

In the new earth you will learn to appreciate non-monetary support and abundance, which many 
people who purposeful strive for money nowadays don’t see. You will learn to trust your higher 
being will provide you with everything you need at the right time. 
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2.7 Earth moving to the 9th dimension 

Since the opening of the 9th dimension the earth ahs changed. It’s a multi-dimensional planet 
that has its base in the 5th dimension. The 9th dimension is the place where you perceive that 
you’re on earth, and you can hear and feel earth in your body and being.  

When you activate your galactic lightbody and transit to the nine-dimensional consciousness you 
go to this new earth.  

This planet has two suns: Sirius is the 2nd sun of the planet earth. The present sun has 
white/gold sunlight, Sirius has white/blue sunlight. The blue sunlight from Sirius creates an nine-
dimensional field of electric blue light that maintains the galactic consciousness through the 
angelfamilies.  

The new earth-energies are pretty different but they are exactly what earth and its beings need. 

2.8 The different kinds of energy-rays 

When you understand the cosmic nature of energies you will see that the current climate and 
nature changes on earth are a part of a bigger process of change. It has to do nothing with 
human behaviour. They are no punishment. Earth’s not angry on humanity. 

The energies are the drive that admit manifestations of dreams and desires. They ease the 
manifestations through binding powerful energies from the hearth with creative energies from 
the “Sacral Chakra”. 

Soulmate bindings are simplified when the activation of the hearth and sacral chakra brings many 
people together. Relationships that are activated with these energies are blessed! Relationships 
that combine these 2 chakras are spiritual/sexual relationships that unite the material and 
spiritual to serve the higher consciousness. 

2.8.1 The energy of 5:5 

The 5:5 energy moves and penetrates deep into the physical, and demands that body and mind 
are balanced to float with this energy.  

Some have experienced the effects of this balance test. Sometimes even with severe physical 
symptoms and pain like: Pain in the chest, lower belly and lower parts of the body. Some people 
experienced emotional unbalance, mood swings and depressions. Others felt shocks and 
disturbance where through they felt their life was tested to the utmost. 

It’s your task to see where you need balance in your life. Many have lost the contact with the 
physical and emotional reality. People live in their minds and the emotional and physical are 
suppressed.  

Through the powerful influence of the 5:5 energy on the human body you are obligated to be 
aware of your physical and emotional reality. 
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2.8.2 The energy of 8:8 

The 8:8 ray is orange-pink ray from the higher consciousness. This ray is an intense CREATIVE 
energy. It’s the energy that fuels the creative and hearth energy in order to raise the planet to 
the higher consciousness level.  

These energies help to open the consciousness of humanity and help them to care for the planet 
and create an balanced peaceful society. They will open the hearths of people to think of creative 
solutions in order to bring peace and stop the destroying of lives. 

2.8.3 The energy of 11:11 

The energy from the 11:11 stargate gives you the ability to deliberately let loose and find new 
ways to create bindings. These bindings serve your higher being just as the ones that surround 
you. 

2.8.4 The lionsgate energy 

The lionsgate energy is about time and how to work with the flows of time in the 5th dimension 
and higher. You already feel a change in the nature of time in your new reality.  

2.9 The connection with the Andromeda galaxy 

The process of change and transformation isn’t only experienced by earth and its inhabitants. 
The whole galaxy moves through this change and transformation. This process also happens in 
the Andromeda galaxy.  

The Milky way and the Andromeda galaxy are twin flames. Both galaxies move towards each 
other in a process of ecstatic unity that takes millions of years to complete.  

The inhabitants of both galaxies feel the movement of the unconditional love that contract these 
two galaxies. The great love gets reflected by the great love that’s activated in our hearts. 

2.10 Without past, without future 

In the new earth you will have to develop gratitude and devotion to your creations. The need to 
keep creating and recreating doesn’t give you the time to enjoy your creations. Also you don’t 
have time to reflect on yourself by observing your creations.  

Time is essential in the new earth. Time to “be” and enjoy. Time to be silent and to reflect. The 
more you are still and calm the more your gratitude and respect will show. Your inner vibrations 
will be higher and you will feel comfortable in the new earth. 

The past doesn’t exist even as the future. They are ideas no realities. They both are illusions. You 
can strengthen illusions and they might seem real, but they are shallow and empty and don’t 
possess the “source” of love. Eventually they take your power and obstruct your growth and 
evolution. 
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2.11 Everybody’s welcome 

WELCOME IN THE NEW EARTH. Everyone is ready to build the new reality. Much Joy! It’s up to 
you to be as creative as possible! 

When you enter the new earth you will be attracted to new ways of communicating and 
expression. In the new earth everyone is loved unconditional and without judgement. There’s no 
fear of failing because everyone’s accepted just by being an individual. There are no others to 
follow or please there’s only you. 

There are no masters because you are the master and creator of your own life. You will bring 
prosperity, love, joy, peace and luck into your own live. You no longer depend on others to feel 
these feelings. You will no longer feel responsible for the emotions of others. 

Once this was seen as egoism, but now it’s time for everyone to concentrate on themselves and 
enter the journey to discover yourself.   

2.12 Feel at home 

The vibration of  “Home” feels like u are being supported by thousands of angels. You will feel 
safe, protected and supported. You will know and trust on miracles to happen and prayers to be 
heard. 

Above all the higher goods will be your aim and you will feel loved and protected at all times. 
Aiming on the higher goods is the essence of “Home”. Segregation does not exist. 
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3 De nieuwe mens 

3.1 Waarom de nieuwe mens? 

Please note: the text below is an automated translation and it will be replaced by a 
human translation in the future. 

It is the moment on which humanity becomes aware himself awoken from its long sleep and of 
its truth nature. People have ever chosen for an illusion or a game to experience as a way to 
learn. The game has however expired and it is time further will and other experience manners of 
its in the fields of slightly of the inventor. 

What is that game wonders himself, you perhaps? We it will call a game of duality. This game is 
frequently indicated as a fight light and darkness. Now you awoken, you will understand all that 
light is and that has always been. Pure radiating love of the inventor or the source is slightly.  

People preferred playing a game in which darkness exists. The experience of something what 
god is not or not light. We preferred during a lot of lives not exploring the illusion of god and to 
stipulate which influence it on our being. In spite of that we knew that it an illusion would be, 
nasty we nevertheless part to the game so that we could experience the restrictions of illusion. 

We did not prefer calling the illusion of god darkness and divine strengths it slightly. Thus and a 
lot of systems of philosophy and belief started the large game of duality or polarity around these 
ideas were built. After a lot of lives we have been prepared the belief systems with our life 
defend because we considered only our own side of duality as correctly and the other side found 
oneself as or dark. 

This way schiepen we a planet full illusions, violence, pain and suffering which brought 
everything to expression what not god were. Toch we waited of it by god being released and be 
saved.  

When you will see awoken you all that what god is not, our own creation is and an illusion. 
Because everything have originated from the fabric of slightly, what is the love energy of the 
source. As strijders of lifts in the illusions of duality, we the point have reached on which we can 
break by our own creative illusions gone and it can embrace slightly that you again to be. And 
nobody must take the role darkness in itself to love the game going! It is time new now roll from 
to choose the new game of entity and love on our planet starts. 

-------------------------------------- 

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 
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 
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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. 

3.2 Het Kristalmens: De Homo-Christos 

Please note: the text below is an automated translation and it will be replaced by a 

human translation in the future. 

The ground has agreed itself to transform in a planet which billion will accommodate inhabitants 
of a type people who Homo Christos or crystal people is called. The Homo Sapiens has died in 
the transformation to the Homo Christos: heart-centred people who will inhabit the ground of the 
future ! 

Homo thinks Christos as a galactic citizen. Crystal will be determine adults and children aware of 
itself as multi-dimensionele beings of light that part of a larger whole. They will understand 
clearly that the spiritual realities on higher dimensions, material realities on the lower dimensions 
to form. Homo Christos will live in both realities: This way, this way downstairs. 

-------------------------------------- 

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. 
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3.3 De 3e dimensie 

Please note: the text below is an automated translation and it will be replaced by a 

human translation in the future. 

