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Proloog  
 
Wanneer je dit boek leest betekent het dat het voor jou is geschreven. Als dit boek niet voor je 
bedoeld zou zijn, zou je het niet eens zien liggen, het zou niet eens als mogelijkheid in je 
werkelijkheid verschijnen.   
Wees geduldig met het lezen, want het kan zijn dat je niet direct alles begrijpt of kunt plaatsen. 
Het is oké. Zie dit boek als een nieuwe vriend die je net hebt ontmoet. Je voelt interesse in je 
ontwaken en je wilt die nog beter leren kennen. Neem je tijd en wees geduldig. 
Op een gegeven moment krijg je een connectie met de informatie in het boek, je gaat er als het 
ware mee resoneren. Het is alsof je een toegangscode tot de informatie krijgt en het ineens kunt 
begrijpen en thuisbrengen.  
Informatie in dit boek verhoogt je trillingsfrequenties, activeert de DNA-code en daarmee je 
kosmische geheugen, zodat jij de geschiedenis van het menselijk ras volledig kunt herinneren en 
weet wat je lotsbestemming is. 
Dit boek is geschreven in de vorm van vraag en antwoord of een thema dat belicht wordt. 
Wanneer je de leesstof eigen hebt gemaakt, kun je bij elke willekeurige bladzijde beginnen met 
lezen. 
Dit boek is in het woord gecodeerde kosmische informatie die via deze weg verspreid wordt.   
De woorden in dit boek zijn dragers van hogere trillingsfrequenties afkomstig van Hoog 
dimensionale vormen van het levende bewustzijn van het Al Wat Is.    
Via dit boek worden hogere trillingsfrequenties op jullie planeet verspreid.  
Ze werken zowel op het individuele niveau als op het niveau van het Collectieve bewustzijn.  
Ze zorgen voor een expansie van het menselijk bewustzijn, creëren een  
verschuiving in de waarneming van jezelf en automatisch in de waarneming van wat je als 
werkelijkheid beschouwt.  
 Elke lezer vindt in dit boek alles wat nodig is ter ondersteuning van het eigen evolutieproces. 
 
Naarmate je bewustzijn expandeert zou je dit boek kunnen herlezen en datgene kunnen 
ontdekken wat jou bij de eerste lezing niet eens opgevallen is. Alsof er ineens een deur voor jou 
opengaat die daarvoor onzichtbaar is geweest. Dat verbreedt je perspectief op het Bestaan nog 
verder.  
Wij wensen je veel lees- en levensvreugde want dat is de energie en intentie waarmee dit boek is 
geschreven. 
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Waar zijn wij NU als menselijk ras? 
 
De mensheid last een momentum,  in de eigen evolutie in, wanneer door specifieke en unieke 
verschuivingen op planetaire en galactische niveaus, een mogelijkheid ontstaat voor de transitie 
van het menselijk bewustzijn naar een Hoger plan van het Bestaan. Een transitie  naar een Hoger 
plan is op zich niet iets nieuws. Een transitie van het Collectieve bewustzijn in fysieke vorm op 
planetaire schaal is een nieuw fenomeen. 
Deze transitie naar een Hogere dimensie is alleen mogelijk wanneer er een match ontstaat in 
trillingsfrequenties. Dat wil zeggen dat de trillingsfrequenties van het Collectief dienen te 
matchen met de trillingsfrequenties van het desbetreffende hogere plan van het Bestaan. 
 
Wat jij als realiteit waarneemt is in feite een driedimensionale projectie (op het holografische 
Existentieveld) van verschillende overeenkomsten die op het niveau van het Collectief op jullie 
planeet gemaakt zijn. Het is het beliefsysteem van het Collectief, cel herinneringen, karmische 
programma’s, die als software functioneren en automatisch jouw waarneming en jouw gedrag 
aansturen.   
 
Dat projecteer je op het neutrale holografische veld (de derde dimensie kenmerkt zich door hoge 
densiteit en lagere trillingsfrequenties) en je neemt het waar als jouw fysieke werkelijkheid. Alles 
in het Bestaan is gemaakt uit jouw bewustzijn, want er is niets anders waaruit iets gemaakt kan 
worden, buiten jouw bewustzijn is er niets. 
 
Het is een functie van jouw fysieke Mind om informatie die binnenkomt te filteren, organiseren, 
sorteren en categoriseren. Het houdt jouw focus permanent op de buitenwereld en creëert een 
illusie dat het de enige mogelijke werkelijkheid is. 
Deze filter van de fysieke Mind zorgt voor een beperking in jouw waarneming, een soort van 
oogkleppen op jouw natuurlijke zintuigen. 
 
Wanneer je bewustzijn zodanig expandeert dat je als het ware jouw Mind filter overstijgt, krijg je 
automatisch toegang tot het bredere spectrum van trillingsfrequenties van het  Universele 
Holografische veld c.q. kennis en informatie.  
Je krijgt ook directe toegang tot jouw eigen Holografische natuur. Je ontdekt dat de 
driedimensionale versie van jezelf, maar een optionele versie is en dat jouw natuurlijke Zelf 
multidimensionaal is, net als het Universum.  
 
Het is in feite een Multiversum dat als Universum functioneert.  
Het ontwaken is het beseffen van wie je werkelijk bent en een directe toegang krijgen tot jouw 
holografische multidimensionale natuur.  
Multidimensionaal zijn betekent dat je simultaan in allerlei verschillende dimensies en parallelle 
werkelijkheden simultaan bestaat.   
Het ontwaken gaat gepaard met expansie van jouw bewustzijn en verhogen van jouw 
trillingsfrequenties.  
Naarmate jouw bewustzijn expandeert, weet je vanuit je eigen ervaring dat jouw fysieke vorm niet 
is wie je echt bent ‒ jouw fysieke vorm maakt een deel van jouw Totale Zelf, het is maar één aspect 
van het Grotere JIJ.  
Hoe expander jouw bewustzijn is, hoe veelomvattende het perspectief is dat je krijgt over Jezelf. 
Op een bepaald moment realiseer je dat je letterlijk Al Wat Is bent en alles in de Schepping uit 
jouw bewustzijn is gemaakt. Hoe meer jouw bewustzijn expandeert, hoe meer toegang je tot 
kennis, informatie en mogelijkheden krijgt. 
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Het proces van een evolutionaire transitie naar de Hogere dimensie is een individueel karwei. Je 
kunt hier niemand meenemen en ook met niemand meeliften. 
Mensen wiens trillingsfrequenties matchen met die van jou komen vanzelf in jouw werkelijkheid, 
en degenen die niet meer meematchen verdwijnen uit je zicht.  
Datgene waar je frequenties niet mee matchen is voor jou onzichtbaar.  
Het betekent niet dat het verdwijnt, het betekent alleen dat het verblijft op een niveau van het 
Bestaan waar je qua trillingsfrequenties niet meematcht. 
 
Je bent een co-creator van je eigen werkelijkheid en als het menselijke Collectief heb je perfecte 
omstandigheden voor jezelf gecreëerd die als katalysator voor je eigen evolutie werken. 
Je manifesteert voor jezelf situaties, gebeurtenissen, ontmoetingen, crisismomenten die als 
triggers voor jouw eigen Re-ascension (transitie naar het Hogere plan van het Bestaan) 
functioneren.  
Ze brengen alles in beweging wat er getransformeerd dient te worden.  
Wees hier heel bewust van.  
Wanneer jouw Re-ascension is opgenomen in jouw zielenplan kun je hier niet omheen.  
Het voelt als een roeping, het sterke verlangen om je volledig aan iets belangrijks te wijden. 
Wanneer je op dat pad bent, blijf je in resonantie met je Hogere zelf, de Grotere Jij waaruit alle 
gebeurtenissen in jouw fysieke werkelijkheid gedirigeerd en aangereikt worden.  
 
De periode waarin Re-ascension van het Collectief plaats zal vinden ligt niet vast, gesproken 
vanuit een lineaire perceptie van tijd.  
Vanuit Hogere perspectieven: het is al gedaan. Want elke transitie, elke verschuiving in dimensies 
is een onmiddellijke verschuiving. Elke manifestatie is een onmiddellijke manifestatie.  
Het is de perceptie van jouw fysieke Mind die illusie van tijd (om van A naar B te komen heb je de 
tijd nodig) en continuïteit van gebeurtenissen(je kunt niet zomaar van punt A verdwijnen en in 
punt B verschijnen) creëert. In de werkelijkheid is het zo dat zowel punt A als punt B simultaan in 
het hier en nu bestaan. Punt B is een ander nu-moment. Het is in een parallelle werkelijkheid die in 
trillingsfrequenties verschilt. Je maakt een verschuiving in frequenties en je bent in het parallelle 
nu-moment (in een punt B, vertaald in 3D-termen).  
Wat belangrijk is, is dat iedereen die kiest voor Re-ascension zich bij elk willekeurig Collectief kan 
aansluiten, mits er een frequentiematch is. Wanneer de frequenties van het Collectief op een 
specifiek trillingsniveau gestabiliseerd zijn, vindt er een interdimensionale verschuiving plaats.  
Je kunt bewust kiezen voor het Collectief waar je de meeste match mee voelt.  
Hoe kun je dat bepalen? 
Het is heel simpel. Jouw frequenties zijn een energetische vertaling van je beliefsysteem. Je zou 
automatisch in Het Collectief opgenomen worden van wiens systeem je de kernovertuigingen 
deelt.  
Wees hier heel bewust van. Gebruik deze kennis voor je eigen voordeel. Wanneer je in de 
werkelijkheid bent die je niet prefereert, vraag jezelf af: waar moet ik in geloven, om deze 
omstandigheden te creëren? 
Zo spoor jij je eigen overtuigingen op. De meeste overtuigingen zijn geadopteerde overtuigingen, 
dat wil zeggen dat je deze van jouw ouders, jouw omgeving, de maatschappij, overgenomen hebt. 
Ze zijn niet van jou, en wat niet van jou is, kun je gerust, bij wijze van spreken, teruggeven aan de 
eigenaar.  
 
Het verschil in frequenties tussen verschillende versies van het Collectief wordt steeds groter.  
Op een gegeven moment vormt het een energetische bubbel en word je onzichtbaar voor 
iedereen buiten die bubbel. Dat wil zeggen dat een transitie van de ene dimensie naar een andere 
heeft plaatsgevonden.  
Er zijn oneindig veel parallelle versies van de planeet Aarde, waar je als Collectief mee kunt 
matchen.  
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Wanneer je frequenties hoog genoeg zijn kun je in je waarneming ook naar een quasi fysiek of non-
fysiek plan van het Bestaan verschuiven en ervaringen hebben van deze werkelijkheden.  
 
Vanuit ons perspectief zien wij dat deze optie in de Re-ascension van het menselijk ras ook benut 
is, wellicht in de minderheid van gevallen. 
 
 
 

 
Vraag: Wat is het lot van human race op de Aarde? 
 
Jullie noemen jezelf een human race.  Human race betekent in eerste instantie een humane ras. 
Vanuit ons perspectief zijn jullie daar nog niet. Wij zien jullie als een levensvorm die nog in het 
proces van evolutie is om human te worden.  
Wij kunnen het levende bewustzijn op de planeet Aarde dat geweld tegen elkaar pleegt, oorlogen 
met elkaar voert en de eigen planeet vernietigt niet als humane ras beschouwen. Humane entiteit 
in onze ogen is een entiteit met hoog ontwikkelde bewustzijn, de humane entiteit martelt en doodt 
andere levensvormen niet, want die voelt zich met alle levensvormen in het Universum 
verbonden. Human  zijn is de volgende stap in jullie evolutie. De evolutionaire verschuivingen dat 
het menselijk bewustzijn op jullie planeet nu aan het maken is, is het worden van humane ras, het 
worden van Adam Kadmon- het oorspronkelijke ontwerp van de mens. Dat is het evolutiepad van 
mensheid. Dat is jullie lot.  
En wij weten dat het binnen jullie bereik ligt, dat vertrouwen hebben wij.  
 
 
 
 

 
Vraag: Jullie hebben het over het verhogen van frequenties. Wat is de 
beste manier om dat te doen? 
 
Er zijn verschillende manieren om jouw bewustzijn te verbreden en jouw frequenties te verhogen. 
Welke manier je kiest is volledig afhankelijk van je eigen voorkeur, je interesse en aanleg. 
Wanneer je ervoor kiest het te doen via de weg van meditatie adviseren wij mediteren met open 
ogen. Focus je aandacht op de ruimte tussen dingen in je omgeving. Verken als het ware de ruimte 
zelf. Je fysieke Mind is getraind je aandacht op fysieke vormen te houden. Het is bezig om 
permanent alles te beschrijven en te labelen. Op die manier houdt het je aandacht weg van de 
ruimte waaruit alle materie ontstaat. Alles is ontstaan uit het niets. Dat niets is de ruimte zelf. 
Ontwikkel als het ware een zijvisie. Het verbreedt gelijk je waarneming. Wanneer je de ruimte om 
je heen voelt, voel je dezelfde ruimte tussen je cellen, moleculen en atomen. Want alles is Een.  
Kijk omhoog, kijk naar het licht, de zon is niet toevallig boven geplaatst. Je voelt meteen je 
frequenties opstijgen, het voelt als opwinding en vreugde. 
Deze manier van verbreden van bewustzijn is het meest geschikt voor de ‘waarnemers’, degenen 
die deze kwaliteit hebben ontwikkeld en het moeiteloos kunnen toepassen.  
 
Een andere manier is het verplaatsen van je aandacht van je fysieke Mind naar jouw Hart.  
Het hart is niet zomaar een holle spier die bloed pompt, het heeft een eigen bewustzijn en 
genereert specifieke trillingsfrequenties die in alignement zijn met de trillingsfrequenties van 
jouw Hogere Zelf.  
Het Hart is jouw portaal naar de Hogere dimensies. Via je Hart heb je directe verbinding met je 
Hogere zelf (een verheven versie van jezelf).  
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Veel mensen hebben diepgewortelde overtuigingen die hun Hart afsluiten, wij zien het op het 
niveau van het Collectief op jullie planeet.  
Het leven met een gesloten Hart is een moeilijk karwei. Want het is niet jouw natuurlijke staat van 
zijn. Soms sluit jij je Hart om een specifieke ervaring te hebben. 
Bijvoorbeeld: je wilt de ervaring hebben van het leven met een gesloten hart.  
Dergelijke ervaringen hebben jullie al veel incarnaties lang in deze 3D-versie van de Aarde kunnen 
ervaren en het is al voltooid. Jullie hoeven voor deze ervaringen niet meer te kiezen.  
Je natuurlijke zelf is een puur open Hart dat geen oordeel kent en het Leven omarmt.  
 
Wanneer je aandacht verankerd blijft in je Hart, ontstaat automatisch een verschuiving in je 
waarneming van jezelf. 
Ook de gevoelens als innerlijke vreugde, opwinding en blijdschap verschuiven meteen jouw 
aandacht van de fysieke Mind naar je Hart en verbreden het perspectief van jouw waarneming.  
Degenen die energetisch in het eigen Hart verankerd zijn, zijn de dragers en stabilisatoren van de 
hogere trillingsfrequenties op jullie planeet.   
Nog een manier om je frequenties en je bewustzijn te verhogen is via de weg van het volgen van 
jouw passie. Jij als schepper van jouw werkelijkheid creëert en manifesteert deze voor jezelf. Wat 
je manifesteert, dien je ook te ervaren.  
Je weeft als het ware een werkelijkheid uit de draden van het kosmische bewustzijn, jouw 
bewustzijn.  
Om dat te kunnen doen, dien je twee aspecten van je bewustzijn – het feminiene en masculiene ‒ 
maximaal te leren benutten. Wanneer de beide aspecten van je bewustzijn in harmonie met elkaar 
zijn, ben jij ‘een creatieve energie in actie’.  
De creatieve energie is een feminien aspect van de Schepping een actie is een masculien aspect 
van de Schepping.  
Wanneer het feminiene aspect van het bewustzijn uit balans is, weet je niet wat je moet doen, je 
mist als het ware inspiratie. Wanneer het masculiene aspect uit balans is twijfel jij of je het kunt 
realiseren, er ontstaat een energetische stagnatie. Het in balans brengen van beide aspecten van 
jouw bewustzijn zorgt voor een flow van creatieve energie waarop je als surfer op een speelse 
manier naar een Hoger plan van het Existentieveld (het Bestaan) gebracht wordt, door de 
creatieve energie van passie in actie.  
 
Nogmaals, welke weg je kiest is volledig aan jou, kies de weg van de minste weerstand. Datgene 
wat je moeiteloos afgaat, daar ligt je bestemming. Wanneer je één weg volledig eigen hebt 
gemaakt – er master in bent geworden‒ kun je ervoor kiezen om een ander pad te nemen. Voor je 
eigen vermaak. 
 
 
 
 

 
Vraag: Wat is de rol van intentie in het manifestatieproces? 
 
Wij noemen dat een urgentie van noodzakelijkheid. Dat wil zeggen dat noodzaak de urgentie van 
elke manifestatie bepaalt.  
Niet alle intenties hebben een urgentie in zich… en dat is wat jullie goed dienen te begrijpen. Dat is 
de reden waarom niet alle intenties gemanifesteerd worden als jouw werkelijkheid.  
Er is voor manifestatie een urgentie van noodzakelijkheid nodig. 
 
Je krijgt een glimp van hoe het in het Multiversum werkt wanneer ‘uit het niets’ iets in jouw leven 
verschijnt op het moment van de urgentie. Juist op tijd. Geen seconde eerder, geen seconde later. 
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De frequenties van plezier, vreugde en opwinding zorgen ervoor dat je in alignement bent met 
frequenties van je natuurlijke Zelf, wat vreugde en liefde is. Dat is wie je bent. Wanneer jij je 
natuurlijke Zelf bent, ontstaat een match met de trillingsfrequenties van een versie van de 
werkelijkheid die jouw natuurlijke Zelf volledig ondersteunt. Dat is hoe het werkt.  
Je natuurlijke Zelf. Je ware Zelf is qua trillingsfrequentie een verheven versie van Jezelf.  
Daarom zeggen wij: laat je passie, je grootste opwinding, je vreugde jouw intentie zijn in het leven. 
Want het brengt je vanzelf naar jouw evolutionaire bestemming.  
Het moet, want het Universum is een spiegel die geen eigen wil en geen eigen  
voorkeur heeft. Het spiegelt jouw trillingsfrequenties als jouw werkelijkheid.  
Frequenties van passie, vreugde en liefde zijn ook de frequentie van jouw Hogere Zelf.  
Het proces van menselijke evolutie is het proces van het worden van jouw Hogere Zelf.  
Het worden van de meest verheven versie van jezelf in de fysieke vorm.  
 
Daarin ligt nu de zielenbestemming van het menselijke Collectief op jullie planeet.  
Enjoy your life and follow your passion.  
 
 

 
 
Vraag: Wanneer jullie hebben het over het verhogen van 
trillingsfrequenties, welke emoties kunnen onze erbij helpen? 
 
Onvoorwaardelijke liefde voor jezelf is hier de sleutel.  
Onvoorwaardelijke liefde voor jezelf is onmogelijk wanneer je nog geen volledig beeld hebt van 
wie je werkelijk bent. Zonder jezelf te kennen kun je niet begrijpen wie je bent en ook niet wat de 
rol is die je hier op deze planeet hebt. 
Het gebrek aan zelfinzicht maakt zelfwaardering en zelfliefde vrijwel onmogelijk.  
Dat is de reden waarom onvoorwaardelijke liefde voor veel mensen op jullie planeet onbereikbaar 
lijkt te zijn.   
Onvoorwaardelijke liefde voor jezelf is een belangrijke stap in evolutie van het menselijke ras op 
deze planeet. 
De eerste stap ernaartoe is acceptatie van jezelf en van alle rollen die jij op het levenstoneel aan 
het spelen bent.  
 
Wanneer jij jezelf volledig kunt accepteren kun je ook al jouw medespellers volledig accepteren, 
want ze zijn mentale projecties van verschillende aspecten van jezelf. Je speelt dit 
driedimensionale spel in feite met jezelf…  
Wellicht onbewust.  
De volgende stap is vereniging van alle aspecten van jezelf in jouw bewustzijn. 
Met nog niet volledig geïntegreerde aspecten van jezelf ben je in conflict, want je ziet ze nog niet 
als gelijkwaardige delen van jezelf. Zij zijn uit jouw bewustzijn verbannen en dat betekent dat je er 
niet bewust van bent dat ze deel van jezelf uitmaken. Deze nog niet geïntegreerde aspecten van 
jezelf projecteer je naar buiten (op het neutrale energieveld) en zo creëer je een conflict in de 
buitenwereld.  
Hetzelfde proces vindt automatisch ook plaats op allerlei niveaus van jouw multidimensionale 
Zelf.  
Jij als multidimensionaal lichtwezen bent simultaan aanwezig in oneindig veel parallelle 
werkelijkheden op verschillende plannen van het Bestaan. 
Jullie als menselijk ras kunnen je niet verenigen met jullie intergalactische Sterrenfamilie voordat 
de vereniging van alle aspecten van jezelf op het 3D-plan van het Bestaan heeft plaatsgevonden.  
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Want oorlog die je voert met nog niet geïntegreerde aspecten van jezelf, voer je ook automatisch 
in de buitenwereld in jouw privé leven en op het planetaire niveau. Want alles is één.  
Wanneer jullie je aandacht verplaatsen van de 3D-game naar het interplanetaire en 
intergalactische niveau creëren jullie automatisch ook op dat niveau vijanden- buitenaardse 
vijanden. Angst, onwetendheid en gebrek aan bewustzijn doen de rest… 
 
 
 
 

Vraag: Hoe kunnen wij het beste onszelf in balans brengen? 
  
De absolute balans is een ervaring van het Zero point. Een point van non-dualiteit, een point van 
voltooiing, van compleetheid. Het is een point of view van de Bron zelf. Een allesomvattende point 
of view. 
Wanneer je volledig geaard bent, in het Hier en Nu bent, volledig in je lichaam bent, kun je de 
Kundalini-energie vanuit jouw wortel chakra omhoog voelen rijzen. Het voelt als vortex, een 
energetische draaikolk. Wanneer je volledig geaard bent, ben je die vortex. Dat is jouw 
persoonlijke Zero point.  
Het is een point van balans en harmonie in jouw Universum. Ieder van jullie leeft in een eigen 
werkelijkheid – eigen Universum. Om nog specifieker te zijn: in vele parallelle werkelijkheden 
simultaan. Je bent een multidimensionaal lichtwezen.  
Wanneer jij in deze werkelijkheid het Zero point hebt bereikt, heeft het een domino-effect. Want 
het Universum is een hologram. Dat wil zeggen: via de transdimensionale poorten van het 
Existentieveld (het Al Wat Is) spreidt het zich uit naar alle andere versies van jouw 
multidimensionale Zelf in alle parallelle werkelijkheden die in het hier en nu simultaan bestaan als 
energetische eenheid. 
 
Om die ervaring te kunnen hebben is het nodig dat je geaard bent, volledig in jouw lichaam 
verankerd bent. Jouw chakra’s dienen open te zijn en in de juiste richting te spinnen. In het begin 
kunnen visualisatieoefeningen hierbij helpen. Visualisatie van energie die vanuit de wortel chakra 
als draaikolk omhooggaat en steeds groter en groter wordt. Wanneer je met je aandacht in het 
midden van de draaikolk blijft, is de vortex van Kundalini-energie goed voelbaar. Dan ben je in 
balans. 
 
 
 
 

Vraag: Ik wil meer weten over interdimensionale portalen. 
 
Het aantal actieve portalen per moment is verschillend, sommige openen wij en sommige worden 
gesloten. Want niet elke portaal is geschikt voor Re-ascension.  
Dat wil zeggen dat niet elk portaal automatisch leidt naar de Hogere dimensies. Wees je hiervan 
bewust. 
Sommige portalen leiden naar een soort van energetisch labyrint (doolhof) waarin de ziel zelf geen 
uitweg kan vinden en in zo’n labyrint vast blijft zitten. Het cumuleert lage frequenties van angst en 
wanhoop en creëert een vicieuze cirkel, waar de ziel zelfstandig vaak niet uit kan komen.  
 
De Re-ascension portalen die nu open zijn, kunnen jullie niet waarnemen vanuit 3D-perceptie van 
de werkelijkheid. Dat is hoe ze op natuurlijke wijze beveiligd zijn.  
Naarmate jullie frequenties hoger worden ontstaat een match in trillingsfrequenties met zo’n 
portaal en die wordt dan voor jullie zichtbaar. Je weet dan ook precies wat je moet doen om 
erdoorheen te gaan.  
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Want het verschuiven in frequenties betekent dat je naar een andere versie van jezelf verschuift 
die deze kennis al heeft. Deze kennis van interdimensionale portalen behoort tot een kennis van 
de verheven versie van jezelf.  
Naarmate je trillingsfrequenties hoger zijn, je bewustzijn expandeert, zul je automatisch toegang 
krijgen tot jouw multidimensionale Zelf. Als multidimensionale Zelf ben Jij – volledig bewust van je 
eigen multidimensionale aard.  
 
Als multidimensionale Zelf heb je geen portaal nodig om ervaringen te hebben in verschillende 
dimensies. Want het is een kwestie van je aandacht te verplaatsen van één aspect van je zelf naar 
een ander aspect, wetend dat jij dat alles bent.  
Dat wil zeggen dat je bewust bent van alle verschillende aspecten van Jezelf die simultaan in de 
verschillende dimensies en de parallelle werkelijkheden schijnbaar een autonoom bestaan hebben 
en in werkelijkheid deel uitmaken van het geheel.  
Evolutie is het ontwaken in een steeds grotere versie van jezelf, gerealiseerd: ‘O, dat is wie ik ben 
en dit is maar een deel van mij…’ 
 
 
 
 

Vraag: Hoe werkt de ascension? 
 
Ascension is in feite het verruimen van het bewustzijn. Wanneer wij het hebben over de Hogere 
dimensies betekent het niet dat ze ergens hooggeplaatst zijn. Er bestaat niet zoiets als hoog of 
laag. Je fysieke Mind creëert een linialen perceptie en plaatst alles in een lineair perspectief en 
chronologische volgorde. 
 
Het verruimen van je bewustzijn is de meest aannemelijke beschrijving van wat er aan de hand is. 
Wij noemen het eerder Re-ascension. Want je bewustzijn is al onbegrensd, door het vernauwen 
van je focus creëer je een beperking in je waarneming. Je kunt niet bewustzijn van wat je niet kunt 
waarnemen via een van je zintuigen. Je ervaart deze beperking als jouw fysieke Zelf. 
Re-ascension is ‘het openen van ogen die daarvoor gesloten waren’ en dat is wat op de planeet 
Aarde het ontwaken genoemd wordt.  
Ontwaken uit de droom van onwetendheid, uit de droom van afgescheidenheid, uit een illusie van 
sterfelijkheid.   
Het is opnieuw bewust worden van ‘een grotere versie’ van jezelf.  
En het betekent niet dat het een nieuwe versie is, het is meer ‘herinneren’ van wie je bent en wie je 
altijd al bent geweest.  
 
Het Re-ascension proces heeft ook te maken met het verhogen van jouw trillingsfrequenties.  
Door jouw focus op specifieke aspecten van het energieveld, bepaald en geregisseerd door je 
fysieke Mind, creëer je een fixatie op een beperkte diapason van frequenties van het Universele 
holografische veld. Deze fixatie op de beperkende diapason van frequenties creëert het gevoel 
van separatie en afgescheidenheid van het AL Wat Is, van de Schepping en van de Oorspronkelijke 
Schepper.  
 
En zo ontstaat de grootse illusie van het 3D-spel.  
Die illusie van afgescheidenheid is voornamelijk de oorzaak van angst, wanhoop en lijden op jullie 
planeet.  
Het overstijgen van de perceptie van de fysieke Mind is een belangrijke tool in het Re-ascension 
proces.  
Emoties zoals passie, vreugde, liefde en compassie verhogen automatisch je trillingsfrequenties en 
zorgen ervoor dat je de beperking van de fysieke Mind kunt overstijgen. Want je kunt niet 
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tegelijkertijd tegenstrijdige emoties voelen, zoals angst en vreugde. In de zone van de Vrije Wil, 
waar je deel van uitmaakt, kun je kiezen welke emoties je wilt ervaren. Dat ligt volledig binnen je 
eigen macht.  
 
Energie van vreugde, liefde en compassie is een energie van andere kwaliteit dan de energie van 
angst en wanhoop.  
Energie van angst is dezelfde energie als energie van vreugde en passie, alleen is deze energie 
door de filter van de fysieke Mind, gefragmenteerd. Deze fragmentatie is datgene wat het gevoel 
van angst genereert.  
 
Wanneer jouw voorkeur bij emoties zoals vreugde en passie ligt, overstijg je automatisch de filter 
van jouw fysieke Mind. Het betekent dat energie coherent en ongefragmenteerd blijft. Het is een 
energie van eenheid, inclusie en alignement en daarom energetisch sterker (het genereert hogere 
trillingsfrequenties) dan de door de fysieke Mind gefragmenteerde energie van separatie en 
exclusie. 
 
De fysieke Mind leeft in angst voor het onbekende en komt in weerstand tegen datgene wat het 
niet kan plaatsen of labelen. Verward door de illusie van separatie, blijft de Fysieke Mind zijn focus 
op eigen overleving houden.  
Dat wil zeggen dat alles wat onbekend is of niet matcht met het systeem van eigen overtuigingen 
(zie het als software, programma’s in de biologische computers) er als een virus uit wordt gefilterd.  
Want het onbekende kan de fysieke Mind niet plaatsen en niet controleren.  
Wanneer de fysieke Mind de weerstand tegen Wat Er Is los kan laten en alles Wat Er Is kan 
aanvaarden en omarmen, ontstaat een verschuiving in waarneming van jezelf.   
Je wordt je bewust van een meer complete en integrale versie van jezelf. 
Vanuit dat perspectief ben je meer bewust van negatieve (lage frequenties) en positieve (hoge 
frequenties) aspecten van jezelf. Je weet dat ze allemaal deel uitmaken van de integrale, complete, 
holistische Jij. 
 
Er zijn verschillende mogelijkheden voor Re-ascension.  
De meest natuurlijke is wat wij noemen een harmonische Re-ascension.  
Dit is wanneer je van één niveau van het Bestaan ontwaakt in het volgende niveau van het 
Bestaan en weer na diverse incarnaties ontwaakt in de volgende perceptie van jezelf op een 
steeds Hoger plan van het Existentieveld. 
Het is een route van de stoptrein. Je kunt hier geen enkel station overslaan.  
Je kunt steeds meer licht in jouw bewustzijn dragen en je bewustzijn expandeert geleidelijk en met 
stijgende lijn. Dat is een regulair evolutieplan van het levende bewustzijn in dit Universum c.q. op 
de planeet Aarde – een harmonische weg van het ontwaken.  
Er is ook een andere mogelijkheid voor je Re-ascension.  
Door middel van een evolutiesprong wanneer je de regulaire stappen van je eigen evolutieproces 
overslaat - de Transcendentale weg.  
Het vraagt om specifieke aanpassingen van de energetische matrix van het menselijke 
energieveld.  
Je kunt hiermee veel stappen in je evolutie overslaan. Je zit als het ware in de sneltrein, je slaat 
veel stations over. Je maakt sprongen in je evolutie.  
Je hebt meer vrijheid van waar je heen wilt en hoe je daar aankomt.  
Die mogelijkheid ligt NU open voor het menselijke ras op jullie planeet. 
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Vraag: Wij horen steeds over de kristalstructuur van de planeet Aarde. 
Wat is dat? 
 