In three dimensional realities you were learned as a child you on yourself and gave you to 
concentrate as a question of to survive. On school you were learned compete with others for 
points, and with the person who came as best up. 

These best was the gifted, intelligent child, and the rest became zowat as less since. Them gave 
and brio was weakened in this comparison, until they their faith in itself had already lost himself 
and satisfied stalks with mediocrity and trouble. 

Is this not where many of your now is? You are frustrated and are annoyed, you want you gave, 
don't your weet express themselves how or could they could even what be? When you keep 
yourself children in the eye, you will see that they before they go to school, a natural faith and 
joy in themselves has. They are playful, creatively and open. This losses they however in the 
competition on school, to be and at succeed under very narrow conditions best. 

Those who live still in the third dimension mode know that there is something very very wrong 
and that the things finish. They wrestle with what and for which to understand. Old Armageddon 
programmes which are not arranged for the fifth dimension and the new ground are played in 
the third dimension still.  

-------------------------------------- 

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. 

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.  

3.4 Van de 3e naar de 5e dimensie 

Please note: the text below is an automated translation and it will be replaced by a 
human translation in the future. 

The whole population of the ground has been moved of the third dimension to the fifth 
dimension. Unfortunately this shift causes stress in the psyche of those who have not yet 
awoken. 

Everyone which has awoken consciously and must understand this conscience, but not taking 
over. You will feel it, but you must will force it nobody. Hold rather it light and stand everyone 
gone, the new find itself reality which you create, the moment it is their own choice. 
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Now the old three-dimensional race-delicate is omitted and the system which duality is called falls 
apart, is omitted antagonisms the facing energy of and the ways is created for releasing a lot of 
layers of compactness and fear.  

In the past, persons able to ascenderen to the speed were which comfortably for their wax. For 
many this immediate , a dazzling flits of notion and love was. At many people this is for 
happening. This process has been shortly completed and people wonder will will themselves why 
they have been ever this way aggressive, angrily and anxious. The new energy of love and 
Harmonie will motivate many other ways to will find to bring harmonie and entity on the planet.  

You will will see the wonders and everyone will contribute if you will live in complete harmonie 
and entity with light. 

Everywhere for your gone, as a sea of energy, old illusions and fears disappear. They melt away 
as the illusion which they are. It the reason that many have been this way agitated of you and 
are tired has been interrupted and night's rest and dreams have. 

-------------------------------------- 

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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3.5 De groep 

Please note: the text below is an automated translation and it will be replaced by a 

human translation in the future. 

When a group ascendeert goes, or like at our , a complete planetary population, the process as 
fast as that the group can move. This means that those who are ready and able must hold back 
itself to those who are slower. Can slower our catch up with and the this way also shift in their 
conscience to make. 

We are already ready the new build ground of Gouden the era start. For many under the way has 
been very difficult. You have stopped you felt, run out on, tired, depressively and anxiously. 
Often of within have deeply felt you that you had failed in one or other one manner and that you 
repeated only old patterns that nowhere led. 

This remming was nevertheless important because you stopped yourself so that the rest could 
find you. The everyone gets chance with you the new of entering future. 

-------------------------------------- 

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. 

3.6 Wordt onsterfelijk: Ervaar de Ascensie 

Please note: the text below is an automated translation and it will be replaced by a 

human translation in the future. 

As from the first moment that people the third dimension entered and the dense matter will 
influence, there was need for power and control. This power and control were obtained by 
manipulating the genetic inheritance.  

Ours spiritual and emotional bodies were fed with ideas such as: Imperfectie, sin, karma, 
suffering and dead. These became have claimed inevitable. Because this belief had started this 
way strong, three dimensional people all physical symptoms of their belief: the imperfectie and 
perversity, to manifest. This because you manifest yourself what you believes. 

Dead a sentence became and suffers instead of the peaceful transition between physical and 
spiritual form such as was meant initially. Sickness came as an event of belief concerning the 
inadequacy of the material body, to carry the spiritual nature . By this manipulatie, people ideas 
concerning sickness encoded and in their genetic chronicles where they have remained and 
effectively the aimed at impact to cause. 

Everyone who links itself with their own perfection form and their own beauty and Goddelijkheid, 
shakes off already their fears and debt feelings concerning their peccability and imperfectie from 
previous lives of itself and leaves them separately. This process the Ascensie are called.  

Conditioning is released from the DNA and the genetic chronicles and people rediscover their 
original intention of love and perfect health. 
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This is the present of Ascensie. It it has become for all people on the five dimensional grounds 
possible their own personal perfection form or paradise activate grating. 

When this activates itself grating you will experience that you will improve health and the ageing 
process is slowed down. This paired will will live with a desire in a healthier manner, healthily to 
eat, to body movement do and much sleep. Perfection model will tell you what you have to 
function body necessary to in perfect health. 

The message of archangel Michael is that people can become now immortal. Not particularly in 
the same body, but that the conscience is ongoing and of one life to another one cannot proceed 
and thereby consciously of these other lives all memories to preserve.  

This way we a feeling of life as and indefinitely will infinitely experience also already must we by 
the transition pass which was in former days known as. 

-------------------------------------- 

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". 
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3.7 Liefde en relaties met andere zielen 

Please note: the text below is an automated translation and it will be replaced by a 

human translation in the future. 

Many must the patterns of abuse, failure and pain under eyes see determining that so much part 
in your relations. You experience much fear and concerning what sees you and fights to find 
methods these patterns and manners of to be, concern to change.  

Look during the following two weeks once well to your life and to your relation to himself and 
others and makes the necessary choices especially to leave and create separately. There is no 
place for the old patterns in the new ground and for this reason zul you not able are, healthy 
relations to create without all old patterns releasing.  

Of the most bright developments will become experience in the field of relations. The possibility 
rises now to become soul relatives relations or soul link relations . It is link time yourself with 
your soul families and the support and love to find which you will help your path with love, 
freedom and follow joy . 

In the fifth dimension, you are commissioned partners of whom the soul frequencies, or 
lichtpatronen correspond, to those of you. This is the primary requirement for the relation. 

When compatible souls meet there a link arises which provides in a extase with love, which at the 
level of the heart and the soul it is experienced. 

-------------------------------------- 

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.  

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. 

3.7.1 Tweeling vlam 

Please note: the text below is an automated translation and it will be replaced by a 
human translation in the future. 

When Soulmate link are reached, is possible this very fast and simply revalued become to a twin 
flame. This process occurs as two souls couples and together interweaves matrix level is with the 
energiegrid or.  

At a twin flame become two, one and nevertheless remain them several individuals. These to link 
to marvellous experiences will let rise of telepathically and physical share between the partners. 
These relations, you will make sexuality and sex holy. You sexual associations fusions of the soul 
will be, which gone to the energy of the source will open.  
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A twin flame relation waits for all two that has chosen this path in the fifth dimensional ground to 
choose.  

Relations will stop a question of fear, of being when you learn that you higher yourself the 
perfect soulmate you imagine oneself yourself will bring when you are ready. For this reason 
have to the patience and the confidence this partner wait, and not zomaar one partner to zoeken 
but one you live to have.  

A relation in the new ground does not become  expressed manners expected in the conventional 
and. The emphasis lies on soul link, communication and love and less on the material structures 
of relation such as them products known in the three dimensioneel live.  

A new relation will develop generally more slowly, and much longer persist than old ground 
partnerships. The partners will learn if pleased partners in the relation enjoy to be, and 
nevertheless complete autonomy and zelf-expressie. They are nevertheless an entity and are 
they individuals. In this relation large joy and immense love are found.  

Partners are chosen on energetic and spiritual compatibiliteit, rather than only physical attraction. 
You this energetic connection in will feel your heart and soul, rather than only the verstand and 
the body. 

As long as the vibraties resonate your relation becomes thrive and more loving. In resonantie 
with this energy a everyone of you travel of Passionele connection starts which can take you by 
time and space. Love will intensify himself and full passie to be. Love by everything and gone 
burn everyone in both Galle action (the galaxy Galaxie and the Andromeda Galaxie).  