De kristalstructuur van de Aarde is een dubbele tetrahedron. De kristallen light body 
(energetische matrix) van een mens (de driedimensionale versie)is ook een dubbele tetrahedron. 
De energetische kristalstructuur van de mens en van de planeet vormen een eenheid.  
Als dat niet zo zou zijn, zou je op deze planeet niet eens kunnen bestaan. De Moeder Aarde, Gaia 
draagt en ondersteunt energetisch alle vormen van levend bewustzijn op de planeet. Wanneer wij 
het hebben over de energetische ondersteuning betekent dit dat je ook emotioneel, mentaal en 
fysiek door Gaia ondersteund wordt. Zij beschouwt jullie als haar eigen kinderen. 
De 3D-versie van Gaia is door haar eigen kinderen uitgeput en verwaarloosd. Deze verwaarlozing 
is weer terug te zien in het leven van haar eigen kinderen.  
 
De transitie naar de Hogere dimensie zal alleen mogelijk zijn wanneer de kristalstructuur van het 
menselijk lichaam verschuift van tetrahedron naar Stertetrahedron. Wij noemen dat Merkaba. 
Het is een kristalstructuur, een energetische matrix van een verheven versie van jezelf, van de 5D-
versie van het menselijke ras.  
De kristalstructuur van de 5D-versie van de Aarde is ook Merkaba‒Stertetrahedron.   
Sommigen van jullie hebben al een energetische matrix van Merkaba. Het is er al, maar het is nog 
niet geactiveerd.  
Wanneer je bewustzijn in staat is om het geactiveerde lichtlichaam‒Merkaba energetisch te 
dragen, zal activatie plaatsvinden. 
Je bent zelf de sleutel die de deuren naar de Hogere dimensies voor jou opent. 
Wanneer je bewustzijn expandeert en je frequenties matchen met de frequenties van de verheven 
versie van Gaia, ga je door het portaal heen, de deur is open.  
Zonder Merkaba (het levende lichtlichaam)  is Re-ascension niet mogelijk.  
 
De Kristalstructuur van de planeet werkt als software, een opslagplaats van informatie en kennis. 
Dezelfde functie heeft ook je eigen kristalstructuur. De hele geschiedenis van jullie planeet en van 
het menselijke ras, vanaf de eerste levenszaailing, ligt opgeslagen in de kristalstructuren van de 
planeet Aarde. 
Zie het als een energetische bibliotheek.  
Al jouw levens hier op Aarde zijn terug te vinden in het bestand van moeder Aarde.  
 
Daarom zeggen wij dat Gaia alles over jou weet en ze houdt onvoorwaardelijk van haar eigen 
kinderen. Hoe weet je dat?  
Zonder haar liefde en energetische ondersteuning zouden jullie hier niet eens kunnen bestaan.  
 
Akashic Records van Gaia is een openbare bibliotheek voor iedereen die er gebruik van wil maken. 
Deze records worden door het hele Universum gebruikt. Wanneer op een van de plannen van het 
bestaan specifieke informatie nodig is, wordt er gebruik gemaakt van Akashic Records. Akashic 
Records van Gaia maakt deel uit van Akashic Records van het Multiversum. Je toegang tot die 
kennis is afhankelijk van jouw persoonlijke trillingsfrequenties. Hoe hoger je trillingsfrequenties 
zijn, hoe meer toegang je hebt tot een breder scala van de kosmische informatie.  
Er bestaat ‘een hiërarchie’ in de Schepping, op basis van trillingsfrequenties. De hoogte van de 
trillingsfrequenties is equivalent aan de ontwikkeling van het bewustzijn. Op basis van 
bewustzijnsontwikkeling wordt er toegang verleend tot de verschillende lagen van 
informatieopslag in de Akashic Records van het Universum. Je eigen frequenties zijn bepalend 
voor jouw toegang tot kennis en informatie.  
Het heeft geen enkele zin om informatie te verlenen aan diegenen bij wie het bewustzijn 
ontbreekt om de kennis op de juiste wijze te kunnen hanteren.  
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En dat is heel logisch, want het heeft geen enkele zin om biefstuk aan een baby te geven, wanneer 
het dat nog niet kan verteren.   
Het hiërarchische systeem is een manifestatie van de pure intelligentie en efficiëntie van het 
Universum. Een natuurlijk beveiligingsmechanisme is gecodeerd in de constructie van de 
Schepping zelf. De levensvormen met een laag ontwikkeld bewustzijn kunnen geen toegang 
krijgen tot kennis die ze nog niet kunnen vatten en op juiste wijze gebruiken en die op de hogere 
frequenties c.q. dimensies van Akashic Records opgeslagen ligt.  
 
 
 
 

Vraag: Wat zien jullie als oorzaak van fysieke klachten bij vrouwen? 
 
Wij willen hier een aantal oorzaken noemen die het energieveld van vrouwen uitbalans brengen 
en wat zich op het fysieke vlak als klacht manifesteert.  
Het is het geloof dat je als vrouw machteloos bent.  
Op het niveau van het Collectief zien wij dat het vrouwelijke aspect van het bewustzijn haar macht 
weggeeft aan het mannelijke aspect van het bewustzijn. 
Het gebeurt bij voorbeeld door het ontkennen van eigen kracht of door deze op een destructieve 
manier in te zetten, als een manipulatiemiddel.  
Wanneer jullie als vrouwen je eigen kracht ontkennen, ontkennen jullie je eigen natuur, want 
kracht is niet wat je hebt, het is wie je bent – een fysieke manifestatie van kracht van de Godin. 
Het komt doordat vrouwen van de Aarde hebben vergeten wat hun rol is in het evolutieproces van 
het menselijk ras.  
Wanneer vrouwen hun eigen power ontkennen, wordt het besef van eigen power uit het licht van 
eigen bewustzijn verbannen en komt het in de schaduw te liggen. Deze eigen schaduw projecteren 
ze op de buitenwereld en ze denken dat het anderen (vaak de mannelijke aspecten) zijn die macht 
en power bezitten. Vrouwen op deze planeet maken zichzelf volledig blind voor hun eigen power. 
Iemand die denkt krachteloos en machteloos te zijn, voelt zich onzeker en afhankelijk en gaat op 
zoek naar support, bescherming en financiële steun.  
Vaak bij degenen aan wie ze, wellicht onbewust, hun eigen macht en kracht weg hebben gegeven.  
Vrouwen van Gaia geven hun energie weg in een ruil voor support en bescherming.  
Het weggeven van energie creëert een gat op het energieveld van veel vrouwen.  
Het energetische gat wordt steeds groter, want energielekkage (via het gat lekt energie weg) 
maakt vrouwen steeds zwakker en onzekerder en ze voelen zich gedwongen om steeds meer 
energie weg te geven. 
 
Zo creëren ze een vicieuze cirkel van energetische afhankelijkheid.  
Het is een pijnlijke ervaring voor veel vrouwen.  
Die pijn willen ze niet meer voelen en ze sluiten hun hart af naar het mannelijke aspect van 
bewustzijn.  
Een ander scenario dat zich in het 3D-spel afspeelt is dat vrouwen zich gaan verzetten en indirect 
strijd gaan voeren met diegenen aan wie ze zelf hun eigen macht weg hebben gegeven.  
Het is een strijd die vrouwen niet kunnen winnen, want je kunt niet winnen van iemand van wie je 
denkt dat die meer macht bezit en sterker is dan jij. 
In beide gevallen creëren ze een energetische disbalans in het eigen energieveld.  
Lekkage van energie uit het energieveld verzwakt het hele systeem. Het biologische systeem kan 
zichzelf niet meer ondersteunen en herstellen. Voor het correct functioneren van jouw 
biologische computer (het is wat jullie lichaam is) als holistische eenheid heb jij jouw volledige 
energie ter beschikking nodig.  
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Zolang het hart van vrouwen gesloten blijft, kunnen ze niets anders dan in het oude patroon van 
energetische afhankelijkheid blijven steken.  
 
Het geloof dat jij als vrouw geen macht en power hebt wordt van generatie naar generatie 
overgedragen, vaak via de vrouwelijke bloedlijn van moeder naar dochters.  
Het is aangeleerd, gekopieerd gedrag, dat op het geadopteerde belief in persoonlijke onmacht 
berust. 
De emancipatiegolf in de jaren zestig ontstond op deze planeet als poging van vele vrouwen om 
hun macht en power terug te claimen.   
Door gebrek aan bewustzijn betreffende het evolutieproces van het menselijke ras, is het 
verkeerd uitgepakt. Veel vrouwen op de planeet identificeren zich nu met de mannelijke aspecten 
van het bewustzijn. Ze kopiëren, exploreren en manifesteren het als eigen power.  
Dat brengt het energieveld van vrouwen steeds meer uit balans.  
Vanuit hogere perspectief is het een afspiegeling van overtuiging op het niveau van het 
Collectieve bewustzijn op jullie planeet, dat het mannelijke aspect van het menselijke bewustzijn 
meer macht heeft dan het vrouwelijke aspect.  
Deze paradigma werkt nu niet meer.  
Je eigen overtuigingen over je eigen kracht en macht manifesteer je als jouw werkelijkheid.   
Want het Universum zegt altijd ‘Ja’ tegen je.   
Je kunt alle ervaringen hebben die je maar wilt, zo machtig ben jij.  
Jij hebt zo veel power dat het in je macht ligt om de ervaring te creëren dat je geen power hebt. 
Dat is een paradox.  
 
Wat wij ook zien op het niveau van het Collectief is dat er op jullie planeet een schaamte heerst 
onder vrouwen voor het gebruiken van eigen power. 
Jouw persoonlijke kracht manifesteren is in feite staan voor wie je bent.  
Het is onmogelijk wanneer er een gebrek aan besef is van wie je werkelijk bent. 
Vrouwen van Gaia zijn vergeten wie ze werkelijk zijn. De tijd is nu, tijd om het te herinneren.   
Alle informatie over wie je bent, je volledige geschiedenis als menselijk ras ligt op celniveau in je 
DNA opgeslagen. Het is altijd binnen je bereik geweest en je bent zelf de sleutel tot deze 
informatie. 
 
Niemand hier op deze planeet heeft meer macht dan de ander.   
Niemand hier op deze planeet heeft macht over jou, want dat is onmogelijk. 
Je kunt je power ook nooit verliezen, want dat is wie je bent‒ puur licht en power… 
 
Je kunt wel blind zijn voor wie je bent, voor je eigen licht, maar je kunt het niet kwijtraken.  
Vanuit ons perspectief zien wij dat er nog weinig vrouwen op deze planeet zijn die de manifestatie 
van hun persoonlijke kracht zijn.  
Deze vrouwen stralen een kalme en opwekkende energie uit, dat is een heel aantrekkelijke 
energie.  
Het is een energie van volledige Zelfrealisatie.  
 
Beide aspecten van het bewustzijn, zowel mannelijk als vrouwelijk, zijn even waardig en uniek in 
eigen kwaliteiten.  
Het vrouwelijke aspect van het bewustzijn is dat wat jullie de Goddelijke scheppende kracht 
noemen.  
De energie van de Oorspronkelijke Schepper is vrouwelijke energie.  
Het is een pure creatieve energie die liefde en licht is.     
Het mannelijke aspect van het bewustzijn is datgene wat die kracht in beweging brengt, het is een 
uiting, een expressie van die creatieve kracht.  
Zonder de een is de ander niet compleet.   
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Een andere oorzaak van fysieke klachten bij vrouwen is schaamtegevoel. 
Schaamte voor wie ze zijn. Schaamte voor eigen behoeftes en verlangens. 
Schaamte voor het eigen lichaam. Dat maakt vrouwen ziek.  
Je lichaam heeft een eigen bewustzijn.  
Het gevoel van schaamte ondermijnt het lichaamsbewustzijn.  
Dat wil zeggen dat je niet meer weet wat het lichaam nodig heeft, je verliest jouw connectie 
ermee. Wanneer deze disconnectie ontstaat, is het een schok voor jouw lichaam.   
Het lichaam is ontworpen om samen met jou als eenheid te functioneren.  
Wanneer jij je er van dissocieert, geeft het lichaam het op en stort in. 
Het is jouw fysieke Mind die dan de regie overneemt. Jouw fysieke Mind is niet ontworpen om dat 
te doen en het brengt het hele systeem nog meer uit balans.  
Het komt door het in jouw biologische computer ingebouwde mechanisme dat jouw overtuigingen 
versterkt en ondersteunt. Want al jouw overtuigingen projecteer je op het neutrale holografische 
veld en je neemt ze waar als jouw werkelijkheid. Daarom zul je altijd buiten jezelf een bewijs 
kunnen vinden van je eigen gelijk.  
Daarom, hoe meer je je bijvoorbeeld voor je lichaam schaamt, hoe meer je dat bevestigd krijgt en 
hoe meer je je ervoor gaat schamen. 
 
Jouw lichaam is jouw dierbare bezit, zolang je deelneemt aan het 3D-spel is het van jou…  
 
Het is ontworpen om voor honderd procent voor jou te zijn. Het heeft een eigen bewustzijn en het 
functioneert perfect zonder jouw bemoeienis.  
Is dat je opgevallen?  
Het ademt, het laat het bloed door je heen stromen, het zorgt ervoor dat elke cel genoeg van alles 
krijgt wat het nodig heeft, zodat jij een gelukkig leven kunt hebben.  
Het lichaam is je voertuig in het 3D-spel. Van alle voertuigen die je kon kiezen… heb jij dit 
specifieke uitgekozen. Het is jouw keuze. 
Wanneer je niet volledig tevreden bent met jouw lichaam, dan is de vraag: ‘Waarom heb je 
specifiek dit voertuig uitgekozen voor jouw ervaringen in de 3D-werkelijkheid? Wat wil je er van 
leren?’ 
Jouw lichaam is hier, net als alles in het Universum, om je te dienen. 
Het heeft geen andere functie, behalve voor honderd procent onvoorwaardelijk dienstbaar te zijn.  
Jouw gedachten (wellicht onbewuste)zijn bevelen voor je cellen, je cellen hebben eigen geheugen. 
Jouw cellen claimen en houden je meeste prominente gedachten vast, ze beschouwen ze als 
commando. Je lichaam is ontworpen om gezond te zijn, een lang leven te hebben en zichzelf 
volledig te kunnen herstellen. Het is een superintelligente biologische computer.  
Wanneer je gelooft dat je niet oké bent, is dat wat je gespiegeld zult zien op het fysieke vlak.  
 
Vanuit ons perspectief zeggen wij: ‘Hoe je bent, ben je volledig oké…’ 
Al je behoeften en verlangens zijn volkomen oké… 
Wanneer de natuurlijke behoeften van het lichaam niet volledig vervuld zijn, ontstaat een 
verlangen!  
Het verlangen is een communicatiemiddel waarmee het lichaam zegt: ‘Ik heb dat nu nodig, wil je 
ervoor zorgen…’ 
Want het lichaam functioneert ook op die manier: elke cel van het lichaam krijgt wat het nodig 
heeft, het lichaam geeft daar gehoor aan.  
Je lichaam is holistisch, het is een hologram: elke cel weet dat het deel uitmaakt van het grote 
geheel en dient het grote geheel en het lichaam dient elke cel.  
Wanneer je hier niet aan meewerkt, met andere woorden als je geen gehoor geeft aan jouw 
natuurlijke verlangen, verstoor je jouw natuurlijke evenwicht en daarmee jouw vitaliteit, 
gezondheid en levensvreugde.  
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Je bent dan uit resonantie met jouw natuurlijke trillingsfrequenties van onvoorwaardelijke 
zelfliefde en dienstbaarheid.  
Ongeacht in welk lichaam je nu zit, het is een manifestatie van je Vrije Wil.  
Je hebt het zelf uitgekozen.  
 
Het is belangrijk dat jij je keuze voor je lichaam, als jouw voertuig in deze dimensie accepteert.  
Het is belangrijk dat je ervan gaat genieten… 
Je lichaam is dienstbaarheid in actie. Je kunt met je lichaam, met elke cel, met elk orgaan van je 
lichaam communiceren.  
Je kunt erachter komen wat je lichaam nodig heeft en daar gehoor aan geven.  
Vertrouw het maar, omarm het, wees de beste vriend voor jouw lichaam. Want een betere dienaar 
kun je niet vinden. 
De volgende oorzaken van klachten bij veel vrouwen ontstaan door het schuldgevoel bij 
manifestatie van eigen power.  
Het schuldgevoel is een innerlijke agressor.  
Het schuldgevoel zorgt ervoor dat de vrouw onbewust zichzelf en automatisch de anderen gaat 
straffen. 
De straf versterkt weer het schuldgevoel. Zo ontstaat weer een vicieuze cirkel.  
Dat schuldgevoel compenseren vrouwen door meer lasten op zich te nemen.  
Maar geen enkele last die vrouwen op hun schouders dragen kan hen van dat schuldgevoel 
verlossen. Die innerlijke agressor is moeilijk, of zelfs onmogelijk tevreden te stellen.  
Het schuldgevoel zit bij veel vrouwen zo diep van binnen dat wanneer je ze vraagt waar ze zich 
schuldig over voelen, ze dat niet eens  weten… 
 
Schuld gevoel is een emotionele reactie op diep gewortelde overtuigingen dat veel vrouwen op 
het cellenniveau dragen. Het is een erfenis die via de vrouwelijke bloedlijn verspreid wordt op 
deze planeet. Wanneer je je hier niet bewust van bent geef je het automatisch door aan je eigen 
kinderen. Zo blijven de leugens voorbestaan... 
Het is het gevolg van duizenden jaren van patriarchaat en duizenden incarnaties op de planeet 
waarin de vrouwen beschuldigd zijn van alle mogelijke zonden. Vrouwen geloofden dat ze zondig 
zijn en dat geloof ligt opgeslagen op het niveau van de energetische matrix (het blauwdruk niveau) 
van het Collectief op deze planeet. 
Door deze koppeling van schuld aan je persoonlijke macht durf je die niet volledig in te zetten en 
daarmee de werkelijkheid van je voorkeur te manifesteren.  
Wanneer jullie je eigen power ontkennen en weigeren in te zetten, genereert het nog meer 
schuldgevoel. Want dan ga je tegen jouw natuurlijke Zelf in, wat puur licht en power  is.   
Mensen die voor hun eigen waarheid opkomen en op die manier hun eigen kracht manifesteren 
beschouwen jullie als helden. Dat zien jullie terug in de mythen, films en boeken... 
 
Dat is een terrein waarop deze onderdrukte gevoelens gemanifesteerd, uitgeleefd en ervaren 
worden.  
Je fysieke Mind kan geen onderscheid maken tussen de fysieke ervaring en een verbeelding. Het 
gebruikt de weg van verbeelding om de onderdrukte ideeën/ gevoelens te beleven.    
Wanneer je manifestatie van je eigen power (in de fysieke werkelijkheid) het liefst via games, films 
en fantasieën wilt ervaren, zoek je wellicht onbewust een uitweg  voor gevoelens als schuld en 
schaamte. 
Deze koppeling is een resultaat van manipulatie van jouw fysieke Mind op het niveau van het 
Collectieve bewustzijn en een bijna geslaagde poging om je power onder controle te krijgen. 
Je persoonlijke kracht en macht dienen van negatieve gevoelens zoals schuld en schaamte bevrijd 
te zijn. 
Tot die tijd speel je het spel van jouw persoonlijke onmacht. 
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Thema: Angst voor manifestatie van eigen power 
 
De macht van anderen over jou is de grootste illusie die hier op jullie planeet heerst.  
Niemand heeft macht over je, wanneer je dat ervaart is het omdat je het zelf co-creëert.    
Veel zielen hebben, nog voor hun incarnatie in het 3D-spel, contracten met 
elkaar afgesloten om sommige issues over macht en persoonlijke kracht uit te werken. Dergelijke 
contracten zijn vaak karmisch, ervaringen van persoonlijke onmacht zijn ook een afspiegeling van 
het beliefsysteem van het Collectief in deze versie van de werkelijkheid op jullie planeet. 
Het 3D-levenstoneel is een podium waarop de meeste dramascenario’s uitgespeeld kunnen 
worden.  
Dat wil zeggen dat jij jouw bewustzijn splitst (een functie van jouw fysieke Mind) in tegenpolen: in 
de ene situatie speel je de rol van de dader en in de andere de rol van het slachtoffer. De 
fragmentatie van jouw bewustzijn door de fysieke Mind belemmert jouw inzicht dat beide rollen 
een afspiegeling zijn van je eigen bewustzijn. En dat in elke dader een slachtoffer zit en andersom.  
De dader en slachtoffer, het licht en duisternis, het Goed en Kwaad zijn expressies van dezelfde 
goddelijke energie. Door de fragmentatie van deze energie via jouw Mind filter ervaar je het als 
tegenpolen.   
Het 3D-spel is een spel dat je met jezelf aan het spelen bent.   
In de glorie van de duisternis weet je wat Licht is. Dankzij je ervaringen van beide tegenpolen kun 
je bewust kiezen voor wat je wilt en wat je prefereert als jouw werkelijkheid.   
 
Om iets volledig te kunnen begrijpen moet je het vanuit alle mogelijke perspectieven, vanuit alle 
point of views inzien en ervaren.  
Om iets te kunnen ervaren dien je het eerst te creëren, want er is hier niemand anders die dat voor 
jou kan doen. Je bent de EEN.  
Alles in dat spel draait om bewustwording. Pas wanneer je iets van alle mogelijke perspectieven 
hebt ervaren, en sommigen van jullie hebben hiervoor duizenden levens uitgetrokken, kun je er 
volledig bewust van worden.  
Wanneer je het eenmaal begrijpt hoef je die ervaring niet meer te hebben. De les leer je één keer 
en dan is het ermee gedaan… Die ervaring hoef je niet meer opnieuw te creëren, het is al voldaan. 
Dat is de efficiëntie van het Universum.  
 

 
 
 
Vraag: Wij horen steeds dat het einde van het tijdperk van patriarchaat nu 
is aangekomen. Klopt dat? 
 
In het tijdperk van matriarchaat, ongeveer vierduizend jaar terug (vanuit de 3D-perceptie van 
tijd)is er besloten om de disbalans tussen de vrouwelijke en de mannelijke aspecten van 
bewustzijn op deze planeet te herstellen.  
Vrouwen, de spirituele leiders van Gaia, hebben deze beslissing genomen. Ze wisten dat er een 
moment in de evolutie van het menselijk ras zou komen dat 
transitie naar de Hogere dimensies mogelijk maakt.  
Om als menselijk ras deel te nemen aan deze interdimensionale verschuiving was het noodzakelijk 
om mannelijke en vrouwelijke aspecten van het bewustzijn in balans te brengen.  
Door de power- en machtsmisbruik van de vrouwelijke energieën op de planeet Aarde is er een 
disbalans ontstaan op het niveau van het Collectieve bewustzijn. Om deze disbalans te herstellen 
is besloten dat het mannelijke aspect van het bewustzijn de kans moet krijgen om alles te leren 
over macht en power.  
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Verantwoordelijkheid dragen voor persoonlijke macht, voor eigen keuzes en het bewuste gebruik 
van de wet van de Vrije Wil zijn de belangrijkste spirituele lessen hier op deze planeet.  
Zo kwam het tijdperk van matriarchaat aan haar einde. 
Mannen hebben om alle lessen over de macht te kunnen leren meegestemd om hun derde chakra 
af te sluiten: ze werden hiermee afgescheiden van hun gevoel.  
De weg naar hun hart was ook afgesloten.  
Ze bleven energetisch in het eerste en tweede chakra steken. Chakra’s van overleving en seksuele 
driften namen controle over de mannelijke energieën.  
 
Dat is de reden waarom veel mannen zich tot de dag van vandaag afgesneden voelen van hun 
gevoel en in de overlevingsmodus energetisch blijven steken.  
De lessen over macht die mannen dienen te leren gaan vaak gepaard met machtsmisbruik en 
geweld. Als reactie hierop hebben veel vrouwen hun hart naar mannen toe afgesloten. Sindsdien is 
het hart van veel vrouwen op deze planeet gesloten. Angst om gekwetst en vernederd te worden 
zit diep in het celgeheugen van veel vrouwen van Gaia.  
Vrouwen hebben er ook mee ingestemd om hun spirituele kennis, en vooral over de beide 
aspecten van het bewustzijn (mannelijke en vrouwelijke), niet te verspreiden en hebben hun keel 
chakra’s op slot gedaan.  
Dat is de reden waarom het keel chakra bij veel vrouwen ook gesloten is.  
Dit zijn de bewuste keuzes geweest voor zowel de vrouwen als de mannen van Gaia. Iedereen 
heeft hiermee ingestemd.   
Door de generaties heen is de kennis over gemaakte afspraken en achterliggende motieven 
verloren gegaan.  
Vrouwen van Gaia zijn vergeten waarom ze hun macht en power aan mannen hebben afgestaan en 
hoe het komt dat mannen alle macht lijken te bezitten.   
 
Het mannelijke aspect van het bewustzijn heeft hier op Aarde een moeilijke les gehad.  
Machtsmisbruik is de zwaarste les die je hier kan hebben…  
Vanuit ons perspectief zijn alle lessen die het mannelijke aspect van het bewustzijn op deze 
planeet moet leren, al geleerd.  
Het is al voldaan. 
Het is een belangrijke bijdrage van het mannelijke aspect van bewustzijn aan het evolutieproces 
van het menselijke ras… Zonder deze spirituele lessen, zonder deze belangrijke bijdrage is de 
transitie naar de Hogere dimensie onmogelijk. 
Het voelen van compassie, mededogen voor diegenen onder ons die de moeilijkste les hebben 
doorstaan, is het enige wat wij NU van jullie vragen: moeders, dochters, zusters van Gaia. 
De tijd is nu rijp voor vrouwen om zich hun belofte, die op het niveau van het Collectief gemaakt is, 
te herinneren: 
‘Wanneer de tijd rijp is, gaan wij moeders, vrouwen en dochters van Gaia, ons hart weer openen 
voor het mannelijke aspect van het bewustzijn. Wij gaan ze weer omarmen en thuis verwelkomen 
in ons Hart.’ 
De vrouwelijke en de mannelijke aspecten van het menselijke bewustzijn maken deel uit van het 
Totale bewustzijn. Zonder het omarmen van alle aspecten van jezelf en zonder ze beiden in jouw 
Hart te integreren, kun je geen ervaring hebben van compleet zijn.  
In je Hart ben je compleet, het is een staat van volledigheid en volmaaktheid.  
Dat is wie je bent, dat is je ware Zelf, dat is waar jouw thuis is.  
Welkom thuis in je Hart… 
Het is NU de tijd om alle aspecten van jezelf in je Hart (een plaats waar geen oordeel is) te 
integreren.  
Het is NU de tijd voor een reünie. 
Nu keren de tijden van het Matriarchaat terug, als het organische systeem waarin beide aspecten 
van het menselijke bewustzijn volledig als eenheid in harmonie met elkaar zijn en als 
complementaire krachten samenleven.  
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Vraag: Wat is, volgens jullie, voornamelijk de oorzaak van fysieke klachten 
bij mannen? 
 
Het is een angst om uit het hart van vrouwen verbannen te worden en geen liefde en genegenheid 
te kunnen krijgen.  
En vrouwen wiens hart, vanuit de angst om gekwetst te worden, afgesloten is, stoten de mannen 
af als vergelding voor de oude pijn en het gevoel van machteloosheid.  
Het mannelijke aspect van het bewustzijn dat geen liefde en genegenheid bij de vrouw vindt  put 
zichzelf energetisch volledig uit.  
De mannelijke energie is een energie die naar buiten gericht is, het is een energie van actie.  
De mannelijke energie voelt zich verbannen uit het hart van het vrouwelijke aspect en kan zijn 
weg terug naar thuis niet meer vinden.  
Thuis in de moederschoot van de vrouw waar het zich volledig kan ontspannen, helen en opladen.  
Een andere oorzaak is het schuldgevoel en de angst voor vergelding.  
Het mannelijke aspect van het bewustzijn op deze planeet heeft nu het besef wat er is aangericht 
(door alle lessen over macht) en weet zijn weg niet meer terug te vinden naar het ontspannen, 
bezinken en creatieve oplossingen. Het mist verbinding met het vrouwelijke aspect van het eigen 
bewustzijn, dat de bron van creatieve oplossingen, ideeën en concepten is.  
Want creatieve energie van de Bron is een vrouwelijk aspect van de Schepping.  
Vanuit ons perspectief kunnen wij jullie het volgende aanreiken.   
Het mannelijke aspect van het bewustzijn dient openlijk te bekennen dat het niet meer weet wat 
er gedaan moet worden.  
Het dient in te zien dat hem een verbinding met de levensflow ontbreekt. Het dient eigen angst 
voor vergelding te bekennen, te vragen om steun en hulp, open te staan en datgene wat aangereikt 
wordt aan te nemen. 
Het dient het vrouwelijke aspect van eigen bewustzijn te herkennen en er bewust een verbinding 
mee aan te gaan. 
 
 
 

 
Vraag: Wat is de betekenis van vrouwelijke en mannelijke hormonen? 
 
Veel vrouwen op deze planeet kampen met een hormonale disbalans.  
De reden daarvoor is disbalans in het hele systeem.  
Onderdrukking van natuurlijke seksualiteit is een van de oorzaken hiervan.  
De hormonale cyclus van vrouwen is al eeuwenlang ter beschikking gesteld van de voortplanting 
op jullie planeet. Maar zo is het niet altijd geweest.  
In het tijdperk van het matriarchaat hebben vrouwen gezag gehad over hun eigen seksualiteit, 
lichaam en voortplanting.  
 
Met de komst van het patriarchaat hebben ze dat gezag verloren.  
Seksualiteit kwam in dienst te staan van zwanger worden en kinderen krijgen. 
Vrouwen bezitten enorme magische krachten die te maken hebben met hun lichaam, 
menstruatiecyclus en seksuele energie.  
Vrouwen waren in tijden van het Matriarchaat spirituele leiders, juist dankzij hun mystieke 
vermogens en hun sterke verbinding met de energie van de Moeder Godin.  
Mannen wisten dat en dat zagen ze als een bedreiging voor hun machtpositie.  
De Maandstonde van vrouwen op de planeet staat direct onder invloed van de Maan.  
Hebben jullie je ooit afgevraagd wat de betekenis is van de Maan voor het leven op de planeet? 
De maan regelt bijna alle cruciale cycli hier op Aarde. En dat is geen toeval…  
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De vrouwelijke menstruatiecyclus is eronder andere van afhankelijk.  
De cyclus van achtentwintig dagen is veels te kort om een vrouw een andere functie te zien 
vervullen, behalve kinderen baren en verzorgen. Vrouwen raken door deze korte cyclus 
energetisch uitgeput. 
De maan is niet altijd rondom de Aarde geweest. Hij is daar geplaatst om controle te hebben, 
onder anderen op de voortplanting. Jullie noemen het een satelliet, wij noemen de maan een 
computer die vanuit andere dimensies bestuurbaar is, en niet altijd door wezens die welwillend 
zijn voor de mensheid.  
 
Te veel en te vaak baren heeft geleid tot overbevolking en uitputting van deze planeet. Vele 
vrouwen zijn gedwongen afgeleid van hun magische krachten en hebben het opgegeven. Vrouwen 
zijn een belichaming van de energetische templet van de Godin zelf.  
Dat wil zeggen dat vrouwen alle krachten van de Godin zelf bezitten.  
Deze krachten zijn niet te vernietigen, ze zijn ook nooit weggeweest en je hebt ze niet verloren. Ze 
zijn wel op non-actief gezet tot de tijd dat je kiest om de Godin in jezelf te laten ontwaken. En die 
tijd is NU.  
 
Oestrogeen –is het hormoon van seksuele lusten en verlangens bij vrouwen.  
Testosteron is het hormoon van het mannelijke aspect in het vrouwenlichaam. Het brengt 
opwinding, verlangen, zet de passie van creatieve energie om in actie.  
Het follikelstimulerend hormoon is samen met het luteïniserend hormoon de drager van leven 
scheppende processen. Ze brengen schepping op gang en voltooien die.    
Progesteron is het hormoon dat bedding en ondersteuning geeft aan de scheppende krachten. 
 
Dankzij deze hormonen heeft de vrouw een scheppende kracht in zichzelf.  
Dat wil zeggen dat vrouwen levens kunnen scheppen, kinderen kunnen baren zonder betrekking 
van de mannelijke energieën.  
Mannelijke energieën zijn de dragers van het eigen mannelijke geslacht. Wanneer de mannelijke 
energie niet actief genoeg is, bepaalt de vrouwelijke energie ook het geslacht van het kind.  
Wanneer wij het vertalen naar het Universele perspectief is de vrouwelijke energie de energie van 
de Bron, van de oorspronkelijke Schepper, van de  
Godin, de mannelijke energie is de actieve drager en manifester van deze creatieve energie. 
Wanneer vrouwen van Gaia niet meer onder directe invloed van de maan staan, krijgen vrouwen 
een andere menstruatiecyclus. Hun seksuele energie zal een vrije flow krijgen en gebruikt worden 
voor spirituele en creatieve projecten. 
Wanneer vrouwen 1 keer per jaar gaan menstrueren, wordt hun keuze om kinderen te hebben 
vanuit een ander perspectief gemaakt. Het krijgt daarom een andere betekenis dan in de 3D-
werkelijkheid.  
 
Testosteron is het hormoon dat drijfveren en motivatie regelt bij zowel vrouwen als mannen.  
Doordat mannen bewust hebben gekozen om alles over macht te leren, is hun derde chakra op slot 
gegaan en blijven ze energetisch steken in het eerste en tweede chakra. 
Het ging voornamelijk over het moeten overleven, voortplanten en seksuele driften.  
Energie die geblokkeerd is en niet in de flow naar het Hart van de man stroomt, zoekt een uitweg 
in seksualiteit en in naar buiten gerichte acties.  
Seksuele energie wil zichzelf manifesteren en expressie aan zichzelf geven. Wanneer de weg naar 
het Hart is geblokkeerd, kan een uiting van deze energie destructieve vormen aannemen.  
Het herstellen van de verbinding met het eigen Hart is zowel voor mannen als voor vrouwen op 
deze planeet een noodzakelijke stap in het eigen evolutieproces.  
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Vraag: Waarom krijgen wij soms het gevoel dat we vast komen te zitten in 
oude patronen? 
 
Het komt deels door de hogere frequenties die nu jullie planeet overspoelen. Ze brengen alles aan 
de oppervlakte wat getransformeerd dient te worden. Je kunt bij wijze van spreken niets meer 
onder de tafel schuiven.  
 
De oude ingeroeste concepten, routines, structuren en redeneringen werken niet meer. De 
hoeveelheid aan informatie die nu jullie planeet overspoelt, kan de fysieke Mind niet meer 
verwerken en controleren. Het raakt in de war. 
Onze suggestie is: vertrouw op jouw gevoel. Je bent nu ‘extra’ gevoelig en sensitief geworden en 
dat is goed nieuws. Je bent nu meer van jezelf geworden‒ een sensitief zend- en ontvangststation.  
Want je gevoel is nu jouw beste navigatiegereedschap in het opnieuw aangelegde neurologische 
communicatiesysteem van jouw fysieke lichaam.  
Het neurologische systeem dat een upgrade krijgt maakt het voor jou mogelijk om je 
multidimensionale aard te kunnen ervaren. Maar niet eerder dan je er klaar voor bent.     
 
Jouw Emotionele lichaam is in direct verbinding met je Spirituele lichaam.  
Jouw Emotionele lichaam kan je helpen om jouw trillingsfrequenties te verhogen.  
Elke emotie, net als elke gedachte, draagt een specifieke trillingsfrequenties.  
Wat wil je nu ervaren? Welke emotie prefereer je nu te ervaren ? Ongeacht van ‘de externe 
omstandigheden’ en dat is hier de sleutel. 
Emoties zijn gecodeerde trillingsfrequenties. De meeste dominante c.q. aanhoudende emoties 
zorgen voor een permanente verschuiving in trillingsfrequenties naar de versie van jezelf en de 
versie van de werkelijkheid die met deze emoties c.q. frequenties matchen.  
Dat is precies hoe depressieve gedachten en emoties je in de lage frequenties van langdurige 
depressie kunnen vasthouden.  
Emoties zoals vreugde, liefde en passie creëren een onmiddellijke verschuiving naar de hogere 
trillingsfrequenties. Wanneer jij jouw passie leeft help jij jezelf een werkelijkheid te manifesteren 
die matcht met de trillingsfrequenties van jouw passie.  
In de zone van de Vrije Wil mag je het zelf bepalen.  
Voor het Universum maakt het niet uit welke ervaring je wilt hebben. Het ondersteunt je 
onvoorwaardelijk en zegt altijd: ’Ja’ tegen jou.  
Wanneer vreugde, geluk, liefde en passie de emoties van je voorkeur zijn, ben je automatisch 
afgestemd op  de frequenties van je Hart.  
Het is een gemakkelijke manier om de besturingsfunctie van jouw fysieke Mind over te dragen aan 
je Hart.  
 
Het verschuiven in frequenties werkt nu nog als elastiek, je verschuift nu gemakkelijker naar de 
hogere frequenties en dan komt er een terugslag, want je blijft je nog vasthouden aan het voor jou 
bekende systeem van oude overtuigingen en routines.  
 
Het permanent verblijven in de hogere frequenties in de fysieke vorm is nog niet vanzelfsprekend.  
Wees bewust van wat er gaande is. Laat jouw oordeel los, weet dat je in het proces bent.  
Accepteer wat er is ‒ dat is de eerste en de belangrijkste stap in jouw Re-ascensionproces.  
 
Let op, waar blijf jij op gefocust?  
Ligt je focus op de emoties c.q. frequenties van je voorkeur? Is dat wat je wilt ervaren?  
Als je antwoord Nee is, breng jezelf in verbinding met je Hart.  
Een plaats vol liefde en compassie, waar jij je automatisch welkom, gekoesterd en volledig 
ondersteund voelt.  
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In je Hart ben jij je Ware zelf, het is wie je werkelijk bent, in je Hart ken je geen angsten.  
Accepteer dat je nu nog heen en weer aan het verschuiven bent, tot het moment dat je in je Hart 
blijft en het niet meer verlaat. Dat is de manifestatie van de gloednieuwe Jij – jouw Hart Zelf.  
De gloednieuwe versie van jezelf matcht met de alternatieve versie van de realiteit die jij als je 
eigen werkelijkheid zult ervaren. Dat is het hele proces…   
 

 
 
Vraag: Waar komen gedachten vandaan? 
 
Gedachten behoren bij het beliefsysteem van elk spel op elk plan van het Bestaan. Het is een soort 
van algemeen goed, een rekwisiet dat bij elk spel van de Schepping thuishoort.  
Zie de Schepping als een kosmische speeltuin die uit verschillende dimensies bestaat waar alle 
aspecten van jouw Multidimensionale zelf zich vermaken en deel aan nemen.  
Elk spel heeft een eigen energetische matrix, eigen beliefsysteem, eigen gedachtegoed en eigen 
spelregels. 
Op het niveau van het Collectieve bewustzijn deel je als het ware gedachtegoed met elkaar. Alle 
gedachten hebben eigen frequenties. Gedachten van 3D hebben een hele andere 
trillingsfrequentie dan de gedachten van bijvoorbeeld de 5D-versie van de Aarde. 
Alles in het Universum is ontworpen volgens hetzelfde principe van een energetische  
match. Je kunt niet in een werkelijkheid zijn die qua frequenties niet met de frequenties van je 
eigen overtuigingen matcht. Kortom, je kunt niet de werkelijkheid ervaren die niet matcht met je 
persoonlijke trillingsfrequenties.  
De Schepping is wat dat betreft heel simpel geconstrueerd, anders zou het zichzelf niet kunnen 
dragen. De Universele principes en wetten zijn voor alle aspecten van het levende bewustzijn van 
de Schepping dezelfde en ze zijn niet te overtreden.  
Elk plan van het Existentieveld wordt gedragen door de eigen energetische matrix die direct 
vertaald is naar het beliefsysteem op elk plan van het Existentieveld. 
 
Je bestaat in het Universum dat een Multiversum is, waar jouw frequenties, jouw ervaringen en 
jouw werkelijkheid bepalen.  
Alle verschillende dimensies zijn in het hier en nu, ze liggen bij wijze van spreken voor jouw 
neus…Je kunt ze nog niet waarnemen.  
Nog niet… Maar dat is een mogelijkheid die nu binnen jullie bereik ligt.  
Het Universum is een hologram, het is een multidimensionaal veld dat jouw beliefsysteem -jouw 
meest dominante kernovertuigingen als jouw werkelijkheid reflecteert.  
Zonder jouw kernovertuigingen kun je geen ervaring hebben van de fysieke werkelijkheid. Zonder 
jouw beliefsysteem heb je niets te projecteren op het neutrale Existentieveld.  
Je projecteert het automatisch, dat is de functie van je brein.  
Je brein werkt als een projector. Je fysieke Mind neemt dat waar.  
Wat je Mind waarneemt als fysieke werkelijkheid is een 3D-projectie van het beliefsysteem van 
het Collectief op jullie planeet, waar je deel van uitmaakt. 
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Vraag: Wat is het ontwaken? 
 
Het ontwaken is jouw realisatie van jezelf als deel van het holografisch Universum.  
Het is een natuurlijke verschuiving in jouw waarneming van een 3D-versie van jezelf naar de 
andere, bredere versies van jezelf. De interdimensionale verschuiving naar de Hogere dimensies 
ontstaat onmiddellijk en net zo moeiteloos als het verschuiven van je focus van het ene voorwerp 
in je kamer naar het andere. Want alles is in het Hier en Nu.  
Alle versies van het Multiversum en alle versies van jouw multidimensionale zelf zijn al in het Hier 
en Nu.  
Wanneer jij de 3D-versie van jezelf en de 3D-versie van de werkelijkheid ziet als een van de opties 
die je kunt ervaren, ben je ontwaakt. Het maakt niet uit welke versie van jezelf je wilt ervaren, 
want geen enkele versie is beter dan de andere. 
Je verschuift je waarneming naar een point of view van het Al Wat Is dat jouw beliefsysteem kan 
ondersteunen en je ervaart het, want waarnemen is het ervaren.  
Je bent het Al Wat Is… en tegelijkertijd ook het allerkleinste deeltje van het Al Wat Is. Je bent het 
Al, allesomvattend, alles inclusief en er is niets wat buiten jezelf valt.  
Je zoemt erop in en uit, je verschuift je aandacht van één perspectief  van jezelf naar een ander 
perspectief van jezelf en het volgend perspectief.  
Hoe werkt het ontwaken? 
Op dezelfde manier hoe je dat doet wanneer je ontwaakt uit een droom… Sommigen hebben er 
een wekker voor nodig, anderen willen liever uit zichzelf wakker worden.  
 
Jouw ontwaken is al door jezelf volledig geprogrammeerd.  
Sommigen willen graag het snelle en spectaculaire ontwaken manifesteren, anderen prefereren 
het op een geleidelijke manier te doen en willen zich meer bewust worden van het proces zelf…  
Sommigen nemen eerst het dessert en slaan de hoofdmaaltijd over, anderen willen liever niets 
overslaan en nemen het toetje als het laatst… 
Sommigen van jullie willen het liefst de transdimensionale portaal in een Ferrari inrijden, anderen 
doen het liever liggend op de bank. 
Jouw ontwaken is volledig jouw keuze, het is jouw levensreis, het is jouw game.  
Geen enkele manier is beter of meer waardevol dan de andere.  
Jouw weg is jouw unieke bijdrage aan Jezelf als het Al Wat is. 
 
 

 
 
Vraag: Het lijkt erop dat ik soms door dezelfde ervaringen ga en ik krijg 
steeds een soort van déjà vu. Hoe komt dat? 
 
Alles in jouw leven is gedirigeerd vanuit jouw Hogere zelf. Je Hogere zelf is op de hoogte van al 
jouw bedoelingen hier op Aarde en in alle parallelle werkelijkheden. Het weet voor welke lessen, 
welke ervaringen je zelf hebt gekozen om in elke tijdlijn te incarneren. Jouw Hogere zelf werkt als 
leverancier van datgene wat je in je leven wilt ervaren. Het heeft een draaiboek van je leven. Nog 
voor jouw incarnatie in het 3D-spel maak je contracten met jouw Hogere zelf en met sommige 
medespelers met wie je specifieke issues wilt uitwerken. Alles wordt tot in de details besproken en 
vastgelegd. Er wordt niets aan het toeval overgelaten. Alle afspraken die nog voor jouw incarnatie 
hier in het 3D-spel zijn gemaakt, zijn in de hemelse contracten opgenomen en ondertekend met 
energetische handtekeningen van alle betrokkenen.  
Wanneer je geboren bent, vergeet je alles wat voor jouw incarnatie is geweest en je begint blanco. 
Want dat zijnde spelregels van het 3D-spel.  
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Je Hogere zelf weet alles over jouw wensen en van de aan de andere zijde gemaakte afspraken. 
Vanuit een non-fysiek plan van het Bestaan levert het alles wat nodig is voor al jouw ervaringen. 
Omdat je niet meer bewust weet wat je in het 3D-spel kwam doen, ga je op uiteenlopende 
manieren om met datgene wat op je levenspad komt.  
 
Wat wij op het niveau van het Collectief zien gebeuren is dat jullie geneigd zijn ervaringen die 
jullie als negatief labelen uit de weg te gaan en te negeren. 
Je incarneert in het 3D-spel voor specifieke lessen die je alleen in deze 3D-versie van het Bestaan 
kunt ervaren. En juist deze ervaringen zijn jullie vaak geneigd uit de weg te gaan.  
Wanneer dat gebeurt, werkt jullie Hogere zelf volgens de gemaakte afspraken. Het levert 
opnieuw een ervaring die jullie zelf gekozen hebben en die in jullie zielenplan opgenomen is.  
Wanneer iets in jouw leven verschijnt,  is het omdat jouw Hogere zelf aan jouw Fysieke zelf laat 
zien wat er via een ervaring getransformeerd dient te worden.  
Hoe meer je bepaalde ervaringen ontvlucht, hoe meer ze terug komen in jouw leven. Wanneer je 
bewust kiest om hier niet meer van weg te vluchten en het volledig te ervaren, verandert alles. 
Want alleen door ervaring kun je iets pas volledig begrijpen. Eenmaal ervaren en het is gedaan… 
Deze ervaring komt niet meer terug. De missie is volbracht. Het is klaar.  
 
Vaak hebben deze ervaringen een karmische oorsprong, je hebt deze ervaringen nodig om jouw 
trillingsfrequenties af te stemmen op de trillingsfrequenties van jouw Oorspronkelijke blauwdruk, 
om uiteindelijk weer met de trillingsfrequentie van de Bron te kunnen resoneren.  
Het verlangen van jouw Ziel om in alignement te komen met trillingsfrequenties van jouw 
oorspronkelijke Zelf is zo groot dat het steeds opnieuw en opnieuw voor ervaringen in de 3D-
versie van de werkelijkheid kiest – de meeste zware school van het Universum. Wij noemen dat 
een bootcamp.  
 
Wanneer je kiest voor incarnatie in dit bijzondere moment van de geschiedenis van de mensheid, 
kies je voor het moment suprême. Je Hogere zelf begeleidt je erdoorheen.  
De bewustwording van dat partnerschap en jouw permanente verbinding met de Grotere JIJ helpt 
je om jouw holografische natuur beter te kunnen begrijpen.  
Jouw Hogere zelf dat ben JIJ, die vanuit de Hogere dimensies, vanuit andere plannen van het 
Bestaan met jou samenwerkt, altijd aan je kant staat, je onvoorwaardelijk steunt en je op handen 
draagt. 
Je doet het nooit alleen, zonder volledige steun van je Hogere Jij zou je hier niet eens kunnen 
bestaan, dat is onmogelijk. 
Je bent een verlengstuk van jouw Hogere zelf. Wat jij als IK ervaart is maar een 3D-projectie van 
een enkel aspect van je Hogere zelf op het Holografische veld.  
 
Jij bent ook niet de enige projectie in de3D-game, je Hogere Jij projecteert simultaan honderden 
aspecten van zichzelf op de verschillende parallelle werkelijkheden. 
Het is een manifestatie van pure efficiëntie van het Universum.  
De Hogere Jij is op de hoogte en in een permanente verbinding met alle aspecten van zichzelf. Het 
ondersteunt en koestert ze onvoorwaardelijk en is zich volledig bewust van alle ervaringen van 
alle delen van zichzelf.  
Het ontwaken is het ontwaken in het besef van het Grotere Jij, het is ontwaken in het weten dat jij 
je Hogere zelf bent en de fysieke jij… maar een deel van jou is.  
Evolutie van het menselijke ras ligt in het worden van het Hogere zelf.     
 
 
 
 
 



 

 
Het handboek dat je bij de geboorte niet meekreeg  pagina 25 

Vraag: Wat is karma? 
 
Karma is een manier om trillingsfrequenties van de Ziel weer in harmonie te brengen met de 
trillingsfrequenties van haar Oorspronkelijke blauwdruk. Met andere woorden: het is een keuze 
van de Ziel om datgene wat uit balans is geraakt te re-balanceren en weer in alignement te zijn 
met de trillingsfrequenties van de Bron.  
Wat dient er weer in harmonie gebracht te worden? 
Alles in de Schepping is een verlengstuk van de Bron zelf. Alles ontstaat uit de energie van de 
Oorspronkelijke Schepper, de Bron. Je bent een verlengstuk van de Oorspronkelijke Schepper.  
Want er is niets anders waaruit iets kan ontstaan.  
Je bent een goddelijke vonk die op avonturen uit is, gedreven door de intentie van de Bron om 
zichzelf te leren kennen. Jij, als verlengstuk van de Schepper, manifesteert voor jezelf 
verschillende dimensies met oneindig veel mogelijkheden om via allerlei ervaringen alle aspecten 
van jezelf te leren kennen.  
Soms raakt de Ziel door deze ervaringen en uitdagingen uit balans met haar oorspronkelijke 
trillingsfrequenties.  
Deze disharmonie in frequenties wil de Ziel via verschillende ervaringen herstellen om weer met 
de frequenties van de Bron te kunnen resoneren.  
Voor de ziel betekent het terug THUIS komen.  
Alles in de Schepping is ondergeschikt aan de kosmische wetten. Je kunt geen ervaring hebben 
van de werkelijkheid die niet matcht met je eigen frequenties. Dat is een van de belangrijkste 
wetten van de Schepping.  
 
Om met de zuiverste frequenties van de Bron mee te kunnen resoneren dienen 
trillingsfrequenties van de ziel net zo zuiver te zijn als de frequenties van de Bron zelf. 
 
Het verlangen om verenigd te worden met de Bron is de grootste motivatie voor de Ziel voor deze 
ervaringen in de 3D-werkelijkheid… Daarom kiest de Ziel om te incarneren in deze werkelijkheid, 
waar door middel van specifieke ervaringen de energetische balans hersteld kan worden. Dat is 
wat jullie karma noemen.  
 

 
 
Vraag: Er wordt vaak gezegd dat vergeven nodig is om karma los te laten. 
Hoe werkt dat? 
 
Vergeven is een issue wanneer jouw waarneming door het perspectief van jouw fysieke Mind 
beperkt is.   
Wanneer je naar jouw ervaringen vanuit het perspectief van jouw Hogere zelf kijkt realiseer jij je 
dat al jouw ervaringen jouw bewuste keuzes zijn. Ze zijn volledig door jezelf gecreëerd, 
georkestreerd en in scene gezet. Je speelt een spel die jij voor jezelf hebt uitgekozen.  
Je kiest scenario’s van je leven in alle mogelijke dimensies, je bepaalt aan welke issues je wilt 
werken en wie je medespelers zullen zijn. Je tekent als het ware nog voor je incarnatie 
verschillende contracten waarin staat: welk issue je met wie zult ervaren. Deze contracten 
ontstaan vanuit de Vrije Wil en door wederzijdse instemming. Alle medespelers tekenen mee.  
De voor jou meest belangrijke medespelers in het 3D- spel zijn leden van jouw zielenfamilie. Ze 
nemen, vanuit de grootste liefde voor jou, vaak de moeilijkste rollen op zich.  
Ongeacht welke rol je wenst te spelen, doen ze mee en helpen ze je. En vise versa . Vaak zijn 
diegenen die jij in deze werkelijkheid als jouw grootste vijanden beschouwt, aan de andere kant 
van het gordijn jouw dierbaren en liefste vrienden. Zielenfamilie is een hele bijzondere verbinding, 
die gaat nooit verloren.  
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Zielenfamilie beschouwt zichzelf en ervaart zichzelf als eenheid. De zielenfamilie is zich bewust 
van elkaars ervaringen in alle incarnaties, ze steunen elkaar en houden onvoorwaardelijk van 
elkaar.    
Dat is het perspectief dat wij met jullie willen delen.  
Wanneer je al jouw ervaringen in het 3D-spel vanuit dit point of view bekijkt begrijp je dat 
vergeven iets is wat volledig overbodig is… 
Er valt niemand ergens van te beschuldigen en er valt niemand ergens voor te vergeven. Alles in 
jouw leven is een manifestatie van je eigen keuzes, een expressie van jouw Vrije Wil. Wanneer je 
gebeurtenissen in jouw leven vanuit dat perspectief bekijkt, kun je alleen maar dankbaar zijn.  
Jouw dankbaarheid maakt de rest overbodig… 
 
 
 
 

Vraag: Wat is een soulimprint? 
 
Soulimprint is het downloaden van een programma – het volledige scenario van een leven in de 
energetische matrix van de ziel die geen karma heeft.  
De imprint wordt gebruikt voor zielen die nooit levens op de Aarde hebben gehad of zelfs nooit in 
de fysieke vorm zijn geweest en die geen karma hebben.  
Deze volontair zielen incarneren voor een speciale missie of opdracht in deze fysieke 
werkelijkheid.  
Afhankelijk van welke rol die ziel kiest te spelen wordt voor zo’n ziel de imprint gekozen. 
Zonder soulimprint is het functioneren voor zo’n ziel in de fysieke werkelijkheid nagenoeg 
onmogelijk.  
Een programma voor de download wordt uitgekozen uit levensbestanden van de Universele 
computer ‒ die Akashic Records genoemd wordt.  
Alle ervaringen van alle zielen in alle dimensies worden opgeslagen in de database van deze 
Universele computer.  
De download is een bestand van het volledige levensverhaal. 
Wanneer een ziel in het 3D-spel wil incarneren en een persoonlijk verhaal nodig heeft om ergens 
aan te kunnen refereren wordt nog voor de incarnatie in het 3D-spel een soul imprint  uitgekozen 
en gemaakt.  
Het ingeprente verhaal dient als het verhaal van vorige levens. Het is alsof de ziel dat leven heeft 
gehad. 
Een andere functie van zo’n soulimprint is het creëren van een energetische veil dat ervoor zorgt 
dat die ziel geen karma cumuleert tijdens haar verblijf in de 3D-werkelijkheid.  
Want iedereen die op deze planeet in deze dimensie incarneert raakt energetisch uit balans en 
‘cumuleert een karma’.  
 
 
 
 

Thema: Nieuwe economie in de transitie fase. 
 
Het oude economische systeem zal uit elkaar vallen. Het systeem waar geld en niet de mensen 
centraal staat zal niet overleven. Maar het zal ook niet eerder gebeuren dan wanneer nieuwe 
economische modellen door het Collectief gemanifesteerd en volledig gedragen worden. 
Het menselijke ras maakt deel uit van het ecologische systeem van de planeet. Je kunt jezelf als 
levend bewustzijn niet afgescheiden zien en ervaren van jouw directe omgeving: jullie planeet 
Aarde. Jij bent je omgeving.  
Deze planeet is aan jullie gegeven, het is jullie thuis.  
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Hoe zou je het in je eigen huis willen hebben? 
 
Je bepaalt hier alles zelf en je bent zelf voor alles in je eigen huis verantwoordelijk.  
Wij kunnen alleen onze visie aan jullie geven, jullie gaan het allemaal zelf doen.  
Focus je niet op wat niet meer voor jou werkt. Het werkt niet omdat het niet meer hoort te 
werken… Dat is deel van het plan.  
Laat alles gaan wat niet meer voldoet aan de versie van de werkelijkheid van jouw voorkeur, laat 
alles vallen wat je als Collectief niet meer in jouw leven wilt ervaren.  
Repareer en reanimeer niet wat niet meer te reanimeren valt. Het systeem dat uit elkaar valt kan 
beter gerecycled worden, als energetische lego blokken gebruikt worden om er iets nieuws van te 
maken. Gebruik je creatieve energie, speel met die lego blokken en maak van iets wat niet werkt 
iets wat voor jullie wel zal werken. Het beliefsysteem op templet niveau van het Collectieve 
bewustzijn, dat de creatieve energieflow belemmert dient getransformeerd te worden.  
 
Behoud in jouw beliefsysteem alleen datgene wat wel voor jou werkt en laat de rest aan zichzelf 
over. Wat niet met jouw natuurlijke zelf mee resoneert, is niet voor jou bedoeld.  
Alles is mogelijk. Denk niet in termen van geld.  
Geld op jullie planeet is een kunstmatig gecreëerd concept.  
Hebben jullie je ooit afgevraagd waarom jullie überhaupt geld zouden moeten betalen op de 
planeet die jullie eigen thuis is?  
Zonder de betekenis die jullie als Collectief eraan geven, is het een stuk papier.  
Leer te denken en te creëren buiten het geldconcept.  
Het geld werkt nu als het grootste obstakel op de weg naar jouw volledige vrijheid en manifestatie 
van overvloed op jullie planeet. 
Geld heeft niets te maken met overvloed. Deze koppeling is kunstmatig gecreëerd en zolang je 
hierin gelooft, wordt het jouw werkelijkheid.  
Breng je nieuwe ideeën tot realisatie door het kiezen van een alternatieve route en nieuwe 
creatieve manieren van aanpak…  
Ontwikkel een zelfvoorzienend economisch systeem dat de kwaliteiten en creativiteit van 
iedereen optimaal benut en slim inzet. Een systeem waarin iedereen volledig 
verantwoordelijkheid draagt voor eigen inbreng en daarmee voor het totale bestaan van het 
systeem zelf.  
De noodzaak van geld zal vanzelf verdwijnen.  
Laat de nieuwe generatie kinderen, jullie noemen ze Indigo-, kristal- , regenboogkinderen, jullie 
helpen, betrek ze bij de grote projecten en luister naar hun ingevingen. Deze kinderen zijn hier 
met een speciale missie om de grote veranderingen te implementeren en dat is hun functie hier op 
de Aarde.  
 
Ze hebben al een aangepast DNA, een andere energetische matrix. Ze weten wat te doen, ze zijn 
hiervoor ‘getraind en volledig geïnstrueerd’.  
Help ze om, wat ze weten, te herinneren en met de rest van de mensheid te communiceren. Betrek 
ze bij belangrijke projecten. Al doende zullen ze hun opdracht en eigen training volledig 
herinneren… Ze zijn de toekomstige leiders van de nieuwe Aarde en dragers van de nieuwe 
energetische matrix afkomstig van de hogere plannen van Bestaan.  
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Thema: Nieuwe economie in de 5D-werkelijkheid. 
 
Jullie hebben ooit aan dit idee dat veel potentie heeft een naam gegeven: Utopie‒ een onmogelijke 
werkelijkheid.  
Zolang je gelooft dat het niet mogelijk is, guess what… zo zal het zijn.  
Vanuit ons perspectief is Utopie de 5D-versie van de werkelijkheid. Het is een dimensie die door 
het Hogere Zelf georkestreerd is. Een dimensie die geen oorlogen, lijden en schaarste kent.  
Het is een dimensie waarin nog dualiteit is, maar niet meer zo extreem als in de derde dimensie en 
waar jullie je fysieke vorm nog behouden.  
Dualiteit in de 5D-versiebetekent dat je nog een meningsverschil kunt hebben maar niet meer 
zwart en wit. Er is geen gevoel van separatie meer, geen angst. Als Collectief waar je deel van 
uitmaakt, deel je één bewustzijn.  
Het zorgt voor een volledige afstemming op en aanvoelen van elkaar. Het is een harmonieus 
geheel dat ook optimaal functioneert.  
Wat betekent dat?  
Dat betekent dat iedereen van zo’n Collectief op behoeften en belangen van het Collectief 
afgestemd is en er zijn eigen talenten, creatieve energie en passie volledig voor inzet. Het 
Collectief ondersteunt en voorziet iedereen en het hele systeem in alles wat nodig is.  
 
Er is geen regering, zoals jullie dat vanuit de 3D-versie van de werkelijkheid gewend zijn.  
Er is wel een hiërarchische structuur op basis van de bewustzijnsontwikkeling. Het hoogst 
ontwikkelde bewustzijn orkestreert het zelfvoorzienend systeem. Het heeft een soort van 
overkoepelende functie: zie het als logistiek op het hoogste niveau. Het voorzien van iedereen van 
het Collectief in alles wat nodig is en het houdt het hele systeem in balans.  
Om deel te kunnen nemen aan zo’n systeem is het nodig dat op een diep niveau van bewustzijn 
een healing plaatsvindt. Je kunt niet deelnemen aan het Collectief – het systeem dat automatisch 
overvloed en volledige vervulling van alle behoeften genereert ‒ wanneer jij leeft vanuit het 
bewustzijn van schaarste, angst en wanhoop.  
 
Het beliefsysteem van de 3D-werkelijkheiddient volledig getransformeerd te worden in 
frequenties van passie, vreugde, liefde en dankbaarheid. Dat is jouw toegangskaartje tot het 
sprookjesland van de 5D-dimensie. Jij bent je eigen sleutel, je eigen toegangscode tot deze wereld.  
Wanneer je ernaar kijkt vanuit het perspectief van 3D (vanuit het point of view van jouw fysieke 
Mind)  ziet het eruit als Utopie, maar niet vanuit het perspectief van 5D. Het is de werkelijkheid 
van deze dimensie.    
 

 
 
Vraag: Hoe werkt het proces van bewuste Creatie? 
 
Het creatieproces bestaat uit drie belangrijke elementen. Alles wordt als het ware ‘drie keer 
geschapen’. 
Eerst in de gedachten, waar een non-fysieke templet van wat je wilt creëren gemaakt wordt.   
De tweede keer wordt het gecreëerd in jouw Hart.  
De derde keer in de fysieke werkelijkheid, in de fysieke vorm. In de Hogere dimensies manifesteer 
je alles onmiddellijk vanuit de eenheid van de Hogere Mind, die geen separatie tussen Mind en 
Hart kent.  
Wanneer je in deze dimensie om je heen kijkt is het moeilijk voor te stellen dat deze door een 
directe betrokkenheid van het Hart gemanifesteerd is. En dat klopt ook.  
Dat is een missing link in het creatieproces, in deze versie van de wekelijkheid.  
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Het creatieproces gaat het Hart voorbij. De fysieke Mind neemt de regie over het creatieve proces 
volledig over.  
De fysieke Mind creëert een ervaring van afgescheidenheid, het heeft geen holistische visie op het 
leven en op het creatieproces en dat zien jullie terug als je eigen werkelijkheid.  
 
Dat is ook wat jullie ervaren, want je dient te ervaren wat je creëert. 
Je kunt niet iets ervaren wat je eerst niet hebt gemanifesteerd. Dat is de Wet van Creatie.  
Het herstellen van een intieme relatie met jouw Hart is het enige wat nu nodig is… 
Wat wij hiermee bedoelen is het worden van jouw Hart zelf (het verschuiven in jouw perspectief 
van een point of view van jouw fysieke Mind naar een point of view van jouw Hart).  
Wanneer je als individu en als Collectief vanuit de intelligentie van jouw Hart gaat denken, 
manifesteren en leven, zal alles anders zijn.  
Velen op jullie planeet doen het al en daarvoor is onze dank groot, bij anderen blijft het Hart nog 
op non-actief.  En dat is oké…want er is een perfecte timing voor alles…  
 
 
 
 

Vraag: Wat is het menselijk lichaam? 
 