The golves of will bring connection and passie your to higher levels of conscience concerning 
nature and love. Because you are a part of ALL THAT and a part of the source IS, this experience 
also your will be. 

-------------------------------------- 

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 
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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.  

3.8 Je pyramide van licht in de 5e dimensie 

Please note: the text below is an automated translation and it will be replaced by a 
human translation in the future. 

It is very vital that you spend time in your pyramid of slightly/power in the fifth dimension. It is a 
place which you help master become in co-creëren and you at state at releasing, refine and 
removing all negative 3D/4D karmische programmings.  

How more time brings you by in 5D the pyramid of slightly, you will obtain to still higher 
frequencies and larger aspects of god conscience all the more rapidly. Your conscience in that 
pyramid projects before you fall in sleep an excellent way is get used to to an existence in that 
fijnstoffelijke ambiance. Frightened your pyramide did not indicate, there is always a security flap 
prevent that you more incorporates slightly than that for you is.  

As soon as you are prepared to be inaugurated in the higher light levels, your engelen-gidsen will 
see to the fact on that your personal pyramid is formed automatic for you at the correct 
dimensional level.  

The frequencies are gradually raised or refined as you they incorporate and exploit in your 
physical reality. There are universal laws which manage all aspects of the Schepping, of largest 
and most dynamic to smallest.  

-------------------------------------- 

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.  

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.  

3.9 Omgaan met je nieuwe lichaam 

Please note: the text below is an automated translation and it will be replaced by a 

human translation in the future. 



16-1-2007 

 

React through: http://www.merudi.net   21 

Perhaps you have been notable how you seem fight with your energy levels, regularly fluctuating 
between a large quantity energy and extreme exhaustion. Perhaps are you only and only the 
complete time exhausted or you have the feeling which you are not able the same perform levels 
of physical work then formerly. Do you find the daily bay heavy rings very difficult or do wonder 
yourself you why some by energy this way struck as touch, whereas others seem of it see 
nothing? 

This comes because the old driedimensionale'model' of the human being worked on an energy 
system of seven chakra's where only only two or three of the lower chakra's functionally and 
clearly of were.  

The new energy of the human angels works on an energy system of twelve chakra's where all 
chakra must function good and clear to be. The higher frequencies of the eighth and ninth 
chakra are just then passed on further by means of the physical body of a totally awoken being. 
Then an enormous quantity energy will flow by the bioenergetic system of Geascendeerde 
human new ground angel gone. 

The importance in assessment love the bioenergetic system is vital for the health and the well-
being of each individual, on the other hand energy ´weggeblazen´worden . Then both physical 
and emotional problems will arise. When it is understood bio of the spiritually endocrine system, 
the system remains in assessment. 

-------------------------------------- 

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-
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. 
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3.10 Zielenkoppeling  

Please note: the text below is an automated translation and it will be replaced by a 

human translation in the future. 

In the new ground community you will understand the principle of many and the one: That you 
can survive only if group and that this group is as strong as its weakest members. If there took 
the edge off individuals in the group is, then the group is weak in its whole.  

Just when each member of the group in its strength stands trusting by to have to express its 
brio, the group is strong. 

You will learn old art of connection in loving and erotic relations by means of the flow of energy. 
Also the group its energy field (Kundalini) mix and merges in an entity which spiritually ecstatic 
as well as physical memorable is. You each other support and love in a miraculous manner which 
you can imagine yourself now only. 

-------------------------------------- 

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. 

3.11 In balans zijn 

Please note: the text below is an automated translation and it will be replaced by a 

human translation in the future. 

Your state in the middle of 8 that on its side lies,… lemniscate.. the symbol of infinity. Whereas 
you stand there, you master the strength and stroming of both circles (the past and the future). 
This way get you the occasion of making a beginning you to strongly link with the wisdom of the 
antiquity in your DNA, to start with manifesting on the new ground.  

In the current moment obtain you to the strength of which you are (the past) create the strength 
for a new creation (the future). That essential stroming is necessary for events on the new 
ground. You cannot create from your limited three dimensional perspectives. You must create 
from the complete spectrum of which you including your higher yourself and spirit are. During 
this process, event can more slowly go, because the aspect of the divine timing is important.  

It is important the balance between body and monitor spirit. Leathers the body and is needs and 
feelings as much give attention as the mental and spiritual aspects of yourself. 

When, you have established the assessment calm, full peace strongly and will feel yourself. You 
are use in state twaalf-chakra-systeem and to conjure which you wish in your life. 

-------------------------------------- 

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.  
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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. 

3.12 Kundalini 

Please note: the text below is an automated translation and it will be replaced by a 
human translation in the future. 

New people - awoken people - work with entirely awoken Kundalini flow. Creative fire moves 
vrijelijk along back edge.  

The Kundalini fire are strongly and creative. Old ground people changed gear it from to function 
such as them did, in rut and on oncreatieve wise. The new ground people has the physical and 
spiritual Kundalini circuit herverbonden and works with a high powerful energetic flow or cargo. 

You manners and resources must find to master this energy, check and in balance to bring. 
When can they overflow them extenuating and exhaustive be and lead that you on one or other 
manner loses the balance. When you learn keep the flow in balance, you will be a large extase 
and joy in your new state of, experience.  

-------------------------------------- 

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.  
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3.13 Een wezen van energie en licht 

Please note: the text below is an automated translation and it will be replaced by a 

human translation in the future. 

Five dimensional people are a being of energy and light. People are no longer only material or 
physical beings. She has a higher conscience in which spirit and soul are mixed with the physical 
aspects. 

-------------------------------------- 

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. 

3.14 De menselijke engel 

Please note: the text below is an automated translation and it will be replaced by a 

human translation in the future. 

The human body is transform able to a multidimensional vehicle for human angels. A human 
angel are the hybrid of people and an angel. This process does not concern transforming people 
to an angel, but concerning mixing human and engelachtige in yourself, to a perfect assessment. 

At a human angel the lower chakra's absolutely pure, open and to spin strength full on 100% 
must be ready. Each human angel has been earthed entirely and feels themselves at its ease in 
its grofstoffelijke reality.  

Abundance is a reality and a right. Human angels have always what they have necessary in 
material terms. What necessary is by living it is attracted and is there no shortage nor a fight. 
This is the gave of the complete activated basis Chakra.  

The human angel is entirely free of emotional dramas. With entirely activated sacral Chakra she 
has itself above sin and raised karma. When it sacral to a complete speed sapwood, all emotional 
dramas are loop-collected of gone to create a total clarity and peace. 

Human angels create peace because they know that the ground is a pleasant loving place, 
supports by the love of all that is. Emotional dramas, animosity and illusionaire games are played 
by spiritual children. 

The human angel is not dominated or under control is not kept by the ego (=de 
Zonnevlechtenergie). This is most difficult undergo because the ego resisted gone loop-collected, 
as the Zonnevlecht a complete spider ratio to be reached.  

You can get it feeling that your spirit in a type of overdrive touch when it tries go with the 
increasing spider ratio of the whole Lichtlichaam. When you realise yourself that it is safe in this 
new energy field of blank light, it will become quieter. The new assessment has been then 
accepted. 

Thus on full strength the spirit becomes what he means is be: a part of whole and not dominant 
energy of is. This being is a strength field - ready create wonders. 

-------------------------------------- 

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. 
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3.15 De aura 

3.15.1 De aura van de nieuwe 'Menselijke Engel' 

Please note: the text below is an automated translation and it will be replaced by a 

human translation in the future. 

The aura of a human angel has been filled with blank slightly and the chakra's have been 
calibrated actively for the full 100%. Energetically examined, is a this very powerful being. The 
human angel is geascendeerd being!  

Blank lifts to be able produce the Lichtlichaam have been calibrated on the correct spider ratio. 
The herkalibreren of the Lichtlichaam happened the moment the crystal lines adults or human 
angel are activated entirely.  

The human angel expresses himself complete strength and potentially of the original form and 
the paradise conscience which is created by the Elohim.  

-------------------------------------- 

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.  

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

Please note: the text below is an automated translation and it will be replaced by a 

human translation in the future. 

When people move over to the human angel, the aura blank/violet/indigo is. The chakra's to be 
however low in energy. This low energy results in exhaustion. 

In the transition period the Lichtlichaam are loaded and are activated. Higher itself ensures safe 
activatie by permitting the step step. The spider ratio is kept low to that prevent the person will 
get charge of the bijwerkingen of Lichtlichamelijke electric onbalans. 

-------------------------------------- 

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. 

3.16 De 9e dimensie 

Please note: the text below is an automated translation and it will be replaced by a 
human translation in the future. 

Every man angel who is galactic Lichtlichaam activates jointly a Paradijselijke ground can create 
without sickness, suffering or pain. Also have you complete access to the nine-dimensional one 
conscience.  
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You activate and reinforce the field of Blauw slightly and its capacity to bring about worldwide 
change.  

Electric blue fire is radiated Sirius, the blue ASTRE. Sirius are the first reference point for galactic 
at home of all angel families on ground.  

The evolution and development on ground are a common project of the Elohim and Sirische the 
Neters or ASTRE beings. Other Lichtwezens of these and other milk ways is here help. The 
blueprint for the blue planet comes however of the sirius/Orion partnership of angel inventors. 

-------------------------------------- 

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.  

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. 
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4 De nieuwe kinderen 

4.1 Wie zijn de nieuwe kinderen? 

Please note: the text below is an automated translation and it will be replaced by a 
human translation in the future. 

Indigo and crystal children have as an individual a lot of large gave and brio. They are frequently 
particularly intelligent, creatively and paranormally gifted. They can guide and angels to see and 
with them communicating, and they feel themselves exactly as at home in material as in the 
spiritual world.  

The nieuwetijdse have children if task a new create society which is based on love and 
ratification. This society is a complete entity that settles up with duality.  

It is a group project of children concerning the complete planet, which must the human unite 
family in Gouden a time for the planet. 

-------------------------------------- 

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. 

4.2 Tijdslijn 

Please note: the text below is an automated translation and it will be replaced by a 

human translation in the future. 

The first Indigowezens came to the planet in the 40er years. The second world war had removed 
many negativiteit of the planet as a result of which the first hoogontwikkelde were possible 
beings in physical form incarneren. At that moment in the higher dimensions the decision was 
taken that the ground would remain existence and that would come the new Gouden century. 

-------------------------------------- 

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. 

4.2.1 De jaren 40, 50 en 60 

Please note: the text below is an automated translation and it will be replaced by a 
human translation in the future. 

In the years 40, 50 and 60 the LEADERs became of the new ground, the first new children born. 
They were everywhere on the planet born and their mission was start the process of in doubt 
draws and on the test stellen'.  

At this moment the many of these early Indigo's LEADERs and verlichters for the conscience shift 
are which determines part of the process of Opstanding and passage. 

-------------------------------------- 
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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. 

4.2.2 De jaren 70 

Please note: the text below is an automated translation and it will be replaced by a 
human translation in the future. 

In 1970s incarneerde an enormous golf of Indigo's on ground and started the energy on the 
planet on at krikken. With the birth of each new indigo or crystal child the conscience in the 
collective is raised automatically.  

These early Indigo's prepared the way for the first golf Indigo's, we can which call a massive 
landing. As large numbers of them at the same time incarneren, the collective in accelerated 
tempo is raised.  

The first golf Indigo's reaches now volwassenheid and is behind in twenty and thirty. They are 
ready enter the main stream of the society to bring about a large change also there. 

The fast progress in technology of the last 30 years can be seen as a present of the Indigo's, 
whose hoogontwikkelde conscience the human type to accelerated development floated on this 
and a lot of other areas of human to strive. 

-------------------------------------- 

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. 

4.2.3 De jaren 80 

Please note: the text below is an automated translation and it will be replaced by a 
human translation in the future. 

In 1980s incarneerde the second golf Indigo's, again a golf with hoogontwikkeld conscience. 
Using this energy the harmonious convergence take place where the new race for the system for 
the new ground was installed , could and the activaties of this race for the system started. 

-------------------------------------- 

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. 
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4.2.4 De jaren 90 

Please note: the text below is an automated translation and it will be replaced by a 
human translation in the future. 

In 1990s Indigokinderen incarneren remained, but now started also a new type of child arrive. 
The first crystal children started arrive at the end of the 1990s. At that moment the new 
Kristallen race for the system of the ground was sufficient online the incarnation of these 
hoogontwikkelde make children possible. 

crystal children have been earthed on the new race for the system. They are for people the 
strength floating in their families and communities make the shift of the old race for the system 
to new.  

Eventually all beings in the new race for the system will be born and the old system will be 
omitted. Then the new ground will be established entirely! 

-------------------------------------- 

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! 

4.2.5 2003 tot nu 

Please note: the text below is an automated translation and it will be replaced by a 

human translation in the future. 

In 2003, an event which is confessed as harmonious convergence, took place, in which adult 
people started in groten coordinate getale on the new race. First Kristallen-volwassenen or 
Christus-volwassenen or Menselijke-Engelen arose here.  

This convergence required a fast passage of one for to the other, and for some it was complete 
traumatically and difficult because they stood with their feet in new energy.  

This new energy is strongly and powerful and they require absolutely that the Hartchakra are. 
The new Kristallen race coordinates himself on the Hartchakra and not on the lower chakra's 
which feeds old for the. 

With online of the new race become us as people, by our children come, the choice given to 
make the shift.  

It a is blessed path and the new children show the way!  

-------------------------------------- 

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.  
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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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4.3 De nieuwetijdse kinderen 

4.3.1 Wat zijn hun gaven? 

Please note: the text below is an automated translation and it will be replaced by a 

human translation in the future. 

There was powerful puts necessary to raise the conscience of to the level which is humanity 
required for the birth of a new society and a new ground. The new children have that put given. 
By helping its to open hartchakra humanity and by will work from the heart , makes the new 
children the process possible that it is confessed as Opstanding. 

-------------------------------------- 

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. 

4.3.2 Waarom zijn ze hier? 

Please note: the text below is an automated translation and it will be replaced by a 

human translation in the future. 

Nieuwetijdse children have it often difficult. Parents use of opvoedmodellen based on fear and 
conformity. Much of your were this way educated. Not because your parents are not loving, but 
because they do not know better. The children come their parents show, how aside these 
patterns to put and new to create. 

Notion as a parent that your work of vital importance is for the future of the planet. Each day 
help you the new to create ground. Live in peace with your efforts and weet that appreciate your 
children what does you, seen they you and your work appreciating.  

The message of the new children is a message of the heart. As a group of work they to help the 
collective to open Hartchakra humanity and new energy to welcome. This energy is crystals or 
Christusenergie, which represent the level of the Christusbewustzijn.  

The nieuwetijdse children are the engine and the strength of Opstanding. Their message is 
forward make humanity awake and its to push. The new children are the masters of the 
Opstanding. 

-------------------------------------- 

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 
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van de Opstanding. 

4.3.3 Wat is hun invloed? 

Please note: the text below is an automated translation and it will be replaced by a 

human translation in the future. 

Indigo and crystal children are work hard for parents. If parent you are defied your own personal 
increase to accelerate, reinforces by the higher frequency of the child.  

The current education skills are drawn in each manner in doubt. A part of the mission of Indigo's 
and learn crystal lines is yourself how you can feed in loving, wise and sympathising manner on. 

-------------------------------------- 

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. 

4.3.4 Hoe ga je ermee om? 

Please note: the text below is an automated translation and it will be replaced by a 

human translation in the future. 

Nieuwetijdse must feed children good the parents in themselves grow. It can be very exhaustive: 
old and new patterns and your own fast increase use, whereas you educate still intelligent and 
high energetic children. 

Nobody if parent needs be frightened. New paths are made. Together parents and their 
nieuwetijdse create children a new education model. This model ensures that the new ground 
children with love and respect is educated. 

Weet that on higher levels, the parent and its children are linked in a loving relation. 

-------------------------------------- 

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. 



16-1-2007 

 

React through: http://www.merudi.net   34 

4.4 De indigo kinderen 

Please note: the text below is an automated translation and it will be replaced by a 

human translation in the future. 