Jouw lichaam is gemaakt uit jouw bewustzijn, net als alles in het Universum. 
Het lichaam maakt deel uit van jouw bewustzijn en niet andersom.  
Het lichaam is ontworpen op basis van een specifieke voor deze dimensie energetische matrix.  
Wanneer de ziel kiest voor incarnatie in verschillende dimensies, kiest het voor een specifiek 
voertuig dat vanuit het bewustzijn gecreëerd is en door het bewustzijn zelf bestuurbaar is.  
Dit principe geldt voor allerlei fysieke, quasi fysieke of non-fysieke vormen van het Bestaan.   
Elke vorm is afhankelijk en aangepast aan de hoogte van trillingsfrequenties en densiteit op het 
niveau van het desbetreffende plan van Bestaan(van het Al Wat is). 
Het fysieke lichaam op het 3D-plan is een manifestatie van het levende bewustzijn in het aspect 
van het Existentieveld met lage trillingsfrequenties en een hoge densiteit.  
 
Het lichaam is een biologische computer. Het heeft verschillende besturingsprogramma’s.  
Jouw beliefsysteem is een belangrijk besturingsprogramma van jouw biologische computer. 
De bedoeling is dat alle besturingsprogramma’s van jouw lichaam op elkaar afgestemd zijn en als 
geheel een holistische eenheid vormen.  
Dat geeft het lichaam de mogelijkheid om uitstekend te functioneren zonder jouw bemoeienis.  
In de zone van de Vrije Wil kan het functioneren van de biologische computer verstoord raken 
wanneer beperkende overtuigingen binnen het eigen beliefsysteem de holistische eenheid niet 
meer ondersteunen. En dat is wat wij zien gebeuren op het niveau van het Collectief op jullie 
planeet.  
Jouw meest prominente gedachten zijn commando’s voor jouw cellen. De commando’s worden 
altijd uitgevoerd en als cellulair geheugen van generatie naar generatie onbewust overgedragen. 
Je lichaam is een projectie van jouw meest dominante gedachten en overtuigingen. Jouw Mentale 
lichaam en jouw Fysieke lichaam zijn direct met elkaar verbonden, net als jouw Emotionele 
lichaam en jouw Spirituele lichaam.  
Het lichaam zegt altijd JA tegen jou. Het dient je onvoorwaardelijk net als alles in het Universum. 
Het zegt als het ware:‘ Is dat waarin je wilt geloven? Oké, so be it!’ 
 
Het lichaam behoort tot deze 3D-versie van de Aarde en is gemaakt uit essentiële elementen van 
jullie planeet. Het is ontworpen als jouw persoonlijke voertuig, door jezelf en voor jezelf. Het is aan 
jou gegeven, het is jouw bezit.  
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Jij als levend bewustzijn komt erin als download en je verlaat het weer wanneer het spel voor jou 
afgelopen is.  
Zie het als je eigen ruimteschip dat je bestuurt met je eigen bewustzijn.  
Wat dat betreft is de manier waarop buitenaardse civilisaties hun ruimteschepen besturen niet 
anders.  
Onze ruimteschepen zijn ook gemaakt uit ons eigen bewustzijn, net als jullie lichamen uit jullie 
bewustzijn zijn gemaakt.  
Wij zien ze als verlengstuk van onszelf en besturen onze ruimteschepen met ons eigen bewustzijn.  
 
Wanneer er een verschuiving in jouw perceptie van jezelf plaatsvindt, word je bewust van jouw 
holografische natuur. Je zou vanuit je eigen ervaring weten dat jouw bewustzijn elke willekeurige 
vorm kan aannemen.  
Het enige wat je nu in de weg staat om dat te ervaren is jouw overtuiging dat het onmogelijk is.  
Alles in het Universum functioneert volgens dezelfde principes. Wanneer je deze principes 
begrijpt is telepathie en teleportatie‒iets wat je als vanzelfsprekend en natuurlijks zult 
beschouwen en ervaren.  
 
Het levende bewustzijn kan elke gewenste vorm aannemen, wij kunnen elke gewenste vorm 
aannemen, onze schepen kunnen elke gewenste vorm aannemen. Materialisatie (in elke 
willekeurige vorm) en dematerialisatie is een kwestie van ‘manipulatie van energie’ door middel 
van intentie en verschuivingen in trillingsfrequenties. Je bent als fysieke vorm gemaakt uit het 
levende bewustzijn. Het levende bewustzijn volgt eigen intentie. 
 

 
 
Vraag: Wat is het Universum? 
 
Het Universum is in feite een Multiversum. Elke gedachte heeft eigen frequenties – een eigen 
energetische matrix. Elke gedachte creëert een werkelijkheid die volledig op zichzelf staat. Elke 
gedachte (als trillingsfrequentie) matcht met een versie van het Multiversum.  
Jullie navigeren door middel van de aandacht in het Multiversum waarin trillingsfrequenties van 
de meeste prominente gedachten/emoties jullie bestemming bepalen. 
Jij bent dat Multiversum, jouw natuur is holografisch. Vanuit het Hogere perspectief kun je jouw 
aandacht moeiteloos verschuiven van een aspect van jezelf naar een ander aspect van jezelf. Je 
verschuift van de ene parallelle werkelijkheid naar een andere. Je zoomt in en je zoomt uit, je 
navigeert door alle details en nuances en je verschuift jouw aandacht weer naar het volgende 
aspect van jezelf en het volgende en het volgende…  
Elk moment is een gloednieuw moment.  
Daarom kun je nooit ergens terugkomen. Het is een illusie… In feite is dat wat je het verleden 
noemt een ander volledig nieuw NU moment.  
Dat is wat werkelijk gebeurt terwijl je in een illusie leeft, dat wanneer je bijvoorbeeld een kamer 
even verlaat je in dezelfde kamer terugkomt.  
Het is de illusie die door jouw fysieke Mind gecreëerd is vanuit een poging om de kosmische 
energieflow te willen controleren. De fysieke Mind wil het overzichtelijk voor zichzelf maken en 
creëert een illusie van continuïteit en tijdflow in één richting. 
 
Op dezelfde manier hoe jij door ruimte en tijd in de 3D-werkelijkheid navigeert, doe je het ook 
simultaan in het Multiversum.  
Want het Multiversum is jouw bestaan. Jij bent een deel van een hologram. Je bent dat hologram. 
Je bent dat Al, allesomvattend en alles inclusief. Wanneer jij dat volledig begrijpt is het zoeken en 
het ontdekken van nieuwe planeten en galactische stelsels niets anders dan het ontdekken van 
aspecten van jezelf waar je je nog niet bewust van bent. 
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De Schepping is al compleet en het is volmaakt. Volledig in balans en in harmonie met zichzelf.  
Naarmate het bewustzijn van het Collectief expandeert word je je meer bewust van je eigen 
holografische aard en je krijgt automatisch het besef van de multidimensionale holografische aard 
van het Universum. 
Je wordt bewust van de verschillende aspecten van jouw multidimensionale zelf waar je je nu niet 
eens bewust van bent.  
Vanuit het 3D perspectief is het de ervaring van het ontdekken van iets nieuws.  
Vanuit het multidimensionale perspectief is het een verschijnen in jouw werkelijkheid van delen 
van jezelf die je daarvoor (door een begrenzing van je bewustzijn) niet kon waarnemen.  
Daarom zeggen wij dat er vanuit het Multidimensionale perspectief geen nieuwe ontdekkingen 
mogelijk zijn.  
Het Universum expandeert niet, jullie bewustzijn expandeert.  
Het geëxpandeerde bewustzijn wordt steeds meer bewust van iets wat Al Is en altijd Al Is 
geweest.  
Wij willen dat jullie het in de juiste context plaatsen.  
 
Niets gebeurt buiten jouw bewustzijn, alles wordt bepaald door de point of view van de 
waarnemer. Jouw point of view.  
Je verschuift jouw focus van het ene point of view naar het andere en je noemt dat een 
verandering.  
Er bestaat niet zoiets als een verandering, behalve het verschuiven van jouw waarneming.  
Jouw hele leven vanaf jouw verschijning hier in het 3D-spel (jouw geboorte) tot het moment dat je 
het 3D-spel verlaat (de dood) is alleen het verschuiven van de ene point of view naar  het andere 
en het volgende en het volgende.  
Het verlaten van het 3D-spel is in feite een verruiming van jouw visie op wat er is , verschuiving 
van jouw waarneming naar het andere plan van het Bestaan. Wij willen jullie een metafoor geven. 
Je zit bijvoorbeeld met een Playstation te spelen en op een gegeven moment stop je ermee en je 
gaat een kopje thee drinken. Ben je dan dood? Misschien vanuit het perspectief van een karakter 
in het spel maar niet vanuit het perspectief van diegene die het spel zit te spelen. Dat is precies 
hoe het werkt.    
Het levende bewustzijn projecteert een aspect van zichzelf op het 3D-veld van het Bestaan, volgt 
die driedimensionale projectie (het perspectief van het Hogere Zelf) terwijl het Fysieke zelf 
verschuift van de ene versie van zichzelf naar de andere, opnieuw en opnieuw en opnieuw, tot in 
de eeuwigheid. Want er is geen begin en geen einde aan het spel van de Schepping.  
Wanneer je het concept van geen begin en geen einde werkelijk begrijpt, begrijp je ook het 
concept van onsterfelijkheid.  
De fysieke Mind kan dat niet vatten. Het begrijpt niet dat iets geen begin en geen einde kan 
hebben…  
Maar je bent jouw fysieke Mind niet. Je bent meer dan dat. De fysieke Mind is maar een aspect van 
jou. Vanuit dat perspectief van het Totale zelf is het concept van eeuwigheid en onsterfelijkheid 
vanzelfsprekend. 
 
Wij zeggen dat kennis macht is. Wanneer je weet dat je onsterfelijk bent, is er geen reden meer 
voor angst, want het ergste wat je kan overkomen is dat je dat spel voor een ander spel verlaat. En 
dat is het… 
Wanneer je weet dat je niets kan overkomen heb je geen reden om je ergens zorgen over te 
maken.  
Dan komt jouw natuurlijke nieuwsgierige zelf tot volledige manifestatie. Dat creëert een 
permanente verschuiving in jouw waarneming van jezelf naar een versie van jezelf die geen 
angsten kent. Naar een versie van het onsterfelijke Zelf, een Goddelijke vonk die op avonturen uit 
is.  
Deze manifestatie van de nieuwe JIJ is de grootste verrassing die het menselijke ras te wachten 
staat 
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Vraag: Wat is het Hogere zelf? 
 
Vanuit de 3D-perceptie van de fysieke Mind zijn jouw Hogere Mind (het Hogere Zelf) en jouw 
fysieke Mind van elkaar afgescheiden. Er ontstaat een idee dat jouw Hogere Mind ergens buiten 
jezelf is, onbereikbaar en ongrijpbaar voor je. Het creëert een illusie dat de fysieke Mind hier aan 
zijn lot is overlaten en de zware klus (het leven in 3D) helemaal alleen moet klaren.  
Deze illusie ontstaat door de functie van de fysieke Mind: het creëren van een illusie van separatie 
met de Bron om jouw aandacht volledig vast te houden in deze 3D-versie van de werkelijkheid.  
In deze 3D-versie van het Bestaan heb je een ervaring van een beperkt tijdconcept en een breder 
ruimtelijk perspectief.  
Je Hogere zelf heeft een volledig ander perspectief. Het manoeuvreert in een beperkt 
ruimteconcept – er is alleen maar NU in een multidimensionaal tijdconcept. Dat wil zeggen dat 
vanuit het Hoogdimensionale perspectief alles gebeurt in het hier en nu simultaan. Er is alleen 
maar NU. Het verleden en de toekomst zijn andere NU momenten.  
 
De fysieke Mind creëert een lineaire perceptie van tijd, de tijdflow in één richting en een illusie van 
een voortgang in gebeurtenissen. Door deze beperkingen ontstaat een idee dat je steeds iets (in 
de toekomst) moet bereiken, want er ligt iets buiten jouw bereik. Hoewel in werkelijkheid alles al 
in het Hier en Nu is.  
Jouw Hogere zelf is ook in het Hier en NU. Want er is niets behalve NU. Er is niets in de toekomst, 
bij wijze van spreken, wat Nu al niet is.  
Je Hogere zelf is een volledig ander perspectief op Jezelf.  
Jouw Ziel is weer een ander perspectief en jouw Oversoul is een ander perspectief op Jezelf 
enzovoort. Hoe expander jouw bewustzijn is, hoe meer je bewust bent van allerlei aspecten van 
Jezelf en hoe meer je toegang hebt tot verschillende perspectieven op het onveranderlijke Al Wat 
Is.  
Je verschuift je aandacht van het ene perspectief van jezelf naar het andere perspectief van jezelf 
en dat is alles. Vanuit het perspectief van Je Totale zelf ( je Hogere Zelf en je fysieke Zelf) ken je 
veel meer aspecten van jezelf en dat perspectief is veel breder dan het perspectief van je fysieke 
Mind.  
 
Je Hogere zelf splitst zichzelf in diverse aspecten die simultaan op de allerlei plannen van het 
Bestaansveld in het Hier en NU zijn. De driedimensionale versie van het fysieke JIJ is een van die 
splitsingen.  
Je Hogere zelf is zich volledig bewust van alle aspecten van zichzelf en is op de hoogte van wat elk 
aspect van zichzelf aan het manifesteren en ervaren is. Het Hogere zelf weet alles over jou, over al 
je ervaringen en al jouw behoeften. Het ondersteunt alle aspecten van zichzelf onvoorwaardelijk 
en volledig.  
Het is je beste vriend, je Beschermengel die je altijd bijstaat en deel uitmaakt van jouw levensreis.  
Weet, je bent nooit alleen.  
Je bent hier niet alleen achtergelaten in een door God vergeten achterhoek van het Universum, 
wat sommigen op jullie planeet denken…  
Jouw Hogere zelf waakt over jou en dient jou onvoorwaardelijk.  
 
Het weten dat er een Grote Jij bestaat met wie je altijd verbonden bent, is heel belangrijke kennis 
wil je de eenheid met jouw Hogere zelf bewust kunnen ervaren. Wat nog belangrijker is: je hoeft 
het niet ver te zoeken, want het is in het Hier en Nu.  
Het is alleen op andere trillingsfrequenties dan jouw fysieke Zelf.  
Frequenties van passie en vreugde zijn de frequenties die matchen met de frequenties van jouw 
Hogere Zelf. Ze zijn jouw sleutel tot het Hogere Zelf.  
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Heb je eenmaal deze frequenties gevonden, dan kun je ze niet meer kwijtraken. Want dat zijn de 
frequenties van je natuurlijke Zelf. Het is wie je werkelijk bent, het zijn de frequenties van een 
verheven versie van jezelf. Wij zeggen: ‘Blijf in deze frequenties verankerd.’ Het is veel 
gemakkelijker te doen wanneer jij je passie volgt. Je zit dan automatisch op de juiste 
trillingsfrequenties.  
 
Je Hogere Zelf communiceert met je door middel van beelden, symbolen en metaforen. Het is een 
hele efficiënte manier van het overdragen van informatie.  
Dat is ook de manier waarop telepathische communicatie plaatsvindt.  
Het Universum is pure efficiëntie. Een telepathische boodschap wordt niet geleverd daar waar 
niemand hem ontvangt. Wil je bewust ontvangen dan dien je op de golflengte van de afzender 
afgestemd te zijn. Op de frequenties van de afzender, op de frequenties van je Hogere Zelf.  
 
 
 

 
Vraag: Hoe weet ik dat ik op de juiste frequenties zit en in contact ben met 
mijn Hogere Zelf?  
 
Het is simpel. Volg de regels:  
Je dient te geloven dat het voor jou mogelijk is. Want je zult nooit iets kunnen ervaren waarvan je 
niet overtuigd bent dat het voor jou mogelijk is.  
Dat is de reden waarom bijvoorbeeld affirmaties niet altijd werken.  
 
Je kunt duizend keer voor jezelf vertellen dat je bij wijze van spreken verbonden bent met je 
Hogere zelf, als je het niet gelooft zul je het ook niet kunnen ervaren… zo simpel is het.  
De volgende. Je kunt het altijd vragen: ‘Met wie heb ik contact?’ 
En geloof ons, je krijgt antwoord.  
Een andere tip: wanneer je op de specifieke trillingsfrequenties van jouw Hogere zelf afgestemd 
bent voel je het fysiek.  
Je Emotionele lichaam zal jou hierin kunnen gidsen.  
Daarvoor is het Emotionele lichaam ontworpen. Het is voornamelijk de taak van jouw Emotionele 
lichaam. Want het staat in directe verbinding met jouw Spirituele lichaam. 
Het Emotionele lichaam staat bij veel mensen op de planeet onder druk van het Mentale zelf en 
heeft deze oorspronkelijke Gidsfunctie op non-actief staan.  
Het herstellen van jou contact met je Emotionele zelf is nu heel belangrijk.  
Want via jouw Emotionele lichaam sta je in directe verbinding met jouw fijn stoffelijke Zelf.  
Intuïtie is een emotionele vertaling van de boodschappen van jouw Hogere Zelf.  
Intuïtie is het ervaren van jouw verbinding met jouw Spirituele Zelf. 
 
Wanneer het Emotionele Zelf vrij is van de fixatie van je fysieke Mind kan het je vlekkeloos 
loodsen in de wereld van de, voor jou nog onzichtbare, energieën.  
Het is voor iedereen op de planeet belangrijk om je eigen intuïtie te lerenvertrouwen.  
Je intuïtie kan je direct vertellen over de kwaliteit van frequenties waarmee je in contact bent.  
Het Hogere zelf communiceert met jou via jouw gevoel.  
Vertrouw jouw gevoel, je innerlijke weten, je aangeboren wijsheid…  
In jou zitten celherinneringen aan al je incarnaties hier op deze planeet, vanaf de eerste zaaiing. 
Vanaf het begin van creatie van het menselijke ras. Je bent hier al duizenden levens, geïncarneerd 
in alle mogelijke fysieke vormen en in alle mogelijke tijdlijnen.  
Je weet het al en je hebt alles al ervaren en al jouw ervaringen liggen opgeslagen in je lichaam op 
cellulair niveau.   
Het feit dat je het bent vergeten is een onderdeel van het 3D-spel hier.  



 

 
Het handboek dat je bij de geboorte niet meekreeg  pagina 34 

Het ontwaken is ook het herinneren van wie je bent vanaf ’het begin van de tijd’. 
Het is ook geen incarnatie waarin je iets nieuws zal leren want je weet het al, je dient het je alleen 
te herinneren.  
Deze informatie helpt jullie te herinneren wat jullie al weten, het helpt jullie te ontwaken.  
 
 

 
Vraag: Wat is het Ego? 
 
In veel spirituele tradities op jullie planeet zien wij het streven naar Egoloosheid. De mensheid 
heeft al veel op verschillende terreinen kunnen bereiken, maar het loslaten van het Ego is tot nu 
toe nog niet gelukt.   
Heb jij je ooit afgevraagd waarom?  
Omdat het niet de bedoeling is. 
Het Ego hoort bij het menselijk ontwerp, het maakt deel uit van jouw biologische computer en het 
vervult belangrijke functies in deze versie van de werkelijkheid.  
Het vechten tegen je eigen Ego kost enorm veel energie, het is vermoeiend, het creëert weerstand 
tegen zichzelf en tegen het leven. Vanuit onze point of view is het pure zelfdestructie.  
Zonder Ego kun je geen ervaring hebben van de fysieke werkelijkheid, iets waarvoor je in eerste 
instantie geïncarneerd bent in deze fysieke werkelijkheid. Het Ego creëert een ervaring van 
separatie en individualiteit. De spelregels van de derde dimensie zijn dat jij je focust op je 
individuele zelf, daarvoor heb jij vanuit de Hogere dimensies voor jezelf het spel ontworpen, om 
deze specifieke ervaring te kunnen hebben.  
Om Egoloos te zijn hoef je hier niet te incarneren.   
Het incarneren in het 3D-spel is jouw bewuste keuze. Om die reden heeft het vechten tegen jouw 
Ego geen enkele zin.  
Je komt hier voor specifieke ervaringen en je verzet je tegen dat wat je hier kwam doen. Een 
persoonlijkheid hebben. Aan het einde van je spel ga je terug en realiseer je je dat je datgene 
waarvoor je hier bent gekomen niet volledig hebt kunnen beleven. Niet alle aspecten van je 
individuele Zelf hebt kunnen ervaren…  
Het lijkt alsof je een bestelling in een restaurant maakt, precies wat je wilt, je krijgt het opgediend 
en je wilt het niet proeven om zo allerlei smaaksensaties van het gerecht te kunnen ervaren.  
Dat is ook de reden waarom veel van jullie elke keer opnieuw een beslissing nemen hier terug te 
komen. Want je bent zelf teleurgesteld dat je iets belangrijks hebt laten liggen. 
 
Laat je Ego maar met rust… Het is een belangrijk aspect van je Totale Zelf. Wanneer je vecht tegen 
je Ego, ga je ervan uit dat je niet oké bent, dat er iets mankeert aan jou.  
Je bevestigt hiermee ook de power van het Ego, waarom zou je er anders tegen vechten.  
Vanuit ons perspectief zouden wij zeggen: wees maar EGOistisch, want dat is waarvoor jij hier 
bent geïncarneerd.  
Hou onvoorwaardelijk van jezelf, ken jezelf, focus je volledig op jezelf, op je eigen behoeften, je 
wensen en je dromen. Doe alles om ze waar te maken en een beter leven voor jezelf te creëren op 
deze planeet.  
Dan gebruik jij je Ego op de meest efficiënte manier. 
Want het Universum is een hologram, wanneer je alles voor jezelf doet vanuit onvoorwaardelijke 
liefde, doe je het automatisch voor het Al Wat Is.  
Je kunt niet volledig voor jezelf zijn en daarbij niet voor het Collectief zijn, jij bent het Collectief.  
Het enige verschil is dat je het hier in het driedimensionale spel, leert te doen via de weg van je 
Ego. Wanneer je vecht tegen jouw Ego, wanneer je er strijd mee voert, voer je strijd met iedereen 
in het Collectief want je projecteert het automatisch naar buiten. 
Dat is de oorzaak van veel oorlogen hier op deze planeet. Een gebrek aan zelfliefde.  
Je kunt niet jezelf pijn doen zonder dat het Collectief die pijn voelt.  
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Daarom is zelfliefde automatisch liefde voor het Al Wat Is. Het kan niet anders want dat is de Wet 
van de Schepping.  
 
Jouw Ego is je beste vriend, het is hier om jou te helpen en jou te dienen, net als alles in het 
Universum. Denk je dat diegenen die jou en het Al Wat Is hebben ontworpen een foutje hebben 
gemaakt, door Ego in het ontwerp te plaatsen?  
Frustratie en wanhoop die je vanbinnen voelt wanneer je Egoloos wilt zijn, is een signaal dat je op 
een verkeerd spoor bent en dat het niet werkt. Het beste wat je kunt doen vanuit ons perspectief 
is er vrede mee sluiten, het omarmen en het liefhebben.  
Ego hoort bij de 3D-versie van de werkelijkheid, en het heeft een belangrijke functie als jouw gids 
hier. Het kan je bewust maken van het beliefsysteem dat als een energetische matrix functioneert 
vooral jouw ervaringen in deze werkelijkheid.  
 
Je kunt niet datgene ervaren waarmee jouw frequenties niet matchen en wat het systeem van 
jouw kernovertuigingen niet ondersteunt. Het is bijvoorbeeld onmogelijk om een ervaring te 
hebben van de Holocaust of slavenarbeid of van gevangenschap of een ander drama wanneer 
jouw frequenties c.q. jouw kernovertuigingen niet matchen met deze ervaringen. 
Denk hier goed over na.  
Weet dat niets in het leven met je kan gebeuren zonder jouw toestemming. Al jullie ervaringen zijn 
door jullie zelf gekozen en gemanifesteerd. Jullie zijn degenen die al jullie ervaringen regisseren, in 
scène zetten en ook ervaren.  
Je bent hier omdat het jouw keuze is, ga ervoor. Je kunt je nog niet afscheiden van de energetische 
matrix van deze fysieke werkelijkheid.  
Accepteer alle ervaringen die op jouw pad komen en leef het volledig. Ze helpen je om meer van 
jouw volledige Zelf te ervaren en te leren kennen.  
 
Door het vechten tegen het Ego streef je naar een afzondering van de 3D-matrix. Je kiest wellicht 
onbewust voor de dood. Want afscheid nemen van de energetische matrix van 3D, betekent jezelf 
weghalen van het spel (wat jullie vanuit het 3D-perspectief ervaren als dood). 
Het leven is als een restaurant. Wat wil je hebben, kies maar, alles ligt voor je klaar.  
Als het om eten gaat kies je toch niet voor wat je niet wilt, wat je niet lekker vindt.  
Waarom doe je dat dan als het om andere aspecten van jouw leven gaat? 
Kies wat je het meeste plezier, de meeste vreugde en voldoening geeft en ga daar honderd 
procent voor en laat de rest ongemerkt aan je voorbijgaan.  
Geef geen aandacht aan wat je niet wilt, wat je niet meer dient, wat je frequenties niet 
automatisch verhoogt. Waarom zou je?   
Of maak maar een commitment met ‘de dood’ en ga ervoor. Kies voor een ander spel met andere 
spelregels. Wanneer je bang bent voor het leven, ben je in feite bang voor de dood. Wat jullie als 
dood labelen, noemen wij een verschuiving in dimensies.  
Je persoonlijkheid is een energetische constructie van een bepaald karakter in een specifieke 
context, een personage in de film die jij, vanuit een Hoger plan van het Bestaan, aan het regisseren 
en waarnemen bent en in de fysieke vorm in het 3D-veld aan het spelen bent.  
 
Er is hier nog een ander aspect dat van belang is.  
Het ervaren van dualiteit is een unieke manier van het begrijpen van jouw Totale Zelf.  
Het Licht kan zichzelf kennen (het weten dat het licht is) in de glorie van duisternis. Het is een van 
de manieren om via de weg van tegenpolen erachter te komen wie je bent, wat je echt prefereert 
als jouw werkelijkheid. 
Door te weten hoe het is om volledig van de Bron, van het Al Wat Is, afgescheiden te zijn kun je 
begrijpen wat het is om volledig opgenomen en ondersteund te zijn door het Al Wat Is.   
 
Je hebt specifiek gekozen voor ervaringen van separatie en individualiteit en zonder een werking 
van jouw fysieke Mind en jouw Ego zijn deze ervaringen onmogelijk.  
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Wanneer jouw bewustzijn zodanig expandeert en je het beliefsysteem  
overstijgt van de 3D-werkelijkheid, overstijg je automatisch ook het perspectief van jouw Ego.  
Dat wil zeggen dat het Ego er wel is maar je weet dat jij dat niet bent. Je identificeert jezelf er niet 
meer mee. Je ziet het voor wat het is ‒ een deel van het ontwerp. 
Tot die tijd is het Ego jouw beste vriend en jouw leraar.  
 

 
 
Vraag: Wat zijn Interdimensionale portalen ? 
 
Interdimensionale portalen zijn op jullie planeet, zowel natuurlijke als kunstmatig gecreëerde 
overgangen tussen de parallelle werkelijkheden die ontstaan door overlappingen in de 
trillingsfrequenties en die als interdimensionale doorgangen functioneren. De belangrijkste 
natuurlijke portalen op jullie planeet zijn bijvoorbeeld in Jeruzalem en in Nieuw-Mexico. 
Deze op het fysieke plan bestaande plaatsen vormen een doorgang naar andere plannen van het 
Bestaan.   
Om erdoorheen te kunnen gaan dient er een match in frequenties te zijn. Wanneer jouw 
frequenties niet met de trillingsfrequenties van de portaal matchen, kun je het portaal niet eens 
waarnemen want ze zijn ook beveiligd door middel van trillingsfrequenties.  
 
Het hoogdimensionaal levend bewustzijn gebruikt (vanaf het begin van zaaiing van leven op de 
Aarde) deze portalen als plaatsen waar het contact met de hoogontwikkelde vormen van het 
levende bewustzijn mogelijk is.    
Deze interdimensionale portalen hebben een ingebouwd zelfbeveiliging mechanisme. Zie het als 
een deur die in één richting van hoog naar laag opengaat. Vanuit lage dimensies kun je er alleen 
doorheen wanneer je frequenties ermee matchen. Zo ben je ook ontworpen, je bent je eigen 
sleutel tot de Hogere versies van het Bestaan.  
Wanneer jouw frequenties in alignement zijn met de frequenties van je Hogere zelf, heb je een 
directe telepathische verbinding met jouw Hogere zelf en met jouw Sterrenfamilies.   
In de zone van de Vrije Wil kunnen interdimensionale portalen ook voor negatieve doeleinden 
gebruikt worden door levensvormen die niet welwillend zijn voor het menselijke ras.  
Wij willen dat jullie dat weten. Via zo’n portaal kan ‘een scenario van een werkelijkheid 
gedownload worden’, die jullie als realiteit ervaren. Denk aan een scenario van oorlog of conflict.  
Velen trappen erin en denken dat het echt is.  
Alleen de meest gevoelige mensen kunnen de subtiele energie van de download oppikken en het 
verschil opmerken.  
Een scenario of een realiteit die vanuit andere dimensies gedownload wordt lijkt heel erg op het 
echte leven, hoewel het in veel opzichten volledig onlogisch is. Je weet dat er iets niet klopt maar 
je kunt er bij wijze van spreken niet een vinger op leggen…  
Deze downloads worden vaak gebruikt om onrust, angst en haat op jullie planeet te zaaien.  
In de zone van de Vrije wil is dat toegestaan. Het is een onderdeel van het 3D-spel hier. 
 
Heb jij je ooit afgevraagd hoe het mogelijk is dat geen enkel mens op jullie planeet een oorlog wil 
en eigen kinderen van honger wil zien sterven en er nog steeds elke dag ergens op de planeet 
oorlog wordt gevoerd en jullie kinderen nog elke dag door oorlogen en gebrek aan voedsel en 
schoonwater sterven? 
Denk logisch na, denk voor jezelf…Niemand wil het, en het is er nog steeds elke dag… 
Waar komt dat vandaan? Plaats het in de juiste context… Stel kritische vragen. 
Geloof niet alles wat je ziet, wat je hoort. Denk voor jezelf, doe zelf onderzoek en trek je eigen 
conclusie. Luister ook niet naar wat wij zeggen. Wij delen met jullie onze point of view, ons 
perspectief op de waarheid. Kies datgene wat resoneert met jouw innerlijk weten en leer jezelf te 
vertrouwen.  
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Steek je hoofd niet in het zand, in de hoop dat iemand je komt redden. Jullie leven in de  
werkelijkheid die jullie zelf creëren. Ben je er niet content mee, creëer iets wat je wel wilt.  
Stop te vechten met wat je niet wilt. Het werkt niet, is het je niet opgevallen?  
Door je te verzetten tegen iets wat je niet wilt geef jij jouw energie weg aan dat wat je niet wilt, je 
voedt dat met jouw energie. 
Dat put je energetisch uit en het levert op het lange termijn ook niets op.  
Focus je op wat je wel wilt en laat je niet misleiden, manipuleren en in angst houden door alles wat 
via de media als enige versie van de werkelijkheid aan jullie gepresenteerd wordt.  

 
Thema: Jouw Hart is jouw interdimensionale doorgang naar de Hogere 
dimensies. 
 
Wanneer je in volledige verbinding met jouw Hart bent, sta je automatisch in verbinding met jouw 
Hogere zelf en met het multidimensionale Multi-versum.  
De frequenties van jouw Hart zijn afgestemd op de frequenties van het Hogere zelf.  
Wanneer je bewust kiest om jouw Hart als het besturingscentrum van jouw holistische systeem te 
positioneren kom je automatisch in alignement met de trillingsfrequenties van jouw Hogere zelf.  
De deuren naar de Hogere dimensies staan voor je open.  
Je kunt altijd nog kiezen voor het verschuiven van jouw waarneming naar het perspectief van je 
fysieke Mind, maar je zult het op den duur als iets onnatuurlijks en iets oncomfortabels ervaren.  
In je Hart is er geen angst, geen afgescheidenheid, geen weerstand tegen het leven. Het leven is 
nog hetzelfde, je relatie tot het leven is nu heel anders.  
Wanneer je volledig verankerd bent in de frequenties van je Hart ontstaat er een verschuiving in 
jouw waarneming van jezelf en van jouw werkelijkheid.  
Er is altijd een energetische match tussen de frequenties van de waarnemer en het 
waargenomene. Dat wil zeggen dat de werkelijkheid die matcht met jouw frequenties – de 
frequenties van jouw Hart ‒ aan jou gepresenteerd zal worden. Zo boven, zo beneden. Zo binnen, 
zo buiten. 
 

 
 
 
Thema: Manifestatie 
 
Een gouden regel hier is:  
Wanneer jij je focust op jouw verlangen, op datgene wat je graag wilt en je niet laat afleiden door 
een gedetailleerde beschrijving en door hoe het naar je toe zal moeten komen, manifesteer je het 
onmiddellijk. 
Wanneer jij bijvoorbeeld vreugde en geluk in jouw leven wilt en op dat gevoel gefocust blijft 
zonder dat te specificeren, in details uitwerken van wat je allemaal moet hebben om je 
bijvoorbeeld gelukkig te voelen, neemt het Universum het van je over.  
Vreugde, geluk en liefde zijn veelomvattende emoties. Het werkt als een sneeuwbal, steeds meer 
van hetzelfde komt naar je toe. Het Universum weet HOE, het weet de kortste weg. Jij hoeft dat 
niet te weten. Het is niet jouw zaak. Zorg alleen dat je bij de frequenties van vreugde en geluk 
blijft, als dat is wat jij in jouw leven wilt.  
Het Universum is een hologram. Jij maakt deel uit van dat hologram. Het hologram wordt door alle 
delen van zichzelf ondersteund en het hologram ondersteunt alle delen van zichzelf voor honderd 
procent. Alle delen van het hologram dragen bij aan het geheel en het geheel ondersteunt alle 
delen van zichzelf. Het is een Universele Wet. De Universele Wetten kunnen niet overtreden 
worden.  
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Jouw specifieke ervaringen zijn jouw unieke bijdrage aan het geheel, het holografisch Universum. 
Het ondersteunt en voorziet onvoorwaardelijk al haar delen in alles wat ze nodig hebben.  
Wanneer je focust op de frequenties van vreugde, geluk en passie is het een duidelijke boodschap 
van wat je wilt voor het holografische Universum. Het levert dat onvoorwaardelijk, zonder 
belemmeringen en beperkingen.  
 
Jouw Hart speelt een belangrijke rol in het manifestatieproces. In jouw Hart weet je dat er geen 
beperkingen zijn in wat je mag hebben.  
In je Hart zijn geen maars, geen onmogelijkheden en geen angsten.  
Je Hart weet het grootste geheim van wie je bent, wat jouw potentieel is en watje in staat bent te 
manifesteren.  
Wanneer jij je volledig met jouw Hart identificeert, weet je wat je nodig hebt en wat klopt en wat 
goed voor je is. In je Hart ben je altijd oké want het kent geen oordeel en geen manipulaties.  
Wanneer je rijkdom en overvloed in jouw leven wilt, is dat alleen omdat het je aangeboren recht is. 
Wanneer JIJ BENT, is het al inclusief. Je mag alles onvoorwaardelijk hebben, puur omdat je bent. 
Rijkdom en overvoed maken deel uit van je bestaansrecht. 
 

 
 
Thema: Een rol van jouw eigen waarde in de manifestatie van wat je wilt. 
 
Gebrek aan eigenwaarde is een issue op deze planeet. Dat is een van de redenen waarom veel 
mensen het niet lukt om de ervaring van rijkdom en overvloed in het leven te manifesteren.  
Veel mensen op deze planeet missen het bewustzijn van hun eigenwaarde.  
Het lijkt op een ontbrekend puzzelstukje dat mist in jullie waarneming van jezelf. Zolang je niet 
weet wat je waard bent kun je rijkdom en overvloed niet in jouw leven manifesteren. Je 
bankrekening is bij wijze van spreken een afspiegeling van jouw persoonlijke waarde. Zie het geld 
als energetisch equivalent van jouw zelfwaarde. 
Onze suggestie: werk aan de bron (jouw zelfbeeld) en niet aan het spiegelbeeld (jouw 
bankrekening). 
Wanneer je bewust bent van je eigenwaarde kun je moeilijk een leven accepteren van lage 
kwaliteit. 
Wij kunnen duizenden keren aan jullie vertellen hoe waardevol jullie zijn voor de Schepping voor 
het Al Wat Is en hoe dankbaar wij zijn voor het werk dat jullie op het 3D-veld aan het doen zijn, 
maar dat zou helemaal niets betekenen wanneer jullie jezelf niet op de juiste waarde kunnen 
schatten. 
Je bezit enorme power. Je kunt alles in je leven manifesteren wat je wilt.  
Maar je kunt niet de werkelijkheid voor jezelf manifesteren die niet matcht met je eigenwaarde. 
Wij hebben het hier weer over de match in frequenties.  
Je werkelijkheid is een afspiegeling van je eigenwaarde, van je zelfbeeld. 
Wat nu nodig is, is een transformatie van het zelfbeeld op het niveau van het Collectief op jullie 
planeet.  
Jouw werkelijkheid matcht altijd met frequenties van jouw eigen waarde. Dat moet want de 
werkelijkheid is een spiegel, het heeft geen eigen wil. Het volgt jou. Het reflecteert jou. Het 
ondersteunt jouw trillingsfrequenties voor honderd procent.  
 
Manipulatie van het menselijk bewustzijn op jullie planeet is verantwoordelijk voor het ontstaan 
van een laag zelfbeeld en gebrek aan eigenwaarde op het niveau van het Collectief en is een 
belangrijke manipulatietool om het menselijk bewustzijn onder controle te houden.  
Je kunt niet datgene manifesteren wat jouw beliefsysteem energetisch niet ondersteunt en waar 
je niet voor honderd procent in gelooft. Je manifesteert altijd jouw meest dominante gedachten en 
overtuigingen.  
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Kijk om je heen, bevalt het je? Wanneer jouw antwoord ‘nee’ is, vraag jezelf dan af: waar moet ik in 
geloven om dat als mijn werkelijkheid te manifesteren? 
Het systeem van jouw kernovertuigingen is een energetisch matrix van jouw fysieke 
werkelijkheid.  
Een van de lessen die jullie als Collectief hier aan het leren zijn is een bewuste manifester worden 
van je eigen werkelijkheid. Daarvoor ben je hier geïncarneerd.  
Let op, je hoeft niet te leren manifesteren. Je kunt het uitstekend, je doet het al permanent en 
automatisch. Want anders zou je geen ervaring kunnen hebben van de fysieke werkelijkheid. Om 
iets te kunnen ervaren moet je het eerst manifesteren.  
Wat je nu aan het leren bent, is om datgene wat je al doet, bewust te gaan doen. Want het kunnen 
manifesteren is een ingebouwde functie van jouw biologische computer, het hoort bij de 
gereedschapskist die je bij je geboorte meekreeg. Het bewust leren gebruiken van alle functies en 
tools die jullie tot je beschikking hebben is het niveau van de Masterclass.  
 

 
 
Thema: Jij bent een afspiegeling van je eigen beliefsysteem. 
 
Jullie als Collectief projecteren jullie eigen beliefsysteem op het holografische veld van het 
Universum en ervaren het als werkelijkheid. Wat je buiten jezelf ziet is een projectie op het 
neutrale holografische veld van jouw persoonlijke en collectieve kernovertuigingen.  Datgene wat 
je creëert dien je te ervaren. Jouw gevoel is een feedback over je eigen creatiewerk. Jouw 
Emotionele lichaam laat het je altijd weten.  
Zo ben je ontworpen als systeem met een ingebouwd feedbackmechanisme. 
Ook jouw lichaam is een driedimensionale projectie van jouw eigen beliefsysteem. 
Wat wij op het niveau van het Collectief zien gebeuren is dat jullie vooral eigen negatieve emoties 
het liefst willen negeren of uit de weg gaan. Wat dat betreft zijn jullie net kleine kinderen die een 
eng verhaal verzinnen, erin geloven en er vervolgens hard van wegrennen.  
Maar het enge verhaal blijft in het beliefsysteem voortbestaan en creëert opnieuw en opnieuw 
emotioneel ongemak en fysieke pijn.  
 
Het lichaam als betrouwbare partner blijft met je communiceren via jouw gevoelens en attendeert 
je op wat er gaande is.  
Jouw overtuigingen over wie je bent, wat je kunt en niet kunt, wat wel en niet in jouw 
mogelijkheden ligt, zijn commando’s voor jouw cellen. Het lichaam volgt jouw commando’s en 
jouw meest prominente gedachten worden gemanifesteerd op het fysieke vlak.  
Jouw lichaam is een superintelligente biologische computer die in staat is om zichzelf volledig te 
herstellen, te vernieuwen en te verjongen. Het zit in het ontwerp zelf.   
Dat kan niet gemanifesteerd worden wanneer er zelfondermijnende overtuigingen op het 
blauwdrukniveau opgeslagen liggen.  
Sommige negatieve overtuigingen manifesteren zich in specifieke gebieden en organen in het 
lichaam. Bijvoorbeeld een gebrek aan eigenwaarde manifesteert zich in de maagzone, gevoelens 
als zelfhaat en woede in de onderrug, gevoelens van schaamte en schuld manifesteren zich in de 
borst en stralen vaak naar de rug toe.  
De meeste kernovertuigingen worden vaak onbewust van de ene generatie naar de volgende 
overgedragen. Sommige kunnen opgespoord worden via de bloedlijnen. Ze gaan vaak tot zeven 
generaties mee… Soms geloven jullie een lange weg nodig te hebben om deze volledig te kunnen 
transformeren.  
Laten wij het straf- en beloningsysteem als voorbeeld nemen dat heel gangbaar is op jullie planeet. 
Het komt in het beliefsysteem van mensen, nog in de kinderjaren. Het kind gelooft dat het niet oké 
is, dat het niet deugt, dat het straf heeft verdiend. Waarom zouden ze hem anders straffen?  
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Het erkennen en bekennen van eigen schuld maakt de straf voor het kind dragelijker dan wanneer 
het denkt zonder reden gestraft te zijn. Het kind kiest voor gedachten die het minste pijn doen.  
Dat is hoe het gaat. Kinderen worden gestraft, mishandeld, misbruikt en ze denken dat er een 
reden is waarom dat gebeurt. Dat ze dat verdiend hebben, dat het hun schuld is en dat ze niet oké 
zijn.  
 
Deze destructieve denkpatronen dienen getransformeerd te worden.   
Dezelfde negatieve overtuigingen projecteren jullie op het Universum, God. Ik word door God 
gestraft omdat ik niet oké ben, omdat ik niet deug, omdat ik het heb verdiend.  
En enige de je überhaupt kunt straffen ben jij zelf.  
 

 
 
Vraag: Hoe werkt het channelen van informatie ? 
 
De channel, diegene die informatie ontvangt en doorgeeft, functioneert als een interdimensionaal 
portaal. Als een doorgang voor energie, kennis, healing, licht, liefde ‒allemaal synoniemen van 
elkaar. 
De kwaliteit van informatie, van kennis die de channel kan ontvangen is volledig afhankelijk van 
het niveau van het Existentieveld waarop die zich af kan stemmen. Hoe informatie door de 
channel geïnterpreteerd wordt is ook afhankelijk van het filtersysteem van diens fysieke Mind.  
Om informatie zo zuiver mogelijk te kunnen doorgeven is het noodzakelijk dat de fysieke Mind 
zich er niet mee bemoeit. Dat die kalm blijft en de regie over het hele proces uit handen geeft.  
Iedereen is in staat als een channel te functioneren, je bent ontworpen als zend- en 
ontvangststation.  Waar denk je dat alle geweldige ideeën, creatieve ingevingen, oplossingen, het 
direct weten vandaan komen?  
Je staat automatisch in verbinding met jouw Hogere zelf en je bent een doorgeefkanaal voor jouw 
Hogere Zelf. Omdat je je in de meeste gevallen hier niet bewust van bent, kun je dat op die manier 
ook niet waarnemen. Vanuit het perspectief van afgescheidenheid van jouw fysieke Mind denk je 
dat het allemaal van jouw verstand komt.  
Je verstand, je fysieke Mind, is niet in staat een enkel fatsoenlijk idee te genereren en wij hebben 
het hier niet eens over briljante ingevingen en uitvindingen.  
Je fysieke Mind is ook niet gemaakt om dat te kunnen doen, het is gemaakt om je focus te houden 
op het door jouw brein geprojecteerde beliefsysteem waardoor je een ervaring kunt hebben van 
een fysieke werkelijkheid als enige versie van de realiteit. En dat is het.  
Zonder deze belangrijke functie van je fysieke Mind kun je geen ervaring hebben van een fysieke 
werkelijkheid.  
Zonder deze belangrijke functies van je fysieke Mind kan het 3D-spel niet gespeeld worden.  
 
Jij, als natuurlijk channel, krijgt alle informatie van jouw Hogere zelf die je bewust kunt gebruiken 
als belangrijke hulpbron voor je verblijf in het 3D-spel.  
Informatie in de vorm van download, symbolen en metaforen wordt ontvangen door je 
rechterhemisfeer. Wanneer informatie die je via jouw Hogere zelf als download krijgt niet meteen 
gebruikt wordt, blijft het opgeslagen op het templet niveau van jouw werkelijkheid of op het 
templet niveau van het Collectief.  
Het decoderen van symbolen, metaforen en beelden in woorden en begrippen is een functie van 
jouw linker hemisfeer.  
Wanneer ze harmonieus samenwerken is er een flow in het channelingproces.  
Voor het channelen van informatie c.q. healing c.q. energie is een dringende vraag nodig, een soort 
van een urgentie.  
Want het Universum is pure efficiëntie. Het levert niets wat niet nodig is en het levert altijd aan 
diegene die op dat moment beschikbaar is om informatie te kunnen ontvangen.  
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Het maakt geen onderscheid tussen wie de informatie zal krijgen. Wie op de juiste frequentie van 
de zender is afgestemd, zal het krijgen.   
Daarom is een vraag of verlangen om iets te willen weten een goed begin voor het channelen. De 
andere belangrijke stap is om op de trillingsfrequenties te verblijven van ‘het al hebben’. Dat wil 
zeggen dat je voor honderd procent zeker bent dat je de nodige informatie krijgt. Want wanneer je 
gaat twijfelen of je de informatie wel of niet krijgt, ben je niet op de trillingsfrequenties van de 
zender van informatie afgestemd. 
Vaak worden vanuit noodzakelijkheid voor het menselijke ras belangrijke concepten, ideeën en 
oplossingen binnen een bepaalde tijdlijn geplaatst.  
Dan vallen ze als het ware uit de lucht. Wie ervoor openstaat zal het ontvangen. Het komt in de 
vorm van een download in het Collectieve bewustzijn op de planeet en is voor iedereen 
beschikbaar. Nogmaals, voor het Universum maakt het niet uit wie het ontvangt. Wat wel 
belangrijk is, is dat ze in een specifieke tijdlijn geplaatst worden.  
 
Zowel zenders als ontvangers van informatie hebben een eigen beliefsysteem. Het beliefsysteem 
bepaalt het perspectief, de point of view van diegene die als zender of ontvanger van informatie 
functioneert. Hoe hoger het plan van Bestaan is waar informatie vandaan komt, hoe breder het 
perspectief is, hoe expander het bewustzijn is en hoe omvattender informatie is, kennis op het 
desbetreffend plan van het Bestaan.  
Er bestaat niet zoiets als een absolute waarheid. Waarheid is een point of view en niets anders. 
Dat wil zeggen dat elke dimensie een eigen point of view heeft en een eigen waarheid en eigen 
visie op het Al Wat Is.  
 
De Absolute waarheid is een waarneming vanuit de Bron zelf, vanuit het allesomvattende point of 
view. 
Wanneer degene die als channel (doorgeefkanaal) opereert, zichzelf in het eigen Hart kan 
verankeren omzeilt die moeiteloos de filter van de eigen fysieke Mind.  
Daarom is onze suggestie: niet meteen de ontvangen informatie analyseren, sorteren en daarmee 
filteren. Luister als het ware met jouw Hart, want jouw Hart heeft geen filter.   
 

 
 
Vraag: Wat is Akashic Records? 
 
Akashic Records is een database van het Multiversum. Zie het als een Universele computer, waar 
alle informatie over alle ervaringen ooit ervaren, alle gedachten ooit gedacht, alle concepten ooit 
gecreëerd, in opgeslagen zijn. Al jouw ervaringen maken deel uit van de database van het 
Universum. Het is een soort van databank die voor het levende bewustzijn op alle lagen van het 
Existentieveld ter beschikking is. Al jouw ervaringen als multidimensionaal wezen worden 
automatisch opgeslagen in de Akashic Records. Je bent diegene die voor een input van informatie 
zorgt en die deze informatie vrijelijk kunt gebruiken. De informatie in deze kosmische bibliotheek 
is gecodeerd. Je krijgt alleen toegang tot informatie c.q. kennis die met je eigen trillingsfrequenties 
matcht.  
Dat is de Universele Wet.  
Hoe hoger jouw trillingsfrequenties, hoe meer toegang tot kennis je krijgt. Jouw eigen 
trillingsfrequenties zijn de sleutel tot deze universele kennis. Want kennis is macht. En op die 
manier wordt het onjuiste gebruik van kennis uitgesloten.   
Het ontwikkelingsniveau van jouw bewustzijn is jouw toegangskaart tot de verschillende lagen 
van de kosmische databank. Akashic Records is net als alles in het Universum gemaakt uit het 
levende bewustzijn. Het is het levende bewustzijn.  
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Wij gebruiken het woord bibliotheek als metafoor. Vanuit het 3D-perspectief kun je je niet eens 
voorstellen wat de Akashic Records in feite is.  
Het lijkt meer op een multidimensionale bioscoop, je beleeft alle informatie als een onmiddellijk 
deel van jouw bestaan.  
Het is ook mogelijk om informatie van Akashic Records als download in je biologische computer te 
krijgen die je dan direct ervaart.  
Op die manier heb je direct toegang tot de kern van informatie, er zit niets tussen als interpretatie 
of beoordeling. Jij en de informatie zijn één.  
 
Alle ervaringen die jullie in de 3D-werkelijkheid hebben, worden automatisch  
opgeslagen in de Akashic Records en zijn meteen beschikbaar voor iedereen die het nodig heeft.   
Akashic Records wordt ook gebruikt als een soort voorbereidingspolygoon voor diegenen die 
bijvoorbeeld kiezen om in verschillende dimensies te incarneren. Op basis van die informatie 
kiezen ze voor bepaalde ervaringen die ze vervolgens gaan beleven op specifieke plannen van het 
Bestaan. Zo heeft ook iedereen van jullie je eigen leven hier op de 3D-versie van de Aarde zelf 
uitgekozen, volledig onderzocht en jezelf voor deze incarnatie hier op de Aarde voorbereid.  
Want je kiest je leven op basis van data in Akashic Records. Je kiest voor jezelf een karakter, een 
levenspad, ouders, vrienden, kinderen, jouw entree en jouw uitvaart. Je kiest ervaringen en je stelt 
een moeilijkheidsgraad in je eigen spel in, je maakt zelf het scenario van je leven, wel in overleg 
met jouw Hogere zelf dat jou in het voorbereidingsproces begeleidt. Je maakt afspraken en je 
tekent contracten.  
Je incarneert in het 3D-veld en je bent alles vergeten. Wauw, wat een fantastisch spel! 
 
Het scenario dat je kiest voor je leven is heel flexibel. Elke verschuiving in jouw frequenties 
(bijvoorbeeld door transformatie van jouw beliefsysteem) zorgt voor een onmiddellijke 
verschuiving naar een alternatieve versie van jezelf die het alternatieve beliefsysteem als eigen 
werkelijkheid manifesteert en ervaart. Elke verschuiving in jouw trillingsfrequenties is een 
geboorte van een gloednieuwe Jij en een automatische verschuiving naar een versie van de 
werkelijkheid die matcht met diens beliefsysteem c.q. trillingsfrequenties.  
Want zelfs wanneer één atoom in jouw systeem is veranderd, heeft er een volledige ‘verandering’ 
plaatsgevonden. De nieuwe versie van jezelf heeft weer duizenden alternatieve opties en 
mogelijkheden.  
Jouw keuze voor elke mogelijkheid creëert een verschuiving in frequenties en weer een 
verschuiving in dimensies.   
Het is een paradox, aan de ene kant leg jij het scenario van je leven vast, aan de andere kant ook 
niet. Want op het driedimensionale veld bepaal jij uiteindelijk je eigen bestemming. Jouw keuze 
voor de mogelijkheden, jouw keuze voor frequenties zijn jouw sleutel die deuren voor je opent op 
het pad van je persoonlijke evolutie. 
 
Elke dimensie heeft een eigen Akashic Records. Een symbool hiervoor is een Russisch poppetje. 
Het is een bestaan in het bestaan in het bestaan. De hoogste dimensies zijn allesomvattend, ook 
aan informatie.  
 
Je krijgt alleen toegang tot een laag, waar je frequenties mee matchen.   
Als multidimensionaal wezen heb je toegang tot vele lagen van het Bestaansveld en tot vele lagen 
van Akashic Records.  
De Schepping zelf kun je vergelijken met een uit vele lagen, dimensies geweven tapijt. Waar 
verschillen in trillingsfrequenties een onmogelijk pallet van kleuren, klanken en geometrische 
patronen bepalen. De schoonheid van de Schepping is moeilijk in woorden te beschrijven. Vanuit 
de perceptie van de 3D-versie van het Existentieveld zijn er geen woorden om de schoonheid van 
het Al Wat Is te kunnen beschrijven.  
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Informatie, licht en liefde zijn verschillende labels van hetzelfde – de Schepping. Licht is informatie 
gecodeerd in verschillende geometrische symbolen en dat is de meest efficiënte manier voor 
informatieoverdracht. Het geeft geen ruimte voor mogelijke interpretaties en  misverstanden.   
De Schepping, het Al Wat Is, is een onpersoonlijke dienstbaarheid die, vanuit onvoorwaardelijke 
liefde, zichzelf in alles voorziet en volledig ondersteunt. 
Onvoorwaardelijke liefde is een substantie die alles met elkaar verbindt en is tegelijkertijd de 
essentie van de Schepping.  
 
Planeet Aarde, de oorspronkelijke versie, is ontworpen als een levende bibliotheek waar alle 
informatie over het galactische stelsel in opgeslagen is. Het is gecodeerd in het DNA van mensen 
en planten, in mineralen, kristallen, water. Alles op deze planeet heeft een buitenaardse 
oorsprong. Alles wat hier bestaat, is geïmporteerd uit verschillende hoeken van het Universum. 
Jullie zijn het resultaat van een experiment van genetische ingenieurs met genetisch materiaal van 
buitenaardse oorsprong. Het experiment duurt nog steeds. Jullie ontwerpers monitoren jullie en 
ze zijn heel betrokken bij de ontwikkeling van het menselijk bewustzijn op de Aarde. De wet van 
de Vrije wil maakt het voor hen onmogelijk om direct in de evolutie van het menselijk ras in te 
grijpen.  
Wel hebben ze na lang beraad en overleg besloten om de mensheid een handje te helpen met het 
verhogen van trillingsfrequenties op jullie planeet door hier de zielen te laten incarneren die als 
dragers van hogere trillingsfrequenties functioneren. Zielen die geen karma hebben en die met 
een speciale missie in deze 3D-versie van de werkelijkheid zijn geïncarneerd.  
Deze zielen zijn hier voor expansie van het menselijk bewustzijn en het verhogen van 
trillingsfrequenties op jullie planeet.  
Ze zijn hier als voorwaarde scheppende factoren voor de mogelijke evolutionaire kwantumsprong 
van het menselijk ras naar het Hogere plan van Bestaan.  
Jullie ontwerpers beschouwen jullie als eigen kinderen en zijn heel begaan met de ontwikkeling en 
evolutie van het menselijk bewustzijn op deze planeet.  
Wanneer je denkt dat je alleen bent, weet dat het alles behalve waar is. Jullie zijn heel dierbaar en 
belangrijk voor het Al Wat Is. Duizenden ogen zijn nu op jullie gericht en veel helpers zijn nu op 
jullie planeet voor energetische steun. Wij willen dat jullie dat weten en met hen meewerken. Doe 
je huiswerk, werk aan alles wat nodig is om jouw karma in balans te brengen. Stap uit de 
slachtofferrol. Je bent de baas over je eigen leven, want er is niemand anders die het is. Je geeft je 
eigen macht weg door jezelf in de slachtofferrol te plaatsen. Je bent een krachtige schepper, die 
elke nanoseconde een eigen werkelijkheid voor zichzelf creëert en deze vervolgens ervaart.  
Onthoud dat, help jezelf door het leven van je dromen voor jezelf te manifesteren in plaats van te 
dromen dat je leeft.  
Wij kunnen dat niet voor jullie doen, het is jullie werk. Je bent je eigen verlosser op wie je zit te 
wachten. Wij zijn de voorwaarde scheppers, ons werk is al gedaan, de rest is aan jullie.   
 

 
 
 
Vraag: Het is vaak moeilijk om permanent geaard te blijven, hoe komt dat? 
 
Wij zien op het niveau van het Collectief dat echt geaard zijn voor velen op jullie planeet een 
moeilijk karwei schijnt te zijn. 
Om te incarneren in de fysieke werkelijkheid heb je een fysieke vorm nodig. Wanneer je niet 
volledig in de fysieke vorm geïncarneerd bent, kun jij jouw fysieke vorm niet eigenen.  
Je staat er als het ware los van. Dat creëert een permanente dissociatie met jouw lichaam, wat 
jouw ‘thuis’ is in deze dimensie.  
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Wanneer je niet volledig geïncarneerd bent in je fysieke vorm ben je ook niet volledig aanwezig in 
de fysieke werkelijkheid. 
Je bent niet hier en je bent ook niet weg. Je bent hier geïncarneerd om deel te nemen aan het 3D-
spel. Daarvoor is het nodig dat jij jouw fysieke voertuig volledig eigent, volledig in bezit neemt. Dat 
is alleen mogelijk wanneer je volledig geaard bent.  
Wij zien dat vele spirituele tradities hun volgelingen leren om hun identificatie met het eigen 
lichaam los te laten. Je kunt niet iets loslaten wat je nog niet bezit. Dat creëert veel verwarring.  
 
Wij willen hier uitleg over geven. 
Jouw lichaam is niet een stuk vlees met botten. Het is een hele intelligente biologische computer 
die uit levende bewustzijn is gemaakt. Om optimaal te kunnen functioneren en te  doen waarvoor 
het is ontworpen dien je er volledig mee samen te werken.  
Alle informatie, alle kennis die je nodig hebt ligt in je lichaam op cellulair niveau opgeslagen. Je 
hoeft nooit iets buiten jezelf te zoeken.  
Zo geweldig is het ontworpen. Je lichaam heeft een eigen intelligentie en zelfherstellende 
vermogens. Je kunt het pas waarderen wanneer je het volledig begrijpt. Tot die tijd zie je het meer 
als last en belemmering. 
Om samen te kunnen werken moet jij het tenminste leren kennen.  
En dat is onmogelijk wanneer je er permanent van wegrent. Wanneer je niet volledig in jouw 
lichaam incarneert, blijf je of alleen in jouw hoofd of helemaal buiten je lichaam leven.  
Wij hebben voor jullie een metafoor hiervoor: stel je voor dat jij een waanzinnig mooi gebouw 
bezit met veel verdiepingen, waar van alles te beleven valt en je permanent alleen op de zolder of 
op het dak van het gebouw verblijft. Dat is ongeveer jullie relatie met je lichaam.  
 
Wanneer een baby geboren is, ontstaat na negenenveertig dagen een samensmelting tussen het 
bewustzijn en het lichaam. Sommige tradities op jullie planeet zeggen dat de ziel dan indaalt in het 
lichaam.  
 
Negenenveertig dagen zijn er nodig voor de ontwikkeling van de pijnappelklier.  
Vanaf dat moment zijn je bewustzijn en je lichaam één.  
Het gedeeltelijk of volledig afsplitsen van het bewustzijn van jouw lichaam gebeurt vaak ook in de 
kinderjaren: vaak door trauma of wat het kind als trauma ervaart, zoals schrik, angst, gevoel van 
onveiligheid enzovoort. Eenmaal uit contact met het eigen lichaam kan een kind het als prettig 
ervaren en er onbewust voor kiezen. Want wanneer je gedissocieerd bent van jouw lichaam voel 
je veel minder, het is alsof je minder geraakt bent. Het creëert een schijnveiligheid.  
Hierdoor blijft het kind en later als volwassene, permanent verankert in een energetische modus 
van schrik of/en trauma.  
Je bent ontworpen om als eenheid met jouw lichaam samen te werken, het lichaam maakt een 
belangrijk deel uit in jouw Re-ascensionproces.  
Je dient het lichaam mee te nemen. Dat is de clou.   
Je kunt niet iets meenemen wat je je niet eerst volledig hebt toegeëigend.  
Je bent ontworpen als zend- en ontvangststation. Om hogere trillingsfrequenties te kunnen 
ontvangen en uit te zenden dien je volledig geaard te zijn. Deze hogere frequenties die vanuit 
Hogere plannen van het Existentieveld nu de planeet Aarde bereiken transformeren  jullie 
energetische matrix, jullie blauwdruk en daarmee het evolutieplan van het menselijk ras.  
 
Deze hogere trillingsfrequenties dienen jullie in je lichaam te huisvesten want ze zorgen voor de 
nodige aanpassingen van je fysieke vorm.  
Zonder volledig geaard te zijn, kun je deze kosmische trillingsfrequenties niet aan.  
Deze hoog energetisch geladen fotondeeltjes gaan als tornado’s door jouw lichaam heen. Je moet 
volledig geaard zijn, volledig in je lichaam zijn, volledig in het Hier en Nu zijn om als het ware in het 
oog van de tornado in het stiltepunt te kunnen verblijven. Alleen zo kun jij door deze kosmische 
energiegolf meegenomen worden naar jouw bestemming ‒ een Hoger plan van het Bestaan.  
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Het gaat om herinneren van wie je werkelijk bent, belichamen deze herinnering  door manifestatie 
in de fysieke vorm een versie van jezelf met twaalf DNA strengen en  vervolgens te verschuiven 
naar de versie van de werkelijkheid die met deze oorspronkelijke trillingsfrequenties volledig in 
match is.   
 

 
 
 
Vraag: Welke aanpassingen van de fysieke vorm zullen er plaatsvinden? 
 