The Indigokinderen were this way appointed because the ultrasound of their soul and sometimes 
also it aura resonated , with the colour Indigo of Derde-Oogchakra.  

-------------------------------------- 

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.  

4.4.1 Hoe herken je ze? 

Please note: the text below is an automated translation and it will be replaced by a 

human translation in the future. 

Indigo's have certain properties and qualities. They are beings which orient themselves mainly on 
their right lord half. They are artistic, creative, intuitive, and are spiritual of nature. They love 
activities such as meditation and yoga and working with kristallen.  

Generally they are honestly and open and integrity is for them very important. Their friends are 
for them very important. 

At parent , tend indigo's become be groups, which are a reflection of the concept soul group or - 
tribe. Indigo and crystal children are group beings and they enjoy of it to be part of a group. A 
group with gelijkgestemden enjoys the preference. 

Indigo's are high intelligently and intuitive. They think and learn very fast. They thrive in free and 
surroundings and perform not well in closed and checked surroundings. They are frequently 
diagnosed by dominating medical science as ADD and ADHD, and are labelled as problem cases 
that must be repaired. This convalescence happened generally with drugs or anaesthetising 
medecines.  

Those that can be repaired or master, become rebelliously and show to zelfdestructieve 
behaviour patterns and zoeken their solution frequently in drugs, alcohol and violence. 

-------------------------------------- 

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.  

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. 
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4.4.2 Wat zijn hun gaven? 

Please note: the text below is an automated translation and it will be replaced by a 
human translation in the future. 

Indigokinderen have to the gave the restrictive and oppressing ideas and break through belief 
systems which have been based on control and power. They help us replace these by a new 
energy which has been based on love, acceptance and peace. 

-------------------------------------- 

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. 

4.4.3 Waarom zijn ze hier? 

Please note: the text below is an automated translation and it will be replaced by a 

human translation in the future. 

The Indigo soul rebels against restriction and begrenzing. She zoekt the expression of its nature 
in freedom and joy.  

The first rebellie frequently starts against a choking and insipid system called: school. A school 
tries frequently all oppress individualism and its in accordance with to make to a conventional 
pattern of fixed behaviour or thinks.  

Afterwards the rebellie starts against work or career. Here the system has further crystallised in 
forms of overleving where certain operations are rewarded with money. 

The indigo sees people who have lost their freedom and passie and a rut and onopwindend life 
lead based on survive by deserving money. The Indigo weet that this NOT which is that he or 
she came do on the planet!  

Some Indigo's have to strength their own find path in passie and individual expression. But many 
feel themselves completely caught in the system and see no future for themselves. This is when 
the existence crisis starts… 

The message and mission of the indigo's are the society show that she has been locked up in 
systems which no longer contribute to the human increase. They pass in a very personal manner 
this to show how detrimental these systems have become . 

Their first message is a social message to their families. They refuse the controls and power 
structures of the family accept where father is typically the boss and does everyone what him 
becomes said. Actual refusing they each form of dominantie and control, accept.  

Indigo's spread also the message that there is something very very wrong with an education 
scheme which has been based on knowledge of the head that very little connection has with real 
living. Actually the way is in which the system is set up a problem for these beings. This because 
their energy and intelligence exceed the restrictions of the system far. 

The Indigo's have helped with a large shift in thinking. Not only how the parenthood is fulfilled, 
but also how we live and what we want of our society. This is all part of the large shift which 
these Indigo's come put here in pace. It is a shift of systems which have been based on the chilly 
logic of the head to a society which has been based on the flow and feeding of the heart.  

-------------------------------------- 

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 
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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. 
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.  

4.4.4 Wat is hun invloed? 

Please note: the text below is an automated translation and it will be replaced by a 

human translation in the future. 

Many families burst out each other because Indigo's represented the mirror that ugly and showed 
destructive side of the traditional family life. Gradually the society started understand that the 
only manner is to work with energyenergy energy, from the heart.  

The Indigo's taught their parents concerning negotiation, consultation, honesty, openness and 
parts. They taught their parents concerning respect: respect for each other and for every person 
in the family and for everybody's emotional and physical needs. 

The parent and the child are considered as partners or in partnership. The relation must be 
based on love and personal increase for everyone.  

Older, must an activity of the Hartchakra is be. It has been then based on love, and not an 
activity based on control and power. 

Indigo children the reason for their parents has frequently been, to zoeken alternative and more 
natural and pleasant manners for to go with the problems of their hoogenergetische child. There 
to a more natural diet based on organic food, and removing all sugars it was thus looked at and 
processes food from the diet of the child. 

By these problems parents and individuals have been strengthened in making their own choices 
and decisions. They are no longer dictated by a care scheme dominated by the winstbejag of the 
pharmaceutical industry. 
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-------------------------------------- 

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. 
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4.4.5 Hoe ga je ermee om? 

Please note: the text below is an automated translation and it will be replaced by a 
human translation in the future. 

Our society still finds oneself in the beginning phases of finding a way to educate these children 
who approach to their needs and those have been based on both the heart and the head. 

Often, around a year or 15 or 16, and destructive or self-destroying behaviour patterns can the 
young Indigo adult in a situation of depression or neurotic behaviour arrive to start manifest. 

Sometimes its these patterns only to within turned, but more often they are concentrated also to 
outside. In this case destructive energy is felt experience by the family and. Peace and stability of 
the family are then frequently crushed .  

In extreme cases Indigo's can transmit their destructive patterns also to a larger community and 
problem cases become. These problem cases can get charge of depression, mental sickness, use 
of drugs, asocial behaviour, rebellie and even violence.  

A lot of gentle and loving parents wonder themselves why these have happened?and what we 
have found oneself done?". Here follow to indicate some directives how you must go with these 
situations. 

Try understand teenager as first the soul of your Indigo. The indigo's are sophisticated beings, 
and their soul is of a higher vibratie and as a result dense at the god/source bron-vibratie then 
which can be of their parents.  

Indigo's have an inner feeling or know when something is not well for them, or for them does not 
work. Even if cannot tell this them perhaps even well, they know it really.  

The first step with the problem to to go is recognise that it the case of a problem child is not 
only, but that it groups are or family question. The disturbed teenager or adolescent shows the 
symptoms of a problem which determines part of the family as an entity. We must to a society 
which considers onevenwichtigheid of a family member as a problem of the complete family. 
Missing cicatrisation and balance for the complete family and not only for the one which shows 
the symptoms of the onevenwichtigheid. 

When the parent is this way quiet and loving such as the situation allows, the indigo's will also 
become for their part. Late vriendelijkheid, kindness and respect a part of the reciprocal 
interactions becomes. When this energy is introduced, there wonders happen.  

The problem indigo a no longer more problem will be. Entirely if it is realised that the indigo 
there is also heal the parents. 

-------------------------------------- 

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.  
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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 
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. 
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4.5 De kristal kinderen 

Please note: the text below is an automated translation and it will be replaced by a 

human translation in the future. 

Around 1995 the first real crystal children or Christuskinderen started at incarneren. The new 
race for the system on the planet was then ready these clear and powerful feed beings.  

Each crystal child is born in this new race for the system of the ground. The child has to be the 
potential for an entirely awoken and aware master at the level of the Christusbewustzijn. They its 
their own spiritual masters. 

The auras of crystal children are very clear and strong. They can carry all jets of the energetic 
activaties of the new ground. This is Gouden, Magenta-Roze, the Aquamarijne, zilveren zilveren-
Indigo and Oranje-Roze radiate.  

The former crystal children came only by means of Gouden or the magenta jets to help stabilise 
these. The later crystal children are born with the capacity for all  several hold and use jets to 
need. These children the KristalkinderenKristalkinderen Kristalkinderen are called. 

-------------------------------------- 

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. 

4.5.1 Hoe herken je ze? 

Please note: the text below is an automated translation and it will be replaced by a 

human translation in the future. 

The Kristallen beings are really splendid children! They have generally large, clear eyes which in 
your soul can look at! They are frequently quiet and targeted, but they are possible hyperactive 
becomes if their energy is not in balance.  