Er gaat nog zoveel gebeuren en er is al zoveel bij veel van jullie gebeurd.  
Het transitieproces verloopt geleidelijk en soms ontstaat er ineens een sprong. Die sprong 
bemerken jullie en dat is de bedoeling want je dient een waarnemer te zijn van je eigen 
evolutieproces. Zonder waarnemer is er niets.  
Wanneer het geleidelijk gebeurt, kun je het moeilijk in het juiste perspectief zien.  
Daarvoor is het concept van lineaire tijd geïntroduceerd, het creëert een perspectief in jouw 
waarneming van jezelf. Je kijkt naar jezelf van bijvoorbeeld een paar jaar terug en vanuit deze 
point of view zie je het resultaat van je eigen transformatieproces: ‘Ik ben nu anders geworden of 
mijn leven ziet er nu anders uit.’ 
Sommigen van jullie hebben al een enorme verschuiving meegemaakt en het gaat maar door. 
Je verschuift automatisch naar een werkelijkheid die met jouw trillingsfrequenties resoneert, 
hoewel je dat niet echt bewust ervaart. Hoe komt dat?  
Er bestaan op het niveau van het Collectief op deze planeet specifieke overeenkomsten. Een van 
die overeenkomsten is dat je ‘een vaste vorm’  hebt.  
Deze zorgt ervoor dat wanneer je elke ochtend wakker wordt en in de spiegel kijkt, je daar 
dezelfde persoon ontmoet als de dag daarvoor. Deze overeenkomst zorgt voor een continuïteit in 
jouw waarneming en bevestigt het concept van de lineaire perceptie van tijd.  
 
Bovendien houdt de fysieke Mind niet van verrassingen en het houdt zich vast aan het beeld van 
hoe het denkt dat je bent.  
Niemand van jullie blijft dezelfde, je verschuift elke nanoseconde naar een volledig nieuwe versie 
van jezelf.  
Wat jullie als beweging ervaren is in feite de verschuiving van een versie van je zelf naar de andere 
versie van jezelf. Je merkt het niet want je verschuift in een door jouw fysieke Mind beperkte 
diapason van frequenties. Die creëert een kleine ‘verandering’, die je niet eens opmerkt.  
De interdimensionale transitie naar het Hogere plan van het Bestaan is een verschuiving in een 
heel brede diapason van trillingsfrequenties.  
Het is een evolutiesprong die niet onopgemerkt kan en zal blijven.  
Jouw fysieke vorm krijgt een volledige upgrade. Het blijft (bij de meesten van jullie) een fysieke 
vorm waarvan eigenschappen en mogelijkheden volledig afhankelijk zijn van de 
trillingsfrequenties en het Existentieplan waar jij deel van gaat uitmaken.  
 

 
 
Vraag: Wat is de functie van het lichaam in het Re-ascensionproces? 
 
In je lichaam, in je cellen ligt alle informatie opgeslagen over al jouw incarnaties op deze planeet. 
Jouw lichaam weet alles over jou. Het is jouw vriend die het beste met je voorheeft.  
Het lichaam heeft geen vaste vorm. Het volgt voortdurend jouw intenties, jouw wensen en is in 
staat om elke conditie en gewenste vorm aan jou te manifesteren. Het dient je onvoorwaardelijk, 
net als alles in het Universum.  
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Wanneer jij volledig in het lichaam incarneert, met andere woorden volledig geaard bent, leef je in 
het NU moment. Pas dan kun je de ervaring hebben van op handen gedragen te worden, volledig 
gesteund en in alles voorzien te zijn door het Universum.  
Alles wordt gemanifesteerd in het NU, al jouw wensen worden vervuld in het NU en al jouw 
bestellingen worden bezorgd in het NU. Want NU is het enige wat er is.  
Het volledig zijn in je lichaam is een magische ervaring. Het is zo compleet en intens dat het 
overweldigend kan zijn. Wanneer jij in volledige verbinding bent met je eigen lichaam, resoneer je 
automatisch met de hogere trillingsfrequenties van jouw Hart en de deur naar de Hogere 
dimensies gaat voor je open.   
 
Waarom denk je dat het Hart – jouw portaal naar de Hogere zelf ‒ in het lichaam is geplaatst?  
De ontwerpers van alle levensvormen op deze planeet wisten dat er een moment in jullie evolutie 
komt dat jullie je weg terug naar de Bron, je weg terug naar het Licht gaan zoeken.  
In je lichaam is het zo geïnstalleerd dat je het altijd in jezelf draagt en niet ver hoeft te zoeken.  
 
In jouw lichaam is alles aanwezig wat je nodig hebt op jouw levenspad.  
Het enige wat jullie ontbreekt is kennis daarover, daarom vertellen wij het aan jullie.  
Kennis is macht, gebruik het voor je eigen benefit. 
Via jouw Hart heb je een directe toegang tot Hogere dimensies. Hier zit een voorwaarde aan vast: 
je dient volledig geaard te zijn in het NU moment. Wanneer jouw aandacht volledig is verankerd in 
jouw Hart gaat de deur naar de Hogere dimensies voor je open. Zo simpel is het. 
 
Het is heel belangrijk dat jij je lichaam lief hebt, dat jij het oprecht waardeert.  
Pas dan wordt het wonder dat jij bent aan jou geopenbaard.  
Jij bent het grootste wonder van het Bestaan. Want alles verschijnt uit Jou. Zonder Jou is er niets 
en zonder Jou is er ook nooit iets geweest…  
Jij bent de magiër die je eigen werkelijkheid creëert en om dat te doen in deze versie van het 
Bestaan is het lichaam aan jou gegeven.  
Op het niveau van het Collectief zien wij een tendens tot afkeur van het eigen lichaam. Wanneer je 
afkeur van het eigen lichaam hebt is het moeilijk of zelfs onmogelijk om je ermee te identificeren.  
Waar komt deze massale ‘gekte’ vandaan?  
In wiens belang is het dat jullie zo negatief over je eigen lichaam denken en zijn? 
Afkeer van je eigen lichaam creëert ook een afkeer van je eigen seksualiteit.  
Wie controle heeft over jullie seksualiteit heeft controle over de menselijke evolutie.  
Hebben jullie hier over ooit nagedacht?  
Wij stellen deze kritische vragen om jullie wakker te schudden en dat jullie zelf gaan nadenken en 
zelf antwoorden gaan vinden op deze vragen.  
 
Seksualiteit is een van de natuurlijke manieren om jouw multidimensionale Zelf te kunnen 
ervaren. Seksualiteit zorgt ervoor dat Kundalini-energie ontwaakt. Deze krachtige energieflow 
brengt je op een natuurlijke wijze buiten de beperkingen van je fysieke Mind. Wanneer Kundalini 
ontwaakt krijg je toegang tot al jouw incarnaties op deze planeet die in het hier en nu simultaan 
bestaan. Je wordt hierdoor bewust van je ware multidimensionale aard als levend bewustzijn in 
verschillende vormen en gedaantes.  
Wanneer je niet volledig in het lichaam incarneert en jezelf niet met je lichaam identificeert kun je 
niet volledig jouw seksualiteit beleven.  
Het ontwaken van Kundalini is dan onmogelijk.  
Velen van jullie beleven seksualiteit alleen in het hoofd. Je hebt dan seks met een eigen 
verbeelding.  
Er ontstaat een fixatie op dat beeld en je gaat alle essentiële aspecten van je eigen seksualiteit 
voorbij. 
Er is een healing nodig op het niveau van het Collectief zodat seksualiteit een daad van zelfliefde 
wordt, een uiting van je onvoorwaardelijke en onbegrensde liefde voor jezelf.  
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Dan ga je die bruisende seksuele energie in elke cel van je lichaam voelen. Deze energie heeft 
zelfhelende eigenschappen.  
Het vernieuwt het lichaam en het brengt je weer in balans met je natuurlijke Zelf, wat vreugde, 
plezier en passie is.  
 

 
 
Vraag: Hoe werkt de manifestatie? 
 
Manifestatie is niet het iets willen hebben, het is het al hebben.  
Alles wat je wilt hebben, heb je al. Het is al aan je gegeven. Onmiddellijk. Onvoorwaardelijk. 
Volledig.  
Hoe komt het dat je het niet meteen ervaart als jouw werkelijkheid?  
Velen van jullie hebben het concept van manifestatie al goed begrepen en manifesteren 
moeiteloos wat ze nodig hebben. Het lijkt erop dat ze het automatisch doen en als je ze vraagt hoe 
ze dat doen, dan begrijpen ze niet hoe je het niet kunt snappen want het is voor hen een 
natuurlijke, logische en moeiteloze ervaring. En dat is ook zo…  
Jullie manifesteren altijd en onophoudelijk. Nogmaals, zonder jouw manifestatie kun je geen 
ervaring hebben van een fysieke werkelijkheid.  
Je manifesteert datgene waar jouw focus op ligt. Bij de meesten op jullie planeet ligt de focus op 
wat ze niet willen en niet op wat ze wel willen. En dat is de clou…  
 
Er is een ander aspect in het manifestatieproces wat wij willen belichten.  
Er is een verschil tussen het willen hebben en het al hebben.  
Het verschil zit in de frequenties van de besteller c.q. ontvanger.   
Alles wat je wilt hebben, heb je al. Het kan niet anders zijn want het is de Wet van de Schepping. Je 
bent een deel van het hologram en het hele hologram voorziet jou als eigen deel permanent en 
onvoorwaardelijk in alles wat je nodig hebt. Onmiddellijk.  
Wanneer jouw beliefsysteem het volledig ondersteunt, is het je werkelijkheid.  
Je kunt niet ervaren wat niet matcht met jouw trillingsfrequenties c.q. beliefsysteem.   
 
Wat jullie dienen te begrijpen is dat het iets willen, het naar iets verlangen, het iets graag wensen 
frequenties cumuleert van ‘het nog niet hebben’, frequenties van een schaarste. 
Frequenties zijn alles. Ze zijn een energetische matrix van elke werkelijkheid.  
Jouw frequenties zijn de energetische matrix van jouw subjectieve werkelijkheid.  
Wanneer je om iets vraagt en het verschijnt nog niet in jouw werkelijkheid en je blijft  erom 
vragen, doe je dat alleen omdat je er niet voor honderd procent zeker van bent dat je het krijgt of 
überhaupt kunt krijgen.  
Zie het op deze manier: wanneer je een bestelling doet in het restaurant weet je zeker dat je het 
geserveerd krijgt, daarom herhaal je het niet steeds opnieuw, toch? Een bestelling plaatsen in het 
Universum werkt met precies hetzelfde principe.  
Wanneer je zeker weet dat je het krijgt, waarom zou je dan je wens steeds opnieuw herhalen?  
Je gedrag is een afspiegeling van je persoonlijke overtuigingen.  
Wanneer je gelooft dat je het niet waard bent of er geen recht op hebt of het niet hebt verdiend of 
het is jou niet gegund, of het kan van je afgepakt worden… dan is dat wat je manifesteert als jouw 
werkelijkheid.  
Je manifesteert niet wat je vraagt, je manifesteert wat je verwacht op grond van je eigen 
beliefsysteem. 
Je bent de co-creator van alles in je leven. Wat jij de werkelijkheid noemt is jouw beliefsysteem 
geprojecteerd op het multidimensionale holografische veld van het Bestaan.  
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Wij noemen het co-creatie omdat het Bestaan onvoorwaardelijk je beliefsysteem ondersteunt. 
Het zegt altijd ‘JA’ tegen jou. En in de zone van de Vrije Wil mag je alles ervaren wat je wilt 
ervaren, daarvoor is ook de 3D-werkelijkheid, door jezelf ontworpen. 
 
Het is essentieel voor jullie om te weten dat het je geboorterecht is om alles te kunnen hebben, te 
kunnen ervaren wat je maar wilt puur en alleen omdat je Bent.  
Je bestaan is all inclusive, er zijn geen uitzonderingen in wat je mag hebben en er is genoeg voor 
iedereen. Er bestaat niet zoiets als schaarste mits dat jouw overtuiging niet is… 
Wanneer je gelooft dat je alles mag hebben, onvoorwaardelijk en onbeperkt, cumuleert het een 
andere trillingsfrequentie. Wanneer je op de trillingsfrequenties zit van het ‘al hebben’ zijn dat de 
frequenties van blijdschap, vreugde, ontspanning en dankbaarheid. Terwijl de trillingsfrequenties 
van het ‘willen hebben’ de frequenties van gebrek en schaarste zijn. 
 
En dat is de sleutel tot manifestatie, je dient voor honderd procent zeker te zijn dat je al in alles 
voorzien bent.  
Het Universum werkt altijd met een perfecte timing. Geen tijd, wel een timing. Je krijgt het precies 
wanneer het nodig is. Geen seconde eerder en geen seconde later.  
Het vertrouwen hierin is het leven in de flow, zorgeloos en onbekommerd van het ene moment 
naar het volgende en het volgende.  
Het is hoe het leven is op het Hogere plan van het Existentieveld van moment tot moment, in het 
volledig vertrouwen op de perfecte timing en onvoorwaardelijke liefde van de Schepping.  
Soms creëer je opzettelijk een belemmering voor jezelf, een obstakel. Jullie doen dat om het niet 
te makkelijk voor jezelf te maken. Het is een spel dat je met jezelf speelt. Het Universum steunt je 
erin. Het zegt: ‘Alles wat je maar wilt’, het spreekt je niet tegen, het oordeelt niet.  
Want het weet: je zult hoe dan ook alles wat je manifesteert ervaren.  
Door deze ervaring leer je bewust te worden van je eigen manifestaties, dat is waarvoor jullie 
allemaal hier zijn.  
Dat is jullie les op het niveau van het Collectief op deze planeet!  
 

 
 
Thema: Het manifestatieproces. 
 
Als eerst, het is belangrijk om jouw wensen, jouw intenties helder te krijgen. Let op, dat wat je wel 
wilt.  
Vervolgens, het leven alsof je het al hebt, alsof het in jouw leven al is verschenen.  
En het ‘hoe ik eraan kom’ volledig loslaten.  
Wij willen hier een toelichting op geven.  
Je fysieke Mind is niet in staat om een complete ervaring voor jezelf te creëren. Het kan niets voor 
jou realiseren, bereiken of waarmaken.  
 
Het is simpel gezegd niet gemaakt om dat te kunnen doen.  
Het is voornamelijk het werk van jouw Hogere zelf, het levert alles wat nodig is voor jouw 
ervaringen in de 3D-werkelijkheid.  
Het weet de kortste weg naar de realisatie van je droom, de meest efficiënte manier van hoe het in 
je leven zal komen en het kent geen belemmeringen.   
Het kent geen maars en dat betekent dat je veel meer krijgt dan je je kunt voorstellen of zelfs kunt 
dromen.  
Wanneer jij er met de beperkingen van je fysieke Mind tussen gaat zitten, met andere woorden 
gaat nadenken, uitzoeken hoe je het allemaal moet realiseren, worden allerlei beperkende 
overtuigingen getriggerd en het enige wat je manifesteert is een beperking. 
Want de fysieke Mind denkt in problemen, beperkingen en maars.   
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Het komt doordat het alles waarneemt vanuit het perspectief van afgescheidenheid, separatie en 
bezorgd is over de eigen overleving. Het heeft geen holistische visie op het leven.  
Het manifestatiewerk is voornamelijk een functie van jouw Hogere Zelf. 
 
Voor jouw Hogere zelf, die jou onvoorwaardelijk steunt, maakt het niet uit welke ervaring je voor 
jezelf wilt hebben.   
Het levert altijd alles, met een perfecte timing, aan diegene wiens beliefsysteem het toelaat, dat is 
de efficiëntie van het Universum. Dat wil zeggen dat iemand anders van het Collectief wiens 
beliefsysteem het ondersteunt en toelaat jouw bestelling kan krijgen.  
Voor het Universum maakt het niet uit wie het ontvangt. Vanuit de holistische visie van het 
Hogere Zelf: wat de een krijgt, krijgt iedereen, want alles is één.  
Onze suggestie hier: laat los hoe je droom tot realisatie moet komen, laat het detailwerk aan jouw 
Hogere zelf over. Laat het over aan diegene die weet wat gedaan moet worden en het zal zich op 
de meest efficiënte manier in jouw werkelijkheid manifesteren.  
Werk aan de beperkingen van je eigen overtuigingen, zorg dat ze getransformeerd zijn, zodat alles 
wat je wilt moeiteloos als werkelijkheid in jouw leven verschijnt.  
 

 
 
 
 
Vraag: Waarom kunnen wij nu geen ervaring hebben van onmiddellijke 
manifestatie? 
 
Het is de werking van je eigen fysieke Mind die onmiddellijke manifestatie ‘saboteert’.  
Het Ego- een aspect van het karakter in een specifiek context wordt op basis van het 
beliefsysteem gevormd.  
Wanneer je overtuigd bent dat elk creatieproces energie dient te kosten in tijd en in werk, wordt 
het niet geaccepteerd dat je zomaar uit het niets iets kunt toveren.  
Een ander moment hier is dat wanneer het manifestatieproces voor het Ego geen energie kost het 
dan niet kan claimen als eigen verdienste.  
Het is zoiets als: het komt niet in mijn werkelijkheid voor, want ik heb dat niet gemanifesteerd.  
Het Ego wilt een volledige autorisatie over alles hebben in de eigen driedimensionale speeltuin.  
Bovendien, alles wat onmiddellijk in jouw werkelijkheid verschijnt moet door het Ego zelf 
verklaard worden in de zin van: waar komt het vandaan, hoe is het mogelijk, wat ga ik hiermee 
doen?  
Dat zijn de hoofdvragen waar het Ego bij onmiddellijke manifestatie meezit.  
Een ander aspect hier is dat er bij onmiddellijke manifestatie een effect van verrassing is.  
Het Ego houdt er niet van om verrast te zijn. Het is bang voor onmiddellijke manifestatie, het kan 
zich daardoor overdonderd voelen. Het prefereert te doen alsof onmiddellijke manifestatie niet 
bestaat en blijft leven in de illusie van controle en voorspelbaarheid. 
Het programma dat angst voor onmiddellijke manifestatie genereert is een programma dat op het 
niveau van het Collectief ligt opgeslagen. 
Dat is een van de redenen waarom jullie je het contact met buitenaardse intelligenties die velen 
van jullie al hebben, niet eens meer kunnen herinneren. Jullie Ego filtert het weg uit je bewustzijn. 
Het heeft het element van voorspelbaarheid en verklaarbaarheid in elke manifestatie nodig, om 
het te kunnen aanvaarden.  
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Vraag: Jullie hebben het steeds over een interdimensionale transitie naar 
de Hogere dimensies.  Wie gaat er mee? 
 
Iedereen, wiens frequenties het toelaat. Jouw werkelijkheid is een afspiegeling van jouw 
trillingsfrequenties zowel op het individuele als op het collectieve vlak.  
Wanneer wij het vanuit het niveau van het Collectieve bewustzijn bezien, is het nu al zeker dat 
niet iedereen mee zal gaan. En dat is oké, want niet iedereen is hier om deel te nemen aan dat 
evenement. Niet iedereen wil het en zou het energetisch aankunnen.  
Dat wil zeggen dat ze het spel gaan verlaten via een natuurlijke weg voor de derde dimensie. Wat 
wij nu zien is dat het proces versneld wordt.  
Niemand verlaat het spel onder dwang, het is altijd de eigen keuze van de ziel.  
Het incarneren op Aarde in de tijdlijn waarin de interdimensionale transitie mogelijk is, is voor 
veel zielen al een groot evenement. Ze kunnen nog altijd vertellen dat ze in deze bijzondere tijd op 
de planeet Aarde zijn geweest en een glimp mochten opvangen van het grootste evenement in de 
geschiedenis van het hele Universum. 
 
Het is belangrijk dat jullie weten dat er voor de interdimensionale transitie naar de Hogere 
dimensies relatief weinig mensen nodig zijn.   
144.000 om precies te zijn. Dat aantal mensen, wiens frequenties gestabiliseerd hoog blijven, kan 
zorgen voor de transitie van het Collectief naar de Hogere plannen van het Existentieveld.  
Door zo’n  groep met stabiel hogere frequenties ontstaat een soort van sneeuwbaleffect.  
Het zorgt ervoor dat steeds meer mensen zich energetisch bij die groep aansluiten. Stabiliteit van 
hogere frequenties zorgt voor een permanente balans van energie in zo’n  groep, ongeacht hoe 
groot die is.  
De 144.000 mensen met gestabiliseerde hogere frequenties zijn nu al op jullie planeet. Ze vormen 
een energetische Merkaba-matrix, een templet van Re-ascension naar de Hogere plannen van het 
Existentieveld.  
De sterkste gaan voor en de rest gaat zich bij zo’n groep aansluiten, mits hun frequenties ermee 
matchen.  
 

 
 
Vraag: Hoe sluit jij je aan? 
 
Het aansluiten bij het Collectief van jouw voorkeur is nu heel belangrijk. Want door de Wet van 
Vrije Wil kun jijzelf het Collectief van je eigen voorkeur kiezen. Dat recht is aan jullie gegeven.  
Jouw trillingsfrequenties zijn hier allesbepalend.  
Jouw trillingsfrequenties zijn jouw grootgoed, iets waar je heel bewust mee moet leren omgaan.  
Ze zijn cruciaal voor jouw persoonlijke evolutie en ze worden nu via allerlei mediakanalen 
gemanipuleerd.  
Het is nu voor velen op deze planeet erg moeilijk om zichzelf niet mee te laten slepen met lage 
frequenties van wraak, boosheid, angst, wanhoop en jezelf niet te verzetten tegen de gevestigde 
orde.  
Want dat geeft je het gevoel dat je een goed mens bent, want je verzet je tegen het onrecht, tegen 
het geweld en negativiteit.  
En dat is een paradox, want het werkt juist averechts.  
Want door gevoelens als boosheid, wanhoop en angst cumuleren jullie zelf lage frequenties en 
jullie blijven zelf in een negatief aspect van het energieveld vastzitten.  
Op die manier voed jij energetisch datgene waar jij je tegen verzet.  
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Zo sluit jij je onbewust aan bij het Collectief dat deze gevoelens en deze lage frequenties als 
fysieke werkelijkheid manifesteert. Je blijft energetisch vastzitten in een vicieuze cirkel van wat je 
niet prefereert.  
Je bent een co-creator van alles in jouw werkelijkheid. Wat je buiten jezelf ziet is een projectie van 
de gefragmenteerde aspecten van je holistische zelf op het holografische Existentieveld. Deze 
aspecten dienen getransformeerd en geïntegreerd te worden in jouw totale Zelf.  
Iedereen hier op deze planeet heeft zijn eigen lessen. Niemand is beter of slechter, geen enkele 
ervaring is beter dan de andere.  
 
Via negatieve ervaringen leer je het meest en daarom hebben ze vaak meer waarde, gezien vanuit 
het Hogere perspectief. 
Wanneer je volledig snapt dat zoiets als de dood niet bestaat en iedereen het 3D-spel verlaat in 
overeenstemming met je eigen incarnatieplan, ontstaat vanzelf een verschuiving in jouw 
waarneming van jezelf en van jouw werkelijkheid.  
Het beste wat je nu kunt doen vanuit ons perspectief is je niet laten meeslepen door de illusies die 
via media als enige waarheid gepresenteerd worden. Blijf verankerd in gevoelens 
(trillingsfrequenties) van je voorkeur. Hou jouw focus op datgene wat je wel in jouw leven wilt 
manifesteren voor jezelf en voor je naasten ongeacht wat er buiten jezelf gebeurt.  
En laat de rest van het spel aan zichzelf over.  
 

 
 
Vraag: Zullen diegenen die met Re-ascension meegaan nog zichtbaar 
blijven voor diegenen die niet meegaan? 
 
Er zijn in het hier en nu duizenden parallelle werkelijkheden die door middel van frequenties van 
elkaar gescheiden zijn. Jouw werkelijkheid is altijd een energetisch equivalent van jouw 
persoonlijke trillingsfrequenties. Er bestaat niet zoiets als een objectieve werkelijkheid, het is 
altijd een projectie van het beliefsysteem van het Collectief waar je deel van uitmaakt op het 
holografische veld.  
Je verschuift permanent tussen verschillende parallelle werkelijkheden, hoewel je dat niet als een 
verschuiving ervaart. Je ervaart het als verandering want de fysieke Mind creëert in jouw 
waarneming het lineaire perspectief, een ervaring van continuïteit, beweging en progressie.  
In werkelijkheid verandert niemand en niets. Je verschuift jouw point of view voortdurend van het 
ene perspectief naar het andere en het volgende. Dat creëert een waarneming van verandering. 
Dat is het enige wat er gebeurt. 
Waar je heen verschuift matcht altijd met jouw beliefsysteem c.q. jouw persoonlijke 
trillingsfrequenties.  
Je kunt niet verschuiven naar parallelle werkelijkheden die niet met jouw beliefsysteem matchen. 
In feite verschuif je elke nanoseconde naar een parallelle wereld. Het valt je niet op omdat de 
diapason van frequenties waar de verschuiving plaatsvindt beperkt en relatief klein is.  
Elke keer wanneer je in jouw leven een keuze maakt (wij hebben het hier over dagelijkse routines) 
is er een ander versie van jezelf die de alternatieve keuze als een mogelijkheid volledig uitleeft. 
Geen enkele mogelijkheid gaat verloren.   
Het is de efficiëntie van het Universum. Er zijn duizenden parallelle realiteiten en duizenden 
andere versies van jezelf die in het hier en nu simultaan bestaan.  
 
Op het atomaire niveau vormen jullie met elkaar een volledige eenheid.  
In elke dimensie waarin je incarneert worden alle mogelijkheden volledig benut. Alle mogelijke 
scenario’s worden volledig uitgespeeld, zodat jij geen enkele ervaring kunt missen.  
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De werkelijkheid waar jij bewust op gefocust blijft, is de werkelijkheid die je ervaart als jouw 
subjectieve werkelijkheid.  
Jouw fysieke Mind blijft gefocust op de versie die je elk moment als enige ervaart, de rest wordt 
simpel gezegd weg gefilterd uit jouw bewustzijn. Daarom ben je je niet bewust van alle duizenden 
parallelle werelden die in het Hier en Nu voor jouw neus liggen. En die net zo reëel zijn als jouw 
eigen subjectieve werkelijkheid. 
Wanneer jouw bewustzijn zodanig expandeert dat het de hogere trillingsfrequenties kan dragen, 
ontstaat een transitie naar de andere dimensie, het andere plan van het Bestaan. 
Daarom zeggen wij dat je weet hoe te verschuiven, je hoeft het niet te leren, je doet het al 
permanent en automatisch.  
 
Vanuit de Hogere perspectieven kun je de 3D-werkelijkheid wel waarnemen. Want niets 
verdwijnt uit de Schepping, niets gaat verloren. Alleen is het niet meer de werkelijkheid van je 
voorkeur en je hoeft het niet meer te ervaren.  
Je ziet het als één van de mogelijkheden.   
Vanuit de Hogere plannen van het Existentieveld heb je wel toegang tot lagere plannen en 
andersom niet. Dat is de reden waarom jullie vanuit het driedimensionale spel de Hogere 
dimensies niet kunnen waarnemen. En dat is de reden waarom diegenen die ervoor kiezen om niet 
met de verschuiving mee te gaan jullie uit het oog zullen verliezen.  
Re-ascension is volledig een individueel proces, je kunt niemand meenemen. En je kunt ook niet 
meeliften.  
Je gaat deel uitmaken van het Collectief waarvan je het beliefsysteem deelt. Daarom is het 
belangrijk dat je nu al weet waar je voor staat. Vanuit welke waarden wil je leven, wat vind je 
belangrijk in het leven, wat wil je manifesteren als jouw werkelijkheid? Jullie gedachten vormen 
een energetische blauwdruk voor jullie werkelijkheid.  
Mensen die de energetische blauwdruk met jullie delen verschijnen automatisch in je 
werkelijkheid, want een match in frequenties is een Universele Wet.  
De Universele wetten kunnen niet overtreden worden.  
 

 
 
 
Vraag: Zijn er na de Re-ascension afgescheiden werelden op onze planeet? 
 
Ervaring van afgescheiden zijn van Al Wat Is, is echter een ervaring die je  vanuit het 
driedimensionale perspectief kunt hebben.  
Het is een kunstmatig gecreëerd concept die jullie als werkelijkheid ervaren. Nergens anders in 
het Universum kun je zo’n ervaring hebben. Daarom is deze zo uniek en zo waardevol. Juist 
hiervoor komen veel zielen naar deze versie van de Aarde toe.  
Er bestaat in het Universum niet zoiets als afgescheiden zijn van elkaar. Alles is met elkaar 
verbonden. Wij gebruiken hier vaak een metafoor voor. Zie de Schepping als een pan met soep. 
Met verschillende ingrediënten erin: worteltjes, doperwtjes, aardappelen, zout, specerijen, prei, 
tomaatjes enzovoort. Alle ingrediënten staan op zichzelf en toch is het een pan met soep. 
Wanneer je één ingrediënt eruit haalt, voelt het zich niet compleet. Want het heeft alleen een 
identiteit van ‘een pan met soep’. Dat is wat de Schepping is. Dat is wie je bent, een pan met soep. 
Je voelt je niet volledig en compleet totdat jij deze identiteit terugvindt. Tot die tijd ben je steeds 
opzoek naar de missing link in jouw beleving van jezelf.  
 
Er zijn op deze planeet in het Hier en Nu duizenden verschillende werelden en ze zijn allemaal met 
elkaar verbonden. Zie het als een wereld in de wereld in de wereld in de wereld tot in de 
eeuwigheid.  
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Geen begin en geen einde aan de Schepping, geen begin en geen einde aan jou als deel van de 
Schepping. Geen begin en geen einde aan jouw avonturen en belevenissen, aan al jouw 
ontdekkingen en onthullingen. Elke wereld is een wonder die zich aan jou en als deel van jou 
openbaart. Je bent de Eén, je bent de Schepping zelf.  
Alle werelden zijn ‘afgescheiden‘ van elkaar door middel van frequenties. De planeet Aarde is een 
holografisch onderdeel van het holografische Universum. Na Re-ascencion ben je je alleen meer 
bewust van iets wat er altijd al is geweest ‒ jij als multidimensionale zelf een   deel van het 
multidimensionale Existentieveld. 
 

 
 
Vraag: Kunnen diegenen die nu nog niet met de Re-ascension mee kunnen 
zich later aansluiten? 
 
Iedereen die mee wil, gaat ook mee. Nog voor jouw incarnatie in deze werkelijkheid is het besloten 
en in het incarnatieplan van iedereen vastgesteld.  
De Re-ascension is voor iedereen een bewuste keuze.  
Diegenen die ervoor hebben gekozen, weten dat ook. Ze weten waarvoor ze hier zijn.  
Ze voelen zich niet meer comfortabel in de driedimensionale fysieke werkelijkheid want hun 
frequenties matchen er niet meer mee.  
 
Wanneer jouw frequenties niet meer met de omgeving matchen voelt het als een ongemak.  
Veel mensen willen weg en weten niet waarheen… Ze voelen dat ze niet meer de energetische 
matrix van deze fysieke werkelijkheid willen en kunnen ondersteunen. Ze trekken zich terug, 
zonderen zich af. Het is een ontsnappingspoging voor het innerlijke ongemak vanwege het verschil 
in frequenties. Velen vluchten de natuur in. Want de natuur heeft geen probleem met Re-
ascension. Die heeft geen eigen wil, geen filter, die volgt de kosmische flow en past zich 
moeiteloos aan.  
 