They are very loving and careful, and enjoy of it to share their energy with others which have 
perhaps need. They are strongly and have frequently in whole no fear. They can very sensitive 
be for food and the surroundings, because they are born with the clear systems which are 
necessary for the new ground. 

-------------------------------------- 

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. 
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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. 

4.5.2 Waar zijn ze te vinden? 

Please note: the text below is an automated translation and it will be replaced by a 

human translation in the future. 

Crystal children a family will select where there is Indigo parents or brothers and zussen. At the 
energetic level crystal children trust the strong energyenergy energy of the indigo's. The Indigo's 
hold energy for the crystal lines. 

-------------------------------------- 

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. 

4.5.3 Wat zijn hun gaven? 

Please note: the text below is an automated translation and it will be replaced by a 

human translation in the future. 

Crystal children are paranormally and clairvoyant; they see frequently seeing angels and spiritual 
guides and can the future feel and. They are aware of previous lives and can frequently talk itself 
concerning which they were in previous lives. 

They have been very a lot linked if group, and much of their work for the planet are done at the 
levels of higher themselves as a group.  

crystal children have been irritated sometimes tired, and humeurig. They then frequently very 
hard have worked at the higher levels to help to hold the energy for the Opstandingsproces. 

-------------------------------------- 

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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4.5.4 Waarom zijn ze hier? 

Please note: the text below is an automated translation and it will be replaced by a 
human translation in the future. 

The crystal children help us the power and require the space of our heart on. They help to earth 
also for onszelf firmly in new for the. They learn us ours spiritual gave to accept as our 
geboorterecht. Also they learn us consider the creation of wonders as a normal activity. 

They learn us have respect for onszelf and for our planet. We learn beauty and the wonder and 
see joy of the complete Schepping. They let realise our, that we are all inventors in the new 
ground. 

The crystal children do not live in the current moment, influenced by past or future. They will 
learn this do our also. They learn us live from the heart and forgive. They stand for tolerantie and 
unconditional acceptance. 

As most important lesson we learn create to by intention and concentration. We learn that truth 
meaning of abundance not individual cupidity is, but collective need and to share. We learn the 
importance of support and love and eigenwaarde. 

Finally they impart us concerning the higher reality of soul families and angel tribes…: the future 
social entities of the new ground. 

-------------------------------------- 

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. 

4.5.5 Hoe ga je ermee om? 

Please note: the text below is an automated translation and it will be replaced by a 

human translation in the future. 

Honour the crystal persons, and lustre to their lessons. They are the wise elderly which the new 
ground archetypes creating for all others which follow them.  

-------------------------------------- 

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.  
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4.6 De Sterrenkinderen 

4.6.1 Waarom zijn ze hier? 

Please note: the text below is an automated translation and it will be replaced by a 

human translation in the future. 

The ASTRE children are higher dimensionele beings whom have chosen largest of their energy in 
the higher levels stay to let. By this doing perform they a valuable service for the planet.  

They hold the energetic portals in the higher frequencies. They must this do because most of 
people hold the largest part of their energy in the lower levels and frequencies.  

The ASTRE children are the teachers on the path to the ASTRE. This will become clear as you will 
open itself heart for these children. 

It is our privilege these beings which the doors open to the ASTRE keep, so that to support, we 
can go to within. 

-------------------------------------- 

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. 

4.6.2 Hoe herken je ze? 

Please note: the text below is an automated translation and it will be replaced by a 

human translation in the future. 

There come at this moment much autistic children to the planet. They are an important part of 
the ascensie of the planet to the higher frequencies. Their work is very valuable. They are 
valuable. They are the ASTRE children.  

These autistic children have chosen to hold the energy in 6th the dimension and higher. This 
makes it them fairly uncomfortable in the lower frequencies. Their soul frequency is this way high 
that they wrestle for at their ease to be in our reality (=de third dimension). They cannot be such 
as us, and we permit let be them frequently not them which they are. 

A lot of autistic ASTRE children wrestle it the label which is stuck on them. They become   
function-disturbed and leathers unable called.  

-------------------------------------- 

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 
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wie ze zijn. 

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

4.6.3 Hoe ga je ermee om? 

Please note: the text below is an automated translation and it will be replaced by a 
human translation in the future. 

Honour the ASTRE children as higher dimensionele ASTRE travellers. You she will meet when you 
yourself to higher frequencies ascenderen.  

When you understand them, you more such as they will become, instead of desiring that they 
more becomes such as you!  

See how affectionately and nicely they are. How they show us in their vreemdheid that people 
can multi-dimensioneel be. They show that us mainly in the higher dimensions live, complete an 
other experience creates then mainly in the lower frequencies lives. 

These children are a holy present of the ASTRE. Support and has them lief. Nourish them and to 
see them for what them real to be. The affirmative which cosmos is vaster , more spectacularly 
and strange than you with your limited and can observe conditioned belief systems in the lower 
frequencies. 

-------------------------------------- 

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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4.7 De Blauwe Sterrenkinderen 

4.7.1 Waarom zijn ze hier? 

Please note: the text below is an automated translation and it will be replaced by a 

human translation in the future. 

The blue ASTRE children have waited at this moment for on the planet at incarneren. This is the 
moment that for at his place was and for the of the Christusbewustzijn had been held.  

The blue ASTRE children incarneren our to help to handle the blue ASTRE field and complete 
activating the blueprint for the blue planet. 

The blue ASTRE children carry insight that starts at the ninth dimension, the place where the 
meesten people will complete their Opstandingsreis.  

The blue ASTRE children will respect traditions and large respect to prove. This is necessary 
because the population of will learn again accept the new ground, the earthly wisdom of the 
domestic communities and respect. These domestic communities can shake off then each feeling 
of uitbuiting and shortcoming of itself and again the original wisdom in their traditions and rituals 
to respect. 

The blue ASTRE children are ready to continue slightly the travel to. This however generations 
still many will last. The blue ASTRE children are the seeds which are shared when the whole 
population of the ground crystal persons (christuspersonen) exist. 

-------------------------------------- 

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. 

4.7.2 Wat zijn hun gaven? 

Please note: the text below is an automated translation and it will be replaced by a 
human translation in the future. 

Each blue ASTRE child is born at 9-Dimensionale the conscience level and they will anchor their 
material incarnation in for the.  

They have activated galactic Lichtlichaam entirely. They have an entirely galactic conscience and 
are able the stellaire hold connections for the planet. 

Their largest gave is anchoring the blue ASTRE field on the planet. 
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They are born with knowledge and conscience of their angels and Stellaire families. They will 
incorporate entirely with their angel archetypes. They are angel people in place of man angels. 
They identify themselves mainly with the angels and cosmic conscience, and with the fields of 
cosmic slightly. This conscience they with people transmuteren to joy-full Paradijselijk at home or 
the sky on ground. 

-------------------------------------- 

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". 

4.7.3 Waar zijn ze te vinden? 

Please note: the text below is an automated translation and it will be replaced by a 

human translation in the future. 

The blue ASTRE children in all communities incarneren with the preference for domestic 
communities. Also at parents who have narrow links with domestic communities. The reason for 
this is that it is their first task the domestic traditions of the ground new live and new energy to 
insufflate. 

At the incarneren in these communities their presence will have the impact of blue Lichtflitsen. In 
their presence is present vitality a flow of which will transform the traditions and wisdoms of the 
domestic volken and belevendigen.  

-------------------------------------- 

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.  
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4.7.4 Wat is hun invloed? 

Please note: the text below is an automated translation and it will be replaced by a 
human translation in the future. 

With the arrival of the blue ASTRE children who anchor their higher conscience in the 
Paradijselijke race-delicate, the energy of peace and Vriendelijkheid returns. Is at home a gentle, 
lieflijk and pleasant harbour. 

You will be able indicate when you are you in new energy. You will experience softness and the 
vriendelijkheid. Their presence peace will rest and to radiate.  

The energy of the blue ASTRE children lets our feel hoezeer we are linked with the flow of 
feelings of the heart. He that their energy could feel, felt themselves dizzy and woolly, and 
experienced ontgifting. Your body flowed with the ultrasound of these coming in souls, which 
help to raise the ground further on its travel to the Opstanding. 