Mensen wiens frequenties niet met elkaar matchen kunnen nu niet eens bij elkaar zijn, zo sterk 
kan het ongemak aanvoelen. Een groot verschil in trillingsfrequenties kan bij mensen met lage 
frequenties angsten en negatieve gevoelens triggeren. De energie van hogere frequenties werkt 
als een tornado die alles naar de oppervlakte brengt wat getransformeerd dient te worden. Wees 
je hier heel bewust van.  
Vat het niet persoonlijk op, zie het als een mogelijkheid binnen je eigen evolutieproces. Mensen 
die op je pad komen, kunnen een interessante uitwerking op jouw energieveld hebben. Je voelt je 
volledig op je gemak of je wilt liever weg. Hoe bewuster je ervan bent, hoe gemakkelijker het zal 
verlopen. Ken jezelf, leer naar jezelf te luisteren. Wanneer je in je lichaam geaard bent weet je 
vlekkeloos wie wie is.  
Je lichaam, als natuurlijk zend- en ontvangststation, kan moeiteloos een (mis)match in de 
trillingsfrequenties herkennen en het communiceert dit met jou door middel van gevoel of 
lichamelijke sensaties.  
Soms merk je dat sommige mensen gewoon uit je leven verdwijnen. En waar zijn zege bleven? Ze 
verblijven in een alternatieve parallelle werkelijkheid die met hun eigen trillingsfrequenties mee 
resoneert, zo simpel is het. Anderen verschijnen in jouw leven op een natuurlijke manier. Het 
Universum regelt het op basis van de Wet van de frequentiematch. 
En nogmaals, geen enkele werkelijkheid is beter dan de andere. Niets is in het Universum 
persoonlijk, want er is geen Persoon. Niets heeft betekenis, het leven is betekenisloos, je geeft zelf 
een betekenis aan alles in jouw leven. En dat is de hele clou… 
De betekenis die je aan jouw leven geeft verschijnt in je leven als je levensdoel… 
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Diegenen die zich comfortabel voelen met datgene wat er op het toneel van het driedimensionale 
spel plaatsvindt, zijn hoogstwaarschijnlijk diegenen die Re-ascension niet in hun incarnatieplan 
hebben staan. En dat is oké. 
 
 
 
 

Vraag: Het is voor ons moeilijk te begrijpen dat mensen soms op een 
pijnlijke manier hun fysieke vorm verlaten, hoe kan dat een vrije keuze zijn? 
 
Een pijnlijke ervaring is een subjectief begrip. Wat jullie vanuit jullie beliefsysteem als pijnlijk 
labelen is vanuit het Hogere perspectief een neutrale ervaring. De Ziel kiest vaak voor ervaringen 
die nodig zijn om iets volledig te kunnen begrijpen. Dat is ook de reden voor jouw incarnatie in 
deze versie van de werkelijkheid.  
De fysieke Mind zorgt voor fragmentatie van het volledige beeld, van de totale puzzel, in op 
zichzelf staande puzzelstukjes.  
Je kunt vanuit een driedimensionale perceptie de volledige puzzel niet waarnemen.  
Om die reden heb je in de driedimensionale versie van de werkelijkheid alleen de mogelijkheid om 
elke stuk van de puzzel afzonderlijk te kunnen ervaren. Iets ervaren staat synoniem voor leren en 
het begrijpen. Je leert hier via jouw ervaringen.  
Jullie kwamen hier om een bepaald stukje van de puzzel te kunnen begrijpen en jouw bewustzijn 
te verruimen.  
Hier ligt voornamelijk de waarde van het driedimensionale spel.  
 
Op een specifieke manier het driedimensionale spel verlaten is ook een bewuste keuze van de ziel. 
Geen enkele keuze is beter dan de andere. Geen enkele manier van verlaten van het spel is beter 
dan de andere. Wanneer je iets als pijnlijk beschouwt is dat een projectie van je eigen beperkende 
overtuigingen en je eigen angsten op een neutrale gebeurtenis - het verlaten van het spel. 
Nogmaals, alles is een afspiegeling van jouw bewustzijn. Alles is gemaakt uit jouw bewustzijn. 
Jouw leven is het verhaal dat je aan het vertellen bent. Wat je aan het vertellen bent, beleef je ook.  
Met jouw verhaal kun jij jezelf bang maken of inspireren. Wat is je voorkeur?   
Nogmaals, de driedimensionale werkelijkheid is een spel dat je met jezelf speelt. Wat jullie als 
dood labelen is simpel gezegd het jezelf weghalen uit het 3D-spel. Want het is klaar, je hoeft het 
niet meer te spelen, het is over om welke reden dan ook… 
Vooruit dan maar… op nieuwe avonturen.  
Alle dimensies zijn gemaakt uit het levende bewustzijn. Een breed scala van trillingsfrequenties in 
specifieke lichtpatronen vormen een blauwdruk voor een uiteenlopende diversiteit van mogelijke 
manifestaties van hetzelfde bewustzijn. Want alle dimensies zijn ontworpen als kosmische spellen 
met verschillende spelregels, verschillende contracten en overeenkomsten op het niveau van het 
Collectieve bewustzijn.  
 
Vanuit de Hogere perspectieven is het maar een spel wat men speelt met zichzelf... puur voor 
eigen vermaak…  
 
Vraag: ’s Nachts maken wij verre reizen waarbij ons fysieke lichaam hier blijft. Wat is het doel van 
deze nachtelijke reizen als wij ons dit bijna nooit meer kunnen herinneren? 
 
Het is inderdaad zo dat jullie ’s nachts in andere sferen verblijven. Sommigen bezoeken hun 
zielenfamilie of hebben contact met verschillende delen van zichzelf in parallelle werkelijkheden, 
derden gaan terug naar de dimensie waar ze vandaan komen en werken daar aan allerlei 
projecten.  
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Jouw focus op de fysieke werkelijkheid betekent niet dat het de enige sfeer is waar je actief bezig 
bent. Als multidimensionaal lichtwezen ben je simultaan in talloze werkelijkheden waar je 
deelneemt aan een verscheidenheid van creatieve projecten. Vaak heeft dat direct of indirect ook 
te maken met jouw levensmissie hier op Aarde. Er vindt in interdimensionale sferen een 
uitwisseling van kennis en informatie plaats. 
 
Soms ga je naar je zielenfamilie om je even op te laden, je weer thuis te voelen en door geliefden 
omringd te worden.  
Het thuiskomen is een vreugdevolle en ontroerende gebeurtenis.  
Jouw vereniging met je zielenfamilie voelt als een warm bad vol met liefde en onvoorwaardelijke 
steun. Voor veel zielen is het moeilijk om terug te keren naar het driedimensionale speelveld.  
Daarom herinneren jullie je nachtelijke reizen niet meer, het is voor jullie bestwil.  
Het herinneren van al jouw activiteiten op verschillende plannen van existentie kan voor jouw 
fysieke Mind verwarrend zijn. Verwarrend omdat jouw belevingen in andere dimensies en in 
parallelle werkelijkheden net zo reëel zijn als je ervaringen in het driedimensionale spel.  
Soms herinner je je iets van jouw nachtelijke reizen zoals een speciaal gevoel of een beeld, dan 
probeert je fysieke Mind het in een bekende context te plaatsen (door het te interpreteren), als 
het niet lukt filtert het die herinnering gewoon weg.  
Jouw lichaam is jouw voertuig in het 3D-speelveld. Het is speciaal hiervoor ontworpen en 
geconstrueerd. Het verlaten van jouw fysieke lichaam is alleen mogelijk wanneer je in een diepe 
slaapfase bent. Dat is de reden waarom een diepe slaap zo heilzaam is voor je, het zorgt voor 
harmonisatie van je energieveld.  
Jouw incarnatie in het driedimensionale spel is je eigen bewuste keuze, je bent specifiek in deze 
tijdlijn geïncarneerd omdat jij het grootste evenement in de geschiedenis van de Aarde niet wilde 
missen. Velen zijn nu op deze planeet om deel te nemen aan de mogelijke evolutiesprong die nu als 
potentiële kans voor het menselijke ras bestaat. 
 

 
 
 
Vraag: Ik wil ontzettend graag dat de planeet weer geneest en dat wij 
eindelijk aankomen waar wij zo graag naartoe willen: een liefdevolle en 
gezonde planeet. Mogen wij echt hoop blijven houden? 
 
Alles wat jij je kunt voorstellen, bestaat al. Je kunt je niet iets verbeelden wat er niet is, alles 
ontstaat vanuit je bewustzijn. Buiten je bewustzijn is er niets.  
Wat jij je kunt verbeelden, bestaat in de Schepping. Je fysieke Mind kent geen verschil in 
waarneming van wat jij als fysieke werkelijkheid labelt en van wat je verbeelding noemt.  
Beide hebben dezelfde en enige kwaliteit‒ ze bestaan.  
Beide zijn projecties van jouw bewustzijn op het multidimensionale Existentieveld.  
Al jouw dromen over het leven van je voorkeur zijn net zo reëel als datgene wat je als fysieke 
werkelijkheid ervaart. Daarom zeggen wij dat al jouw dromen al bestaan als realiteit. 
Alleen op een andere trillingsfrequentie en daarom nog niet tastbaar voor jullie, gezien vanuit het 
driedimensionale perspectief. Hoewel de grens tussen die werelden steeds dunner en 
transparanter wordt. 
Door middel van verbeelding en door middel van dromen laat jij aan de Schepping, het Universum 
weten, wat je graag wilt. Het Universum spiegelt dat, mits je frequenties ermee matchen. Dus je 
primaire taak is hier bewust jouw passie en jouw dromen te volgen.  
Manifestatie van een liefdevolle en gezonde planeet is nu mogelijk. Jouw verbeelding is jouw 
communicatiemiddel met jouw Hogere Zelf. Door middel van beelden laat je weten wat jouw 
voorkeur is. Weet dat het jou al gegeven is, onvoorwaardelijk, omdat je bent.  
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Wanneer jouw trillingsfrequenties met deze versie van de Aarde mee resoneren, verschijnt het als 
jouw (fysieke) werkelijkheid. Wanneer jullie zeggen dat het jullie grote wens is dat het leven op 
deze planeet gezond en liefdevol is. 
Leef je leven alsof het al zo is, ga met elkaar en met al het levende bewustzijn op een liefdevolle 
manier om, zorg dat jij een gezonde en harmonieuze levensstijl erop nahoudt en het Universum zal 
het altijd onvoorwaardelijk matchen.    
 

 
 
Vraag: Wat is de rol van intentie in het creatieproces? 
 
Alles in het Universum is door middel van intentie gemanifesteerd. Intentie is de meest krachtige 
expressie van de goddelijke energie. Het brengt alles tot stand, het is de drijfveer van de 
Schepping.  
De intentie van de Schepping is onvoorwaardelijke liefde. Daaruit is alles gemaakt, alles draagt de 
energie van liefde in zichzelf.  
Ook in de 3D-werkelijkheid, hoewel het soms moeilijk te vatten is. Het 3D-spel is vanuit liefde en 
dienstbaarheid ontworpen.  
Wanneer je er met de ogen van jouw Hart naar kijkt, kun je het daadwerkelijk zien. Eenmaal gezien 
word je je bewust van hoe het allemaal werkt. Alles in je leven verschijnt als teken van 
onvoorwaardelijke zelfliefde.  
Want het Universum zegt nooit NEE tegen jou.  
Het voorziet je in alles wat je nodig hebt, mits jouw beliefsysteem het toelaat.  
Een intentie heeft direct invloed op het energetische veld van het Al Wat Is. Zie het als een steen 
die je in de vijver gooit. Er ontstaan kringen. De eerste kring is de meest krachtige expressie van 
het Universum op jouw intentie, de volgende kringen zijn qua kracht minder sterk maar ze hebben 
meer uitwerking op het veld. Wat zegt dat eigenlijk? 
Het zegt dat elke intentie en elke gedachte die jij in het energetische veld van het Bestaan plaatst 
een diepe uitwerking heeft op het Al Wat Is. En het blijft voor altijd bestaan. De frequenties van 
elke intentie blijven voortbestaan in het veld waar ze in geprojecteerd zijn.  
Ze beïnvloeden een energetische blauwdruk van de werkelijkheid waar ze als zaadjes zijn geplant. 
De energetische blauwdruk van elk plan van het Bestaan is voor ons een feedback van het niveau 
van bewustzijnsontwikkeling op het desbetreffende plan.   
Onze intentie is onvoorwaardelijke dienstbaarheid.  
Wij zien jullie als onze kinderen. Wij zijn diegenen die de planeet Gaia en het  
oorspronkelijke menselijk ras – Adam Kadmon‒ontworpen. De planeet Aarde is gemaakt als een 
van de mooiste plekjes van het Universum. Velen kwamen om het te bewonderen en om mooie 
tijden te beleven. Het is een parel van het Universum, een paradijs.  
Deze versie van de Aarde bestaat nog, wij laten niet zomaar iets vernietigen waar de creatieve 
ontwerpers van het Universum zo lang en met zoveel liefde aan gewerkt hebben. 
Daarom is de driedimensionale versie van de Aarde gecreëerd, een plaats waar dualiteit in alle 
vormen volledig uitgespeeld kan worden.  
Waar iedereen die ervoor kiest aan eigen lessen en issues kan werken. Het is een plaats waar 
iedereen het oordeel zowel over Goed als over Kwaad, over Licht en over Duisternis leert los te 
laten.  
Dat is een van de redenen waarom deze planeet in quarantaine is gezet, om negatieve invloeden 
maximaal te beperken die via de natuurlijke portalen de andere dimensies binnenstromen.  
 
Jullie intentie is jullie belangrijke sleutel wanneer het gaat over manifestatie van de planeet Aarde 
met hogere trillingsfrequenties, waar velen van jullie van dromen en naar verlangen.  
Want dat is de plaats waar jullie vaak in je nachtelijke reizen naartoe gaan. Daarom zijn deze 
verlangens zo sterk. Na het wakker worden vergeet je het en dat is ook de bedoeling, want de 
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herinneringen aan jouw verblijf op Gaia kunnen jullie verblijf in het driedimensionale spel 
ondraaglijk maken.  
Spreek je intentie uit in je open Hart over welke werkelijkheid je voor jezelf en voor je kinderen 
prefereert, op welke planeet je wil leven.  
 
Weet dat de plaats waar je zo vaak over droomt werkelijkheid is en jouw transitie erheen in de 
fysieke vorm (dat is de clou) nu binnen jouw handbereik ligt.  
De zuivere planeet kan alleen met de zuivere frequenties, zuivere gedachten, zuivere intenties 
betreden worden. Daarom zeggen wij dat jullie frequenties de sleutels zijn die de deuren voor 
jullie openen naar het paradijs.  
 

 
 
Vraag: Hoe kan ik bewust verschuiven in trillingsfrequenties? 
 
Het Existentieveld is een verlengstuk van de waarnemer zelf. Zonder waarnemer is er niets. Alles 
bestaat omwille van de waarnemer. Jij bent die waarnemer.  
Je navigeert in het holografische veld door middel van eigen intenties.  
Jouw intenties, jouw beliefsysteem (jouw kernovertuigingen), jouw emoties dienen in alignement 
te zijn met elkaar, wil je bewust verschuiven in trillingsfrequenties naar ervaringen c.q. 
werkelijkheid van jouw voorkeur.   
Om te beginnen kun jij het Emotionele lichaam gebruiken als jouw gids. Emoties zoals passie, 
liefde, vreugde en geluk verhogen automatisch jouw trillingsfrequenties en creëren een 
verschuiving in jouw waarneming van het Al Wat is. 
Hoe bemerk je dat?  
De werkelijkheid blijft dezelfde. Jouw beleving van Wat Er Is, jouw relatie tot wat jij als 
werkelijkheid ervaart is anders.  
Het bewust gebruik kunnen maken van je Emotionele lichaam zien wij nu als de meest 
toegankelijke manier van het verhogen van je eigen trillingsfrequenties.  
Een permanente verschuiving in de trillingsfrequenties gaat gemakkelijker wanneer je met jouw 
aandacht verankerd bent in jouw Hart. Het leven vanuit je Hart, denken met je Hart, waarnemen 
vanuit het perspectief van jouw Hart en het worden van je Hart is de meest natuurlijke weg voor 
jullie Re-ascension.  
 
Wanneer je de hogere trillingsfrequenties die nu jullie planeet overspoelen in jezelf kunt 
huisvesten, gaat het verschuiven naar een verheven versie van jezelf nog gemakkelijker.  
Om de hogere trillingsfrequenties te kunnen huisvesten dient jouw lichaam als het ware 
‘opgeruimd te zijn’. De hogere frequenties reizen letterlijk heen en weer door je lichaam en 
brengen alles wat niet met zichzelf in alignement is aan de oppervlakte. Het huis moet eerst 
opgeruimd zijn, leeg zijn wil je deze nieuwe energie in jouw lichaam kunnen huisvesten.  
 
Jij bent een multidimensionale Zelf en een driedimensionale versie van jezelf (jouw fysieke vorm) 
is maar een deel van wie je echt bent.  
Wanneer jij je dat realiseert, kun jij jouw lichaam gebruiken voor waar het voor is ontworpen: een 
zend- en ontvangststation. Je stemt je op een willekeurige trillingsfrequentie af door te navigeren 
op je eigen energieveld en je bent afgestemd op de trillingsfrequenties c.q. plannen van het 
Bestaan van jouw voorkeur.  
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Vraag: Buiten het lichaam treden, astrale reizen… hoe werkt dat? 
 
Het concept van buiten het lichaam treden is een concept dat ontstaat vanuit een lineaire 
perceptie van de fysieke Mind. Velen beschrijven het zoals: ik verlaat mijn lichaam en ik ga ergens 
heen.  
Wanneer je weet dat de fysieke vorm alleen maar deel uitmaakt van de grotere Jij, dan realiseer jij 
je dat het astrale reizen een bijproduct is van jouw realisatie van wie je werkelijk bent.  
Het is een kwestie van het verschuiven van je focus van jouw waarneming van de ene versie van 
jezelf (de kleine Jij) naar een andere versie van jezelf (de grotere Jij). De grotere Jij heeft een 
volledig ander perspectief en een andere visie op dezelfde Schepping. Niets verandert, behalve 
jouw waarneming door het verschuiven van het ene point of view naar het andere point of view.  
Het astrale reizen behoort tot een ervaring van je multidimensionale Zelf. Je verlaat niets, je 
verbreedt jouw visie op het Al Wat Is en ervaart die aspecten van het Existentieveld waar je je 
daarvoor niet bewust van was.   
 
Vraag: Hoe zit het met spiritualiteit en geld? 
Spiritualiteit en geld zijn voor veel mensen moeilijk te rijmen. Wij willen onze visie daarover met 
jullie delen.  
Geld is net als alles een manifestatie van Universele energie. Die energie is neutraal, dat wil 
zeggen dat het niets betekent. Geld betekent ook niets totdat je er zelf een betekenis aan geeft op 
basis van het beliefsysteem van het Collectief waar je toebehoort. 
Jouw kernovertuigingen over geld creëren een blauwdruk voor je ervaringen met geld in deze 
driedimensionale fysieke werkelijkheid.  
Je geloof over hoeveel geld je kunt hebben, of dat spiritueel of niet-spiritueel is, dat je het nodig 
hebt om te kunnen overleven, creëert niet alleen een innerlijk conflict rondom geld, het 
belemmert economische vooruitgang op jullie planeet. Het sluit het menselijke ras op in de 
overlevingsmodus. En dat zien wij terug op het niveau van het Collectief op jullie planeet. 
Wanneer je buiten het geldconcept leert te denkt ben je volledig vrij in manifestatie van de 
werkelijkheid van jou voorkeur.  
 
Wanneer je durft te leven zonder te denken aan hoe je aan geld moet komen, zonder angst dat jij 
jouw inkomen kunt verliezen, wanneer jij de zorgen over geld volledig loslaat, ga je merken dat het 
Universum hoe dan ook altijd voor je zorgt.  
Je bemerkt dat alles op een wonderbaarlijke manier in je leven verschijnt en dat je als het ware op 
handen gedragen wordt.  
 
Wanneer je ophoudt om van geld een probleem te maken, verdwijnt het probleem vanzelf.   
Het zorgen maken over geld creëert alleen maar nog meer zorgen ‒ het is een Universele wet.  
Het cultiveren van een gevoel van zorgeloosheid rondom geld brengt meer ontspanning en 
vreugde in je leven. Dat maakt je vanzelf aantrekkelijker voor alle goede dingen die zich in je leven 
willen manifesteren.   
Het kan niet anders, want zorgeloosheid over geld is een teken van jouw vertrouwen in het 
Universum.  
Het Universum zal het altijd weerspiegelen in de vorm van een manifestatie van alles wat je nodig 
hebt, met een perfecte timing.  
 
Geld is een enorm manipulatiemiddel in de driedimensionale werkelijkheid, want het is een 
kunstmatig gecreëerd machtsmiddel. Wie geld heeft, heeft macht. Deze overtuiging ligt 
opgeslagen op het blauwdrukniveau van het Collectief op jullie planeet.  
Zolang je erin gelooft, zet je als het ware jouw energetische handtekening eronder. Hiermee 
ondersteun je deze illusie. Jouw angst voor schaarste is een bevestiging dat je in de illusie leeft van 
een persoonlijke onmacht. Wees je hier heel bewust van.  
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Wat er ook gebeurt, wees ontspannen. Weet dat je altijd oké bent.   
 
Onderzoek je beperkende overtuigingen rondom geld en rijkdom en vooral over jouw persoonlijke 
waarde.  
Geld dat binnenkomt is een directe afspiegeling van je persoonlijke waarde. 
Het Universum manifesteert met hetzelfde gemak één cent en één miljoen. Het manifesteert 
onmiddellijk en het maakt geen onderscheid in getallen. Het is jouw idee over of je die miljoenen 
wel of niet waard bent en hoeveel energie het jou zou moeten kosten en hoe hard je ervoor moet 
gaan werken. Dit creëert obstakels die je niet kunt overwinnen. 
En het Al Wat Is houdt onvoorwaardelijk van zichzelf en zegt altijd ‘JA’ tegen zichzelf ‒ tegen jou.  
Je overtuigingen over jezelf en over geld bepalen je houding. Dat is de reden waarom sommige 
mensen op deze planeet altijd geld hebben, ongeacht hoeveel ze aan rijkdom verspillen, en andere 
mensen niet, ongeacht hoe hard ze ervoor werken.  
Rijkdom hebben en er hard voor moeten werken, hebben niets met elkaar te maken.  
Het zijn volledig los van elkaar staande ervaringen, het een is niet het gevolg van het ander.  
Het verbaast ons zeer hoe het jullie als Collectief is gelukt om tussen ervaringen die niets met 
elkaar te maken hebben een permanente energetische link te creëren: ‘Om rijk te zijn moet je hard 
werken.’ Deze overtuiging wordt op jullie planeet van generatie naar generatie overgedragen.  
Spiritualiteit en geld staan niet los van elkaar. Spiritueel zijn betekent het weten wie je werkelijk 
bent. Het weten dat je altijd door het Al Wat Is onvoorwaardelijk gesteund bent, altijd voorzien 
bent in alles wat nodig is met een perfecte timing , puur en alleen omdat Je Bent. Het Al Wat Is 
ondersteunt zichzelf onvoorwaardelijk. Het is een Universele Wet. Een spiritueel iemand 
vertrouwt de Universele wetten en het Universum spiegelt alleen diens vertrouwen.  
 
Wanneer je geen waarde aan jezelf toekent, zie je het terug op je banksaldo.   
Werk aan je eigenwaarde-issues zodat je een verschuiving kunt maken naar een versie van jezelf 
die nooit geldproblemen heeft of heeft gehad. Naar een versie van jezelf die in rijkdom en 
overvloed leeft en altijd al heeft geleefd. Naar de versie van jezelf voor wie het leven in rijkdom en 
overvloed de enige mogelijke optie is. Niemand heeft macht over geld.  
Want geld is als lucht. Heb je macht over de lucht?  
Zie het als de lucht die je moeiteloos in- en uitademt. Zo is het ook met geld. Het komt moeiteloos 
binnen, precies zoveel er nodig is en moeiteloos verlaat het jou ook.  
 
Wanneer je het proces van het binnenkomen of het loslaten wilt controleren creëer je een 
energetische contractie die de stroom van geld in je leven belemmert.  
Deze behoefte aan controle zien wij weer terug op het blauwdrukniveau van het Collectief op 
jullie planeet. Het ontstaat door het geloof in schaarste. 
Controle hebben over geld is een grote illusie en daarom een grote frustratie op deze planeet. In 
werkelijkheid heeft niemand controle over geld.  
Niet diegenen die het wel hebben en niet diegenen die het niet hebben.  
Geld is energie. Kun jij de kosmische energie controleren? 
Er zit geen enkele logica in. Wat niet logisch is voor jou, is ook niet logisch voor het Universum.  
Vraag jezelf af hoe het komt dat je in die onzin gelooft? 
Deze illusie van controle over geld houdt je weg van datgene waar je wel controle over hebt:  jouw 
beliefsysteem- jouw persoonlijke overtuigingen. 
Je bent de baas, de koning in je eigen koninkrijk, want je bepaalt zelf waar je wel of niet in gelooft.  
Wij zeggen: ‘Kies bewust het beliefsysteem van je voorkeur, als de blauwdruk van de 
werkelijkheid die je prefereert.‘ 
 
Er zijn veel negatieve emoties die kunstmatig gekoppeld zijn aan geld op jullie planeet, zoals 
schaamte en schuld. Mensen schamen zich en voelen zich schuldig als ze wel geld hebben en ook 
als ze dat niet hebben. Het is een paradox.  
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Wanneer jij je realiseert dat geld maar een label is waarmee je energie kunt labelen en daarmee 
een probleem voor jezelf creëert, gaat alles veranderen.   
Haal het label maar weg. Leef je leven zonder labels die je belemmeren in de manifestatie van jouw 
grootste dromen en jouw grootste passie. Je hebt geen geld nodig om het leven te manifesteren 
dat je graag wilt.  
Daarmee maak je de grootste verschuiving in expansie van jouw bewustzijn.  
Hiervoor hebben jullie vanuit Hogere perspectieven voor jezelf ‘een planetaire crisis’ gecreëerd 
om uit het belemmerende geldparadigma te stappen en een verschuiving te kunnen maken in de 
waarneming van je eigen potentieel.. 
Hiermee creëer je als Collectief een noodzakelijkheid voor jullie eigen evolutiesprong.  
 

 
 
 
Vraag: Kunnen jullie ons iets vertellen over healing met kristalen? 
 
Er zijn op jullie planeet kristallen van buitenaardse origine, ze hebben van nature een hoge en 
stabiele trillingsfrequentie.   
Sommige worden van oudsher gebruikt voor healing en anderen als opslagplaats van energie en 
informatie.  
Niet alle kristalen zijn geschikt voor healingwerk. Hoogte en stabiliteit van trillingsfrequenties van 
kristalen zijn afhankelijk van veel factoren, bijvoorbeeld van de oorspronkelijke beddingplaats, 
van de bewerkingsmethode, van de helderheid, vorm en maat. Kristallen die bijvoorbeeld 
machinaal zijn bewerkt verliezen hun oorspronkelijke structuur en hun natuurlijke resonantie.  
Er zijn kristallen op jullie planeet als prototype gemaakt van de opslagplaats van de database van 
het Universum.  
 
De geometrische matrix van elk kristal is een drager van specifieke trillingen en eigenschappen.   
De energetische structuur van zo’n kristal kan naar behoefte gemoduleerd zijn en dat verandert 
de eigenschappen van een kristal. Kristallen, met een specifiek gemoduleerde energetische 
matrix, kunnen gebruikt worden als opslagplaats voor kosmische energieën, je kunt het 
vergelijken met een hele grote accu, andere kristalen als opslagplaats voor informatie – zie het als 
een externe schijf met veel opslagcapaciteit.  
Kristallen kunnen door middel van intenties geprogrammeerd worden. Je kunt met kristallen 
telepathisch communiceren want ze zijn net als alles in het Universum een levend bewustzijn.  
Kristallen van hogere energetische trillingsfrequenties genereren zelf energie, andere kristallen 
kunnen gebruikt worden als transformatoren. Die transformeren de hogere energietrillingen in de 
lagere. Te hoge energetische trillingen kunnen schadelijk zijn op het 3D-plan van het Bestaan. 
Daarvoor zijn op jullie planeet op veel plaatsen kristallen geplaatst die een energie 
transformerende functie hebben.      
Er zijn kristallen op jullie planeet die speciaal voor healing gemoduleerd zijn (hun moleculaire 
structuur is aangepast). Ze brengen energie van hun omgeving in alignement met eigen 
trillingsfrequenties.  
Alles in de natuur streeft naar harmonie met elkaar, harmonie in resonantie.  
Trillingsfrequenties van een groep mensen gaan zich automatisch ook afstemmen op de meest 
hoge en stabiele trillingen in de groep.  
Het is een natuurlijke tendens tot resonantie, die de energie van iedereen in de groep met de 
hoogste en de meest stabiele trillingsfrequenties in alignement brengt.   
Op dezelfde manier werkt healing.  
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Healing is een afstemming op de hoogst mogelijke stabiele frequenties. De natuurlijke dragers van 
stabiel hogere frequenties op jullie planeet zijn: sommige kristallen, sommige bomen, bijvoorbeeld 
de pijnboom, sequoia, sommige dieren zoals dolfijnen, walvissen en diegenen die wij de volontaire 
ziel noemen.  
Veel van hen staan buiten het Evolutieproces en ze zijn dragers van stabiele hoge 
trillingsfrequenties op jullie planeet.  
Wat jullie op fysiek of psychologisch vlak als ziekte ervaren, is op een moleculair/atomair niveau 
een dissonantie in trillingsfrequenties. Wanneer de resonantie is hersteld, heeft healing 
plaatsgevonden.  
De aanwezigheid van hogere stabiele trillingsfrequenties zorgt voor het herstel van resonantie en 
een onmiddellijke healing.  
Elke healing is een onmiddellijke healing.    
Hoe snel en in welke vorm healing zich op het fysieke vlak zal manifesteren is  
volledig afhankelijk van het beliefsysteem van de ontvanger van die healing.  
Want het beliefsysteem dient healing te ondersteun, wil je het afgespiegeld zien in de fysieke 
vorm.  
Door het proces van healing in een lineair tijdsperspectief te plaatsen maakt de fysieke Mind het 
voor zichzelf geloofwaardig, aanvaardbaar en daardoor ook waarneembaar.   
 
Zelfhealing werkt met hetzelfde principe. Zelfhealing is het verhogen van je eigen 
trillingsfrequenties en daarmee verschuiven naar een versie van jezelf die nooit ziek is geweest. Je 
beliefsysteem dient het ook te ondersteunen: weten dat het mogelijk is en weten dat je volledig 
gezond bent en altijd bent geweest. Want de nieuwe versie van jezelf heeft een ander verleden en 
een andere toekomst, gezien vanuit een lineair perspectief.  
Ziektes, beperkingen en ongemak in je lichaam zijn projecties van je beperkende en vaak 
destructieve gedachten en overtuigingen op het fysieke vlak. 
Elke gedachte, elke overtuiging heeft eigen trillingsfrequenties. Een negatieve overtuiging creëert 
een dissonantie met je natuurlijke trillingen, dat ervaar je als ongemak in je lichaam.   
Pijn is een signaal dat je uit alignement bent met de frequenties van je natuurlijke Zelf. Pijn is je 
vriend die bij je aanklopt en meldt dat jij niet volledig jezelf bent, dat je niet in harmonie met jezelf 
bent, dat jij je natuurlijke resonantie dient te herstellen.  
In oude tijden zijn met behulp van kristallen etherische piramiden gebouwd die een Merkaba-veld 
creëren en als interdimensionale portalen functioneren voor intergalactische communicatie.   
Deze etherische piramiden zijn nog steeds op de Aarde aanwezig. Vanuit de beperking van het 3D-
perspectief kunnen jullie ze niet waarnemen.  Zo’n etherische piramide ligt onder ander nog in de 
Bermuda Triangle, in Noord-Amerika ‒ The Grand Canyon en in Siberië ‒Belovodia, het Altai 
gebergte, Paaseiland- Stille oceaan.  
De etherische piramiden zijn de dragers van het planetaire Merkaba-veld en behoren bij de vijf 
dimensionale versie van de Aarde.  
 
 
 
 

Vraag: Het lijkt erop dat wij nu, terwijl wij in transitie fase zijn, met steeds 
meer negatieve energieën geconfronteerd worden. Hoe komt dat? 
 