-------------------------------------- 

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 
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. 

4.7.5 Hoe herken je ze? 

Please note: the text below is an automated translation and it will be replaced by a 
human translation in the future. 

The blue ASTRE children are immense powerful. They obtain this strength from absolute integrity 
and harmonisation on the higher principles. They have been coordinated entirely on the energy 
of the heart and with light of the source from which they are born. They will lose that higher 
connection never.  

They are powerful but also complete gentle. Correctly their softness will create that peaceful 
space as a result of which you will will recognise them. 

-------------------------------------- 

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. 
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5 Hoe word je een nieuw mens? 

5.1 Ga niet mee in de hysterie 

Please note: the text below is an automated translation and it will be replaced by a 
human translation in the future. 

Old will be omitted, and the new ground will not arise for you if you touch sailed in violence and 
chaos. The old world stands full with feelings of mass hysteria.  

When these feelings you surplus becomes then your centre tries full peace and keep placidity . 
You do not let go with in this energy of intense fear and aggression. You do not let wrap up by 
dualistic fightings between slightly and it dark by those which you this forces. How their 
arguments can seem subtly and rationally also.  

Place you energy at places of peace, placidity and unconditional love. 

-------------------------------------- 

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. 

5.2 Luister naar je lichaam 

Please note: the text below is an automated translation and it will be replaced by a 

human translation in the future. 

Physical exercises and a good diet are the best manners support the changes in your body. A 
strong and healthy body is much improves vehicle for powerful twaalf-chakra-energieën the then 
weak and tired body. 

Lustre to your body when these say you, more quietly it to put on. You feel yourself gestresst or 
tired, rests then. During your rest you higher yourself work to the assessment in your 
spiritual/endocrine system. The assessment is necessary for with the increasing entering 
energetic frequency levels go. 

You can just the new energy weight on your body support, when you build also physical 
strength. Crystal lines body of the new ground are a strong and healthy body.  

The physical move body has been devised and active to be. It loves fresh air and activities 
outside. How more time spends you outside, of the too more becomes your body supports in 
regulating and balancing your new crystal lines bioenergetic system. Obtain deeply breathe when 
you walk or take part in other physical activity. You will experience then the evolutionaire shift. 

You easier assessment will find, if you permit the process put on it more calmly and act on 
consciously to creating assessment you live. Plan yourself as an aim, of feeling you in assessment 
and in harmonie at both the inner and external levels. You move you then in the direction of a 
complete use of your crystal lines new ground body.  

-------------------------------------- 

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. 
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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.  

5.3 Manifesteer met geduld en dankbaarheid 

Please note: the text below is an automated translation and it will be replaced by a 

human translation in the future. 

In the world of the third dimension you had got used rapidly manifest. With to consequence little 
devotion concerning what you manifested yourself. You touched addicted to the highs of fast 
event and the feeling of egokracht that thereby came look at.  

Do you feel only gratitude with respect to those creations? Do you enjoy of it or do zoek you 
again to something else? And with your relations, you explore the obligations which you 
contracted or you zoek you again to something or someone else? 

In the new world a new pattern of event is. One with patience, gratitude and devotion. Consider 
already your creations with gratitude. Do not forget yourself thereby absolutely, since you largest 
creation is himself! 

-------------------------------------- 

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! 

5.4 Bekijk je creaties 

Please note: the text below is an automated translation and it will be replaced by a 
human translation in the future. 

Are you deeply unfortunate with your creations in your life? Missing then from which desires and 
ideas you have created these. Go of all after, or they no longer in connection stand with which 
you are. Find these creations and late them loose.  

Forgive yourself and tone gratitude for the point of lering and what gave you. Orphan ready you 
to aim at the creations which more stands in line with which you feel be. 



16-1-2007 

 

React through: http://www.merudi.net   50 

Where you are at this moment also, you created it from the desires from the past. From your 
gratitude for this past and beginning in a new and more powerful manner to manifest itself. Take 
the bests and most powerful from the past and manifest themselves in agreement. 

-------------------------------------- 

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. 

5.5 Communiceer met liefde 

Please note: the text below is an automated translation and it will be replaced by a 

human translation in the future. 

Many are forget how with love to communicate. The most of communication goes accompanied 
by boosheid or fear. Even with a geliefde, partner, child or friend.  

The emotions of fear and boosheid make none sincere or light communication possible. She loves 
you in a place negativiteit and fear.  

Many are anxious and concerned, how their communication will happen. Many frightened have 
been rejected or have been laughed at if they would express their love sincerely. Many avoid 
sincere communication because they are frightened for a confrontation.  

Just when there is loving communication, you will be feel only love in a place of love and. For 
everyone who is educated its/her  emotions to hide and itself contents to express love, will be 
this very difficult. 

-------------------------------------- 

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.  

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. 

5.6 Wees innerlijk integer 

Please note: the text below is an automated translation and it will be replaced by a 
human translation in the future. 

Use you understanding capacity. Nobody can tell you which choices must make you. This your 
own decision has been based on your inner integrity.  
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You leave choices and action reflects by responsibility to yourself and others. Base the choices  
intense passie raised on unconditional love and mededogen, in these times of deep change and. 

-------------------------------------- 

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. 

5.7 Druk jezelf uit 

Please note: the text below is an automated translation and it will be replaced by a 

human translation in the future. 

You are a loving being which enters against itself and it divine, when you do not communicate in 
loving manners.  

You are anxious express and yourself express love. The higher vibraties tolerate however no 
longer emotions based on fear. It is time that old let embrace it new manner of to be, separately. 

There its many several forms of loving expressie. You automatically will discover tools to express 
your truth. These tools can be paint of everything of, letter, music, dance or each other creative 
expression. These tools help to live your, yourself to create from a place of love, rather than fear 
or boosheid.  

Every individual resonates with another expression and it is to yourself the tool find that best 
with you resonates at this moment. When you work with these different tools becomes your 
vibratie raises.  

In due time zul start experience you with new manners of communication and zul you explore 
several facets of yourself by means of these expressions. 

-------------------------------------- 

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. 

 

5.8 Laat los 

Please note: the text below is an automated translation and it will be replaced by a 
human translation in the future. 
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Leathers good energy to hold. She not only for yourself, but also keeps for the planet at the 
collective level. Leave all negative energy separately. Much of the things which you release its 
things that from your life had leave.  

If you link yourself with your deep feelings, there the mirror tevoorschijn in which you can see 
yourself own creation of the reality, comes. If you do not love what you see, molar then again. 
Nothing is permanent and you can choose always but again.  

When you grow changed and reality also your will change and grow. This also the process of 
influx and flows is called. This knowledge has lost during a lot of lives in the third dimension 
gone. 3D-structuren give the illusion permanent to be.  

Because you have gone to the 5e dimensions and higher, change you reality really. You have 
again linked you with the natural cosmic flows and pulseringen. This energy brings your increase 
on always higher diagrids of to exist.  

-------------------------------------- 

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.  

5.9 Creëer je heilige ruimte 

Please note: the text below is an automated translation and it will be replaced by a 

human translation in the future. 

In the fifth and sixth dimension life is dynamic, rapidly moving and intense. The best manner to 
keep and hold your balance, is saint spaces create where you can hold the energy of higher 
conscience.  

-------------------------------------- 

In de vijfde en zesde dimensie is het leven dynamisch, snel bewegend en intens. De beste 
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.  

5.9.1 Wat is een heilige ruimte? 

Please note: the text below is an automated translation and it will be replaced by a 

human translation in the future. 

-------------------------------------- 

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, 
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Liefde en Spiritueel Voornemen.  

5.9.2 Waarom een heilige ruimte? 

Please note: the text below is an automated translation and it will be replaced by a 

human translation in the future. 

-------------------------------------- 

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. 
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5.9.3 Hoe maak ik een heilige ruimte? 

Please note: the text below is an automated translation and it will be replaced by a 
human translation in the future. 

-------------------------------------- 

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! 

Please note: the text below is an automated translation and it will be replaced by a 

human translation in the future. 

-------------------------------------- 

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. 

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. 

5.10 Creëer je eigen waarheid 

Please note: the text below is an automated translation and it will be replaced by a 

human translation in the future. 

-------------------------------------- 

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.  
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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. 
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5.11 Gebruik je nieuwe(!) Chakra's 

Please note: the text below is an automated translation and it will be replaced by a 

human translation in the future. 

-------------------------------------- 

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. 

5.11.1 Hart chakra 

Please note: the text below is an automated translation and it will be replaced by a 
human translation in the future. 

-------------------------------------- 

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. 

5.11.2 Kroon chakra 

Please note: the text below is an automated translation and it will be replaced by a 

human translation in the future. 

-------------------------------------- 

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. 

5.11.3 De zonnevlechtchakra 

Please note: the text below is an automated translation and it will be replaced by a 
human translation in the future. 

-------------------------------------- 

Het geloof en vertrouwen dat je nodig hebt, is binnen jezelf en zal gevonden worden via de 
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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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5.11.4 Je pijnappelklier: De Lichamelijke Doorgang voor de Hogere Frequenties 

Please note: the text below is an automated translation and it will be replaced by a 
human translation in the future. 

-------------------------------------- 

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.  

5.11.5 De Hypofyse: De Sleutel tot Balans 

Please note: the text below is an automated translation and it will be replaced by a 
human translation in the future. 

-------------------------------------- 

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. 

5.11.6 De Thymusklier en 'Ademhalen via het Hart' 

Please note: the text below is an automated translation and it will be replaced by a 

human translation in the future. 

-------------------------------------- 

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. 



16-1-2007 

 

React through: http://www.merudi.net   59 

5.12 Koppel je ziel (Kundalini) 

Please note: the text below is an automated translation and it will be replaced by a 

human translation in the future. 

-------------------------------------- 

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. 
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.  

5.12.1 Koppel met je Engelen Zielenfamilie 

Please note: the text below is an automated translation and it will be replaced by a 

human translation in the future. 

-------------------------------------- 

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. 
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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! 
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5.12.2 Koppel ook met de hogere dimensies 

Please note: the text below is an automated translation and it will be replaced by a 
human translation in the future. 

-------------------------------------- 

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.   

5.13 Aarden met de nieuwe aarde 

Please note: the text below is an automated translation and it will be replaced by a 

human translation in the future. 

-------------------------------------- 

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 
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. 
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5.13.1 Hoe weet je wanneer je er bent? 

Please note: the text below is an automated translation and it will be replaced by a 
human translation in the future. 

-------------------------------------- 

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.  

5.13.2 Risico's bij het niet aarden 

Please note: the text below is an automated translation and it will be replaced by a 

human translation in the future. 

-------------------------------------- 

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. 



16-1-2007 

 

React through: http://www.merudi.net   63 

5.14 Blijf in balans 

Please note: the text below is an automated translation and it will be replaced by a 

human translation in the future. 

-------------------------------------- 

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 
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. 

5.15 Haal adem via je hart 

Please note: the text below is an automated translation and it will be replaced by a 
human translation in the future. 

-------------------------------------- 

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. 

5.16 Laat al je verwachtingen los 

Please note: the text below is an automated translation and it will be replaced by a 

human translation in the future. 

-------------------------------------- 

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 
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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. 
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5.17 Accepteer eindigheid 

Please note: the text below is an automated translation and it will be replaced by a 

human translation in the future. 

-------------------------------------- 

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. 

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

Please note: the text below is an automated translation and it will be replaced by a 
human translation in the future. 

-------------------------------------- 

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 
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. 
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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. 
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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.  

5.19 Wordt een menselijke engel 

Please note: the text below is an automated translation and it will be replaced by a 
human translation in the future. 

-------------------------------------- 

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! 
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5.20 Activeer je lichtlichaam 

Please note: the text below is an automated translation and it will be replaced by a 

human translation in the future. 

-------------------------------------- 

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. 
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6 Het oude ten opzichte van het nieuwe 

6.1 Healing 

Please note: the text below is an automated translation and it will be replaced by a 
human translation in the future. 

-------------------------------------- 

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. 

6.2 Je pijnappelklier: De Lichamelijke Doorgang voor de Hogere Frequenties 

Please note: the text below is an automated translation and it will be replaced by a 

human translation in the future. 

-------------------------------------- 

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.  

6.3 Spanningen tussen Oude en Nieuwe energieën 

Please note: the text below is an automated translation and it will be replaced by a 

human translation in the future. 

-------------------------------------- 

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. 

6.4 Er is geen licht en er is geen duisternis 

Please note: the text below is an automated translation and it will be replaced by a 

human translation in the future. 

-------------------------------------- 

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. 
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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. 

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. 

6.5 Er is geen verleden, er is geen toekomst 

Please note: the text below is an automated translation and it will be replaced by a 
human translation in the future. 

-------------------------------------- 

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. 

6.6 Ruimte is een illusie 

Please note: the text below is an automated translation and it will be replaced by a 
human translation in the future. 

-------------------------------------- 

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.  
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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. 
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7 Bijwerkingen 

7.1 Het gebruik van de nieuwe energieën 

Please note: the text below is an automated translation and it will be replaced by a 
human translation in the future. 

-------------------------------------- 

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. 

• 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.  

7.2 Massa hysterie 

Please note: the text below is an automated translation and it will be replaced by a 

human translation in the future. 

-------------------------------------- 

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 
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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. 



16-1-2007 

 

React through: http://www.merudi.net   74 

7.3 De neiging tot balans 

Please note: the text below is an automated translation and it will be replaced by a 

human translation in the future. 

-------------------------------------- 

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. 

7.4 In de 3e dimensie blijven "hangen" 

Please note: the text below is an automated translation and it will be replaced by a 

human translation in the future. 

-------------------------------------- 

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 
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. 
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7.5 Overgaan van de 3e dimensie naar de 5e 

Please note: the text below is an automated translation and it will be replaced by a 

human translation in the future. 

-------------------------------------- 

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.  

7.6 Je anders afstemmen 

Please note: the text below is an automated translation and it will be replaced by a 
human translation in the future. 

-------------------------------------- 

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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7.7 Leven in de 5e dimensie: Fysieke ervaringen met de Nieuwe Energie 

Please note: the text below is an automated translation and it will be replaced by a 

human translation in the future. 

-------------------------------------- 

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. 
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7.8 Iedereen leeft in verschillende dimensies 

Please note: the text below is an automated translation and it will be replaced by a 

human translation in the future. 

-------------------------------------- 

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. 

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. 

7.9 Je eenzaam voelen 

Please note: the text below is an automated translation and it will be replaced by a 

human translation in the future. 

-------------------------------------- 

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 
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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. 

7.10 Altijd geopende pijnappelklier 

Please note: the text below is an automated translation and it will be replaced by a 
human translation in the future. 

-------------------------------------- 

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.  

7.11 Overmatige stimulatie van de Hypofyse 

Please note: the text below is an automated translation and it will be replaced by a 
human translation in the future. 

-------------------------------------- 

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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8 De toekomst 

8.1 Ontwaak 

Please note: the text below is an automated translation and it will be replaced by a 
human translation in the future. 

-------------------------------------- 

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. 

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.  

8.2 Eén grote familie 

Please note: the text below is an automated translation and it will be replaced by a 
human translation in the future. 

-------------------------------------- 

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. 

Het recht op snelle individuele ascensie is opgeofferd ten gunste van de vreugde van planetaire 
ascensie waarin we allen samen als groep bewegen. 

8.3 Blijf groeien naar de hogere dimensies 

Please note: the text below is an automated translation and it will be replaced by a 
human translation in the future. 

-------------------------------------- 

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. 

8.4 Bestemming onbekend 

Please note: the text below is an automated translation and it will be replaced by a 
human translation in the future. 

-------------------------------------- 

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 
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onder de sturing en begeleiding van de Bron.  
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8.5 Wees de schepper 

Please note: the text below is an automated translation and it will be replaced by a 

human translation in the future. 

-------------------------------------- 

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. 

 