Alles wat nu op jullie planeet gebeurt dient hoe dan ook het Re-ascensionproces van het menselijk 
ras naar een Hoger plan van het Bestaan.  
Alles werkt samen als één geheel.  
Maak je niet druk over wat er in de buitenwereld lijkt te gebeuren. Niets is wat het lijkt.  
Focus je op de trillingsfrequenties van je Hart en laat de rest van de wereld aan zichzelf over.  
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Vul je omgeving met deze energie van jouw Hart, elimineer je angsten en onderzoek jouw oude 
beliefsysteem. Wat niet meer resoneert met jouw natuurlijke trillingsfrequenties ervaar je vanzelf 
als onzin, je ziet daar geen logica meer in. Het loslaten van zo’n overtuiging of een beperkt concept 
ervaar dan je als iets natuurlijks. Het hoort niet meer bij wie je nu bent. Het hoort misschien bij 
iemand anders, maar niet meer bij jou.  
Wij hebben het hier over loslaten omdat je lichaam jouw beliefsysteem adopteert en het 
vasthoudt als een eigen besturingsprogramma. Programma’s waar je je vaak niet bewust van bent, 
sturen jouw emoties en jouw gedrag, moduleren jouw werkelijkheid zodat je altijd buiten jezelf 
een bevestiging vindt van je eigen overtuiging.  
Omdat het proces in de meeste gevallen onbewust verloopt blijf je vaak gevangenzitten in de 
projectie van je eigen scenario’s op het holografische veld en je gelooft dat het de enige mogelijke 
werkelijkheid is.  
Wanneer jij jouw oude kernovertuigingen onderzoekt en echt gaat checken of het klopt met wat je 
nu weet en nu in je leven prefereert, zie je het voor wat het is‒een optioneel iets.  
Een werkelijkheid is onpersoonlijk wanneer jij je dat realiseert kan je elke optie kiezen die je maar 
wilt, uit oneindig veel mogelijkheden die in het hier en nu simultaan bestaan.  
 
Wanneer je buiten jezelf iets ziet wat negatieve emoties bij je oproept, neem maar een time-out. 
Kijk hoe het met je eigen kernovertuigingen correspondeert. Kijk naar het dader- slachtofferspel 
dat binnen je bewustzijn uitgespeeld wordt. Soms speel je de rol van dader, soms de rol van 
slachtoffer.  
Het einde van dat spel binnen je eigen bewustzijn zorgt automatisch voor verschuiving  
in jouw waarneming van Wat Er Is.  
 
Je ziet datgene wat buiten verschijnt als iets optioneels. Iets wat je kunt kiezen, als jouw 
werkelijkheid, of laten voor wat het is.  
 

 
 
 
Vraag: Hoe kunnen wij een einde maken aan het dader - slachtofferspel? 
 
Door letterlijk uit die rol te stappen. Je niet meer met één van de aspecten van hetzelfde 
bewustzijn (gefragmenteerd door de perceptie van de fysieke Mind) te identificeren.  
Wees een levend voorbeeld van hoe je hier anders mee om kunt gaan.  
Laat je licht schijnen en maak je eigen keuzes, laat zien dat het mogelijk is voor iedereen op deze 
planeet.  
De rollen van dader en slachtoffer zijn typische karmische rollen die jullie al duizenden levens aan 
het spelen zijn. Het ene leven is een leven van de dader, het volgende van een slachtoffer en zo 
gaat het maar door. In deze tijdlijn onder invloed van hogere trillingsfrequenties lijkt het erop dat 
je beide rollen tegelijkertijd aan het spelen bent (in de ene situatie ben je een dader en in de 
andere een slachtoffer).  
Karma houdt je vast op het niveau van lage trillingsfrequenties en laat je niet in 
trillingsfrequenties stijgen. Het laat je niet vliegen.  
Het werkt als vliegenvanger, je komt er niet van los.  
Het stappen uit het dader- slachtofferrolspel is een belangrijke stap in de ontwikkeling van het 
bewustzijn van het menselijk ras.  
Er is nu voor velen op deze planeet een mogelijkheid gecreëerd om uit karma te stappen en in het 
evolutieproces verder te kunnen gaan. De clou is hier dat jij je karma niet mee kunt nemen naar de 
Hogere dimensies.  
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Er is nog iets wat wij met jullie willen delen.  
Hoe dichter je bij het licht komt, hoe meer duisternis er lijkt te komen. Maar dat is alleen schijn. 
Juist omdat er nu meer licht op jullie planeet is, wordt duisternis steeds meer zichtbaar. Het 
contrast tussen de beide aspecten van energie is nu zo groot dat jij je er niet meer in kunt 
vergissen. Het lijkt erop dat dualiteit op jullie planeet nu aangescherpt wordt.  
En dat is niet toevallig, je creëert deze ervaringen zelf om voor eens en altijd voor jezelf duidelijk 
te krijgen wat jouw voorkeur is. Wat wil je in jouw leven manifesteren? Alles ligt nu open en er is 
geen onduidelijkheid meer. Je kunt je niet meer vergissen over wat er in je werkelijkheid 
verschijnt. Je herkent de duisternis meteen en je herkent het licht meteen.  
Waar ga je voor? Wat is je voorkeur? Spreek je intentie uit en blijf erin verankerd.  
Je hoeft niet tegen de duisternis te vechten. 
Kijk ernaar en accepteer het als een gelijkwaardig deel van het Al Wat Is, dan heeft duisternis geen 
enkele invloed meer op jou. Dan zie je het voor wat het is ‒ NIETS.  
 

 
 
 
Vraag: Hoe kunnen wij als deel van het Al Wat Is een Vrije Wil hebben? 
 
Jullie maken deel uit van het Universum van de Vrije wil. De Wet van de Vrije Wil is bepaald en 
een gegeven hier, door de Oorspronkelijke Schepper.  
Al het levende bewustzijn op alle plannen van het Bestaan van zo’n Universum hebben vrijheid 
van keuze, gegeven door deze wet.  
Er zijn veel andere alternatieve Universums waar zoiets als een Vrije Wil niet eens bestaat, waarin 
het levende bewustzijn zich deze ervaring niet eens kan voorstellen.  
Wanneer je de wet van de Vrije Wil onbewust negeert, benut je niet volledig alle mogelijkheden 
van het 3D-spel. 
Wanneer je de aanwezigheid van de Vrije Wil bewust ontkent, streef je ernaar om op de point of 
view van een waarnemer te blijven, wat een heel natuurlijke ervaring is vanuit het perspectief van 
jouw Hogere zelf en niet natuurlijk is vanuit het driedimensionale perspectief van jouw fysieke 
Mind.  
Je bent hier geïncarneerd om specifieke voor deze dimensie ervaringen te hebben. Ervaring van 
de Vrije Wil is er een van. Sommigen van jullie zijn hier alleen omwille van deze unieke ervaring.  
Wanneer je alle ervaringen die bij het driedimensionale spel horen niet volledig beleeft of het 
helemaal uit de weg wilt gaan, waarvoor ben je dan hier?  
De grote paradox is dat het ontkennen van een Vrije Wil alleen mogelijk is juist omwille van de 
Wet van de Vrije Wil. 
Er zijn Universums waar het levende bewustzijn zich niet eens zoiets kan voorstellen. Zo uniek is 
deze ervaring wanneer jij vanuit de Wet van de Vrije Wil de werkelijkheid van jouw voorkeur kan 
manifesteren.  
 
Het geen Vrije Wil hebben, is bovendien iets wat je al zo goed kent, het is niet een nieuwe ervaring 
voor jou. Het is absoluut niet een ervaring die jou een ‘spiritueel iemand’ maakt. Je bent geen 
fysieke vorm die op spirituele ervaringen uit is. Je bent een spiritueel lichtwezen dat ervaringen 
van de fysieke werkelijkheid voor zichzelf creëert en ervaart.  
Wanneer je op dit plan van het Existentieveld incarneert, kies je automatisch voor de bewuste 
manifestatie van jouw Vrije Wil als ultieme ervaring die je hier kunt hebben.  
Vanuit ons perspectief is het ontkennen van de Vrije Wil in deze fysieke werkelijkheid, het uit de 
weg gaan van eigen verantwoordelijkheid voor het eigen co-creatiewerk als scheppend wezen.  
Want je creëert alles in je leven, ongeacht of je wel of niet gelooft dat je een Vrij Wil hebt.  
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Je bent ontworpen als een co-creator van je eigen werkelijkheid. Jouw werkelijkheid komt uit je 
bewustzijn, is gemaakt uit jouw bewustzijn. Want er is niets buiten je bewustzijn…Of je je hier 
bewust van bent of het ontkent zal in feite niets veranderen. 
Want wil je ervaring hebben van een fysieke werkelijkheid, dan dien je die werkelijkheid eerst te 
creëren. Eerst creëren dan ervaren. Je kunt geen ervaring hebben van de werkelijkheid die je niet 
hebt gecreëerd. Het is de wet van de Schepping.  
Wanneer je in de fysieke werkelijkheid bent en daarbij ontkent dat je een Vrije Wil hebt, dan 
ontstaat een illusie dat alles je overkomt en je bent als een blad die door de wind alle kanten op 
waait…  
Wat jou dan ontgaat is dat je zowel een blad als de wind bent en ook diegene die het waarneemt. 
De waarnemer bepaalt het Al.    
 

 
 
 
Vraag: Hoe weerhouden de veranderingen op Aarde zich ten opzichte van 
het hele Zonnestelsel? 
 
Het Zonnestelsel maakt deel uit van het galactische Melkwegstelsel. Het galactische 
Melkwegstelsel is een onderdeel van grotere galactische clusters die wij een Erkaba-confederatie 
noemen en die deel uit maakt van een nog grotere Kaishi (geen begin en geen einde) eenheid en 
het gaat zo door tot in het oneindige.  
Het Universum is een hologram en wanneer een deeltje van het hologram verandert, verandert 
het hele hologram.  
Zie het Collectieve bewustzijn op jullie planeet Aarde als dat deeltje.   
De verschuiving van het menselijk bewustzijn in fysieke vorm naar een hogere plan van het 
Existentieveld betekent het schiften van het Universum naar de gloednieuwe versie van zichzelf 
waar geen oordeel meer is.  
Het is een heel bijzonder evenement en er is nu veel aandacht op jullie gericht. Want jullie 
manifesteren een nieuw tijdperk, niet alleen in de geschiedenis van jullie planeet Aarde maar van 
het hele Universum.  
De driedimensionale versie van een fysieke werkelijkheid is ontworpen als een plaats waar het 
levend bewustzijn door middel van ervaringen het oordeel over zowel duisternis als over licht 
leert los te laten.  
Daarom manifesteer je in jouw fysieke werkelijkheid alles, waarover je oordeelt, om het 
vervolgens te ervaren.  
Je leert via jouw ervaringen beide kanten van de medaille te begrijpen. Wanneer je inziet dat licht 
en duisternis hetzelfde zijn, is jouw werk gedaan. Want zonder duisternis weet je niet wat licht is 
en je kunt de aard van beide aspecten van energie niet volledig begrijpen. Ze zijn beide 
gelijkwaardige aspecten van de Schepping. Het zijn de krachten die alles in balans houden en je 
kunt er geen een missen zonder het kosmisch evenwicht te verstoren. Zonder een van die 
aspecten van zichzelf zou het Al Wat Is niet meer  het Al Wat Is zijn.  
Het loslaten van een oordeel is een belangrijke les in de evolutie van het menselijk ras als 
Collectief bewustzijn op jullie planeet.  
Je Hogere zelf weet alles over jou en co-creëert samen met jou ervaringen (onder andere) in jouw 
fysieke werkelijkheid om jouw missie te helpen volbrengen.    
Je kunt ze niet uit de weg gaan, hoe meer jij je openstelt voor alle ervaringen die in je leven 
verschijnen (als co-creatie), hoe gemakkelijker en hoe soepeler het zal verlopen.  
Want het enige wat ervoor nodig is, is dat je er doorheen gaat, het ervaart en het volledig leert te 
begrijpen.  



 

 
Het handboek dat je bij de geboorte niet meekreeg  pagina 65 

Eenmaal gedaan, eenmaal begrepen, is het over. Je hoeft het niet meer te ervaren. Zolang je 
oordeelt, ben je nog niet klaar met jouw werk.  
 
De alternatieve versie van de Aarde hoort bij de alternatieve versie van het Zonnestelsel, dat 
hoort bij de alternatieve versie van het Melkwegsterrenstelsel en via deze weg bij de alternatieve 
versie van het Universum, waar geen oordeel bestaat.  
De manifestatie van deze nieuwe versie van het Universum is het bij elkaar brengen van 
verschillende aspecten van het Al Wat Is, die door trillingsfrequenties bij elkaar horen, elkaar 
ondersteunen en voeden.  
Deze alternatieve versie van het Universum is een gelijkwaardig puzzelstuk van het Al Wat Is, 
gemanifesteerd en ervaren als een point of view op het Al Wat Is.  
 

 
 
 
Vraag: Wat is een Merkaba? 
 
Merkaba-Stertetrahydron is een energetische matrix van Ascension.   
Merkaba is een energetische matrix van een hoogdimensionale versie van het menselijk ras en van 
een hoogdimensionale versie van de planeet Arde, van het oorspronkelijke ontwerp van Gaia‒ een 
parel van het Universum, een paradijs. Merkaba is een energetische matrix,  de oorspronkelijke 
blauwdruk van Adam Kadmon, mens met twaalf DNA-strengen.  
 
Merkaba is een energetische matrix van jouw Divine Light Body. Het is een symbool van eenheid 
van Spirit en materie, van mannelijke en vrouwelijke aspecten van het bewustzijn die volledig in 
evenwicht en harmonie met elkaar zijn.   
Het is een symbool - Egg of Life. Dat is een manifestatie van de eerste deling van de cel tot acht 
cellen( 1, 2, 4, 8, 16 en zo verder). Het vormt Stertetrahedron – een Merkaba matrix die bij elke 
vorm van levende bewustzijn in de fysieke vorm (plantenrijk, dierenrijk, mensheid, kristalen, 
energievormen ) bestaat en dezelfde is.  
Deze acht cellen hebben trillingsfrequenties van het oorspronkelijk ontwerp, gesproken met 
betrekking tot het menselijk ras. Deze cellen zijn ook de dragers van de oorspronkelijke 
blauwdruk van Adam Kadmon. Alle cellen in jouw lichaam kunnen gemuteerd zijn,  behalve deze 
acht cellen. Ze blijven intact vanaf moment van jouw conceptie tot het moment dat jij deze drie 
dimensionale werkelijkheid verlaat. Deze 8 cellen vormen de basis van jouw wezen en staan 
buiten  de invloed van jouw karma, van jouw incarnaties en jouw persoonlijke evolutie.   
Deze acht cellen bestaan in het centrum van het lichaam, net boven het perineum. Ze vormen 
jouw energetische portaal naar de Hogere versies van jezelf.   
Het omhoog rijzende Kundalini energie is in staat om jouw persoonlijke Merkaba veld te activeren 
en speelt ook een belangrijke rol in de manifestatie van jouw Divine Zelf.  
Wanneer wij het hebben over de evolutionaire kwantumsprong en manifestatie van jouw Divine 
God zelf (als een mogelijkheid in jouw Re-ascensionproces) is het nodig dat deze cel door beide 
ouders gedoneerd tijdens jouw conceptie, wordt vrij gelaten uit het systeem.  
 
Wanneer je in alignement bent met de trillingsfrequenties van jouw Hogere Zelf, betekent het dat 
jouw Merkaba matrix is geactiveerd. Deze alignement met de trillingsfrequenties van je Hogere 
zelf is nu alleen mogelijk via manifestatie van jouw Hart zelf.  
Hoe het proces bij iedereen in zijn werk gaat is afhankelijk van diens persoonlijke evolutieplan. 
Eén ding is zeker. Het is nu van velen de bestemming op deze planeet.  
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Geactiveerde Merkaba wakkert automatisch je celherinneringen aan over jouw genetische 
oorsprong, over jouw sterrenfamilie, over jouw multidimensionale aard en over jouw 
onlosmakelijke connectie met het hele Universum. 
 
De Hoogdimensionale levensvormen van het Universum zijn direct betrokken bij het 
evolutieproces van het menselijk bewustzijn op deze planeet Aarde. 
Het menselijke genoom van het oorspronkelijke ontwerp van Adam Kadmon is door genetische 
ingenieurs ontworpen met behulp van het genetische materiaal dat verschillende galactische 
rassen en civilisaties vrijwillig hebben afgestaan.  
Daarom beschouwen wij jullie als onze eigen familie, want wij delen met elkaar dezelfde genoom.  
Via deze weg hebben evolutionaire veranderingen op jullie planeet directe invloed op alle 
civilisaties waar jullie genetisch mee verbonden zijn.  
Want wij vormen een genetische eenheid. Daarom is er nu zoveel belangstelling voor jullie en zijn 
er zoveel ogen nu op jullie gericht. 
 

 
 
 
Vraag: Hoe kunnen wij ons het beste beschermen tegen negatieve 
invloeden? 
 
De beste bescherming is om geen enkele bescherming nodig te hebben.  
Wanneer je tot realisatie komt van wie je werkelijk bent ‒ een magnifiek lichtwezen, dat door 
eigen licht‒ het licht van de Schepping ‒volledig beschermt en gedragen wordt, begrijp je wat wij 
nu zeggen. 
Zou God bescherming nodig hebben? Denk erover na… 
De enige die jou kan aanvallen, ben je zelf. Jouw vijanden of duisternis waar je bang van bent zijn 
allemaal producten van je eigen creaties. Je creëert ze in jouw Mind en je projecteert ze op het 
neutrale holografische veld en neemt ze waar als jouw werkelijkheid.  
Weet je nog toen je kind was en je in enge heksen en draken geloofde? Weet je nog hoe je alles in 
de verbeelding van jouw Mind zag gebeuren? Dat is nu nog steeds zo, jullie zijn dezelfde kleine 
kinderen die duisternis in je eigen Mind creëren en automatisch projecteren op het holografische 
Existentieveld en geloven dat het zo is. Jullie maken jezelf bang… 
Stop met jezelf aan te vallen, jezelf op te jagen, jezelf te intimideren. Weet wie je werkelijk bent. 
Dat maakt de rest overbodig.  
 

 
 
Vraag: Wat betekent het overstijgen van de Mindfilter? 
 
Een van de functies van de fysieke Mind is het verwerken, structureren, definiëren en  filteren van 
de kosmische energieflow. De fysieke Mind doet dat op basis van het beliefsysteem. Door de 
functies van jouw fysieke Mind krijg je een ervaring van separatie met de Bron, lineaire perceptie 
van de tijd en de tijdflow in één richting.  
 
De fysieke Mind is heel beperkt en dat is een manier om niet door de enorme flow van de 
kosmische energie c.q. licht, kennis en informatie overspoeld te worden. 
Nu jouw trillingsfrequenties steeds hoger worden en jouw bewustzijn steeds meer expandeert 
kan de fysieke Mind de kosmische energieflow niet meer verwerken, controleren en structureren 
volgens het oude stramien. Het raakt in de war, het raakt overspannen.  
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Je kunt het herkennen als moeite hebben met focussen of strakke planningen maken. Ook jouw 
ervaring van tijd is nu aan het veranderen. Het is alsof de tijd maakbaar is en het geen vaste vorm 
meer heeft. Je bemerkt dat je in de korte tijd steeds meer kunt doen terwijl de tijd je voorbij lijkt te 
vliegen.  
Het tijdconcept verliest zijn grip op jou en je staat er als het ware los van. Het is nog ergens, maar 
het heeft geen directe invloed meer op jou.   
Jezelf los zien van het tijdconcept is trouwens de makkelijkste manier om jong te blijven… Het 
ouder worden is verbonden aan de lineaire perceptie van tijd. Geen tijdconcept, geen leeftijd 
concept.  
 
Wanneer jij de kosmische informatieflow via jouw Hart verwerkt, dat wil zeggen jouw Hart kiest 
als coördinerend centrum, heb je een ervaring van tenminste twee werkelijkheden die simultaan 
bestaan. Het is een ervaring van jouw multidimensionale natuur. Het overstijgen van de fysieke 
Mind. Het overgaan naar een alternatief coördinatiecentrum- het Hart gebeurt geleidelijk. 
Het gebruiken van jouw Hart als coördinerend centrum is nog voor velen niet zo vanzelfsprekend. 
Heb geduld met jezelf, het overgaan van het ene coördinerende centrum (de fysieke Mind) naar 
het andere (het Hart zelf) is bij veel mensen nog niet gestabiliseerd en ze blijven nog heen en weer 
verschuiven van het ene besturingssysteem naar het andere.  
Wees lief voor jezelf en geniet vooral van jouw bijzondere leven hier. Hoe meer je doet wat je het 
liefst wilt doen, hoe gemakkelijker het voor je zal gaan in alle aspecten van jouw leven.  
Leef per dag, leef in het moment.  
Wees volledig jezelf want dat is het enige wat het Universum van je vraagt, want dan pas ben je in 
alignement met jouw natuurlijke trillingsfrequenties, volledig in harmonie met de kosmische flow 
en je past precies als puzzelstukje in het hologram van het Al Wat Is. Het Universum ondersteunt 
je ongeacht of je er bewust van bent of niet. Want dat is wat het Universum doet. Het Al Wat Is, is 
zich volledig bewust van zichzelf, van het allerkleinste deeltje van zichzelf en voorziet zichzelf 
onvoorwaardelijk in alles wat nodig is. 
 
 
 

 
Vraag: Welke overtuigingen dienen wij los te laten? 
 
Denkpatronen, die als te kleine schoentjes niet meer bij jouw nieuwe versie van jezelf, bij jouw 
nieuwe frequenties, passen. 
Overtuigingen die je niet meer dienen, waarbij jij je ongemakkelijk en onvrij voelt of wat je als 
belemmering ervaart, dien je los te laten.  
Belemmerende programma’s, celherinneringen en beperkende (geadopteerde) overtuigingen 
manifesteren zich op verschillende chakra’s. Ze draaien vaak de chakra’s dicht en blokkeren de 
energieflow. Deze stagnatie van energieflow ervaar je als ongemak en spanning in het lichaam. 
Het is een manier van hoe het holistische systeem als eenheid samenwerkt en met jou  
communiceert -aan jou duidelijk maakt wat er gaande is.  
Wanneer je te lang met de geblokkeerde chakra’s rondloopt word je je  niet meer bewust van 
allerlei ongemakken die geblokkeerde chakra’s te weeg brengen. Het komt voornamelijk omdat je 
onbewust het huis (je eigen lichaam) verlaat waar jij je niet meer comfortabel voelt.  
 
Het lichaam dat gespannen is, is geen aangename plaats om te verblijven.  Dat is de reden waarom 
velen op jullie planeet prefereren ‘buiten hun lichaam ’te verblijven (in het hoofd blijven zitten) .  
Als deze strategie je hele leven heeft gewerkt, gaat die nu niet meer werken. De hogere 
trillingsfrequenties reizen als een tornado door je lijf en brengen alles in beroering, wat uit 
alignement is met jouw natuurlijke zelf. Daarom zeggen wij: de strategie van het hoofd in het zand 
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steken, werkt niet meer… en dat is goed nieuws. Het dwingt jou,  om met datgene wat 
getransformeerd dient te worden, aan de slag te gaan. Vluchten is niet meer mogelijk.  
Je lichaam is een afspiegeling van jouw meeste hardnekkige denkpatronen en overtuigingen.  
Het beliefsysteem ligt opgeslagen zowel op het individuele templet niveau als op het niveau van 
het Collectieve bewustzijn op de planeet. Daar dien je jouw beliefsysteem op te sporen en 
vervolgens te transformeren.  
 

 
 
 
Vraag: Hoe kunnen wij het ons voorstellen, de transitie naar de Hogere 
dimensies? Betekent dit dat de planeet Aarde naar de hogere dimensies 
verschoven wordt? 
 
Het Universum is al compleet en volmaakt en onveranderlijk. Niets hoeft eraf en niets moet erbij. 
Je point of view is waar het hier om gaat. Het bepaalt jouw versie van jezelf en de versie van jouw 
werkelijkheid die altijd matchen.  
 
Het enige wat er verschuift is het perspectief van  jouw waarneming van het ene point of view op 
jouw multidimensionale zelf naar een andere. 
Wat er Re-ascension genoemd wordt is in werkelijkheid het verschuiven van jouw aandacht 
(focus) van de ene versie van jezelf naar de andere, van het ene perspectief op het holografisch 
Bestaan naar de andere, van de ene versie van het Multiversum naar de andere.   
Jij bent de Schepping zelf, die via een verschuiving in eigen waarneming naar verschillende versies 
van zichzelf, zichzelf leert kennen.  
Hoe groot de verschuiving is (vanuit 3D-perspectief), is volledig afhankelijk van jouw interpretatie 
van jezelf, van jouw zelfbeeld.  
Jij hebt vanuit het perspectief van jouw fysieke Mind volledig andere  
verschuivingsmogelijkheden dan wanneer jij jezelf vanuit het Hogere perspectief van het 
multidimensionale zelf waarneemt.   
Niets gaat ergens naartoe of wordt verplaatst. De 5D-versie van de Aarde bestaat al op een 
andere trillingsfrequentie. Het enige wat er gebeurt is - door expansie van het bewustzijn ontstaat 
een verschuiving in de waarneming naar een Hoger plan van het Existentieveld, noem het maar de 
5D-, 6D-, 7D-versies van de Aarde.  
Welke dimensie jouw nieuwe thuis wordt, is afhankelijk van de hoogte van jouw eigen 
trillingsfrequenties want ze zullen hoe dan ook moeten matchen. 
 
 
 
 

Vraag: Hoe merk je of je energie lichter wordt en hoe zorg je ervoor dat dat 
gebeurt? 
 
Je kunt het zelf niet merken wanneer jij fysiek aan ‘het veranderen’ bent, want het gaat vaak 
geleidelijk en stapsgewijs. Wat je bemerkt is het volgende: 
Steeds meer synchroniciteit komt in jouw leven. Je wordt je bewust van hoe de co-creatie werkt 
en hoe het Universum met je samenwerkt.  
Je waarneming van de fysieke werkelijkheid is nu anders, je bemerkt dat je deze bewust kunt 
beïnvloeden en hanteren.  
Je bent ook je meer bewust van jouw energetische aard.  
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Een identificatie met jouw fysieke lichaam en met jouw Ego is niet meer vanzelfsprekend.  
Dat proces kan bij sommige mensen ineens spontaan ontstaan en bij anderen geleidelijk plaats 
vinden.  
Wat je wel kunt doen is het voor jezelf gemakkelijker maken door met de Universele krachten mee 
te werken. 
Want energetisch hoog geladen fotondeeltjes die nu jullie planeet overspoelen dienen in jouw 
lichaam gehuisvest te zijn. Deze energie van hoge trillingsfrequenties zorgt tegelijkertijd voor veel 
aanpassingen van jouw biologische computer.  
 
Alle systemen van het lichaam krijgen een upgrade en ook de functies erbij. Het is alsof een 
tweebaansweg in eens qua capaciteit verandert in een twaalfbaan weg. Zoveel licht, informatie, 
levensenergie gaat erdoor je heen.  
Wanneer er veel blokkades in het lichaam zijn, kan het pijnlijk en verwarrend voor jullie worden. 
Want alles wat opgeslagen ligt in jouw onbewuste komt nu naar de oppervlakte. Je kunt niets 
meer onder de tafel schuiven. Je moet ermee aan de slag.  
Er is integratiewerk nodig voor alle gefragmenteerde delen van jezelf die jouw fysieke Mind vanuit 
angst uit het eigen bewustzijn heeft verbannen.  
Dat is nu noodzakelijk, want wanneer zelfs een klein deel van jou niet volledig  
geïntegreerd is, is de transitie naar de Hogere dimensies onmogelijk. Jouw energetische systeem 
dient heel te zijn, anders kan het de hogere trillingsfrequenties niet aan. Het zal in elkaar storten 
en dan moet je opnieuw beginnen… 
Het integratieproces vindt plaats in je Hart Zelf. Healing vindt plaats in je Hart Zelf.  
Wanneer de evolutiesprong in jouw zielencontract is vastgelegd, is de transitie naar het Hogere 
plan van het Bestaan voor jou onvermijdelijk.  
 

 
 
Vraag: Wat is de Galactische Raad precies? 
 
De Galactische raad maakt deel uit van de Galactische Counselraad.   
Het is een Alliantie van het Hoogontwikkeld bewustzijn binnen het Galactische Melkwegstelsel.  
Ze hebben een functie van toezicht op bestaande energetische structuren binnen het eigen 
stelsel. Ze bepalen richting en mogelijkheden voor de evolutie voor alle levende vormen van het 
bewustzijn binnen het eigen stelsel en nemen belangrijke beslissingen onder andere betreft 
evolutie van verschillende levensvormen op alle plannen van het Existentieveld binnen het eigen 
stelsel. 
 
De Galactische Raad is voornamelijk bezig met verschillende projecten, zoals het construeren en 
reconstrueren van genetisch materiaal afkomstig van allerlei plaatsen binnen het Melkwegstelsel, 
het monitoren van evolutionaire ontwikkeling van levensvormen, het opslaan en categoriseren 
van gegevens van Akashic Records, het ontwerpen en reconstrueren van nieuwe en oude virtuele 
spellen als een mogelijkheid voor specifieke ervaringen op verschillende plannen van het 
Existentieveld. 
Ze zijn diegenen die de planeet Aarde en het menselijke ras – Adam Kadmon - hebben  ontworpen 
vanuit genetisch materiaal dat vele buitenaardse rassen hebben afgestaan voor het Gaia Project.  
 
De Galactische Counselraad heeft na lang beraad besloten om het menselijk ras een kans te geven 
voor een evolutiesprong. Geloof ons, het was geen makkelijke beslissing. Er waren veel twijfels en 
meningen waren verdeeld. Want het overtreden van de Wet van de Vrije Wil is niet toegestaan in 
de zone van de Vrije Wil. Het wordt dan gezien als interventie in het evolutieproces van een 
autonome civilisatie.  
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Dat wil zeggen dat het evolutieproces van het levende bewustzijn alleen van binnenuit mag 
ontstaan en gemanifesteerd worden. Het kan niet van buitenaf opgelegd worden, zelfs niet vanuit 
de allerbeste bedoelingen voor de desbetreffende civilisatie.    
Het menselijke bewustzijn op de planeet Aarde is lang onder ‘frequentiecontrole’ geweest.   
Frequentiecontrole is een beperking in je vermogen het brede scala van frequenties (wat 
informatie en licht is) te ontvangen. Zie het op deze manier. Er zijn oneindig veel frequenties waar 
jij je op in kunt tunen om informatie c.q. licht c.q. kennis te kunnen ontvangen.  
Verschillende frequenties presenteren parallelle werkelijkheden met oneindig veel vormen van 
het levende bewustzijn.  
Door beperking in frequenties van het menselijk ras (frequentiecontrole) wordt de diapason van 
frequenties (licht, informatie, kennis) die jullie kunnen ontvangen sterk beperkt. Want je kunt niet 
ontvangen wat niet matcht met je eigen frequenties. 
Het is een manier om het menselijk bewustzijn op de planeet te controleren en te beïnvloeden. 
Frequentiecontrole is een controle van het bewustzijn, waar het menselijk ras zich niet eens 
bewust van is. In de zone van de Vrije Wil is alles toegestaan, want dat zijn hier de spelregels. Het 
is ook zo dat de Wet van de Vrije Wil op jullie planeet op een subtiele en een voor jullie niet 
opvallende manier, is overschreden. 
Het frequentiecontrolesysteem is via de weg van Mind manipulaties in de energetische matrix van 
het driedimensionale spel ingeweven.  
Je blijft hierdoor gevangen in een beperking waarvan je je volledig onbewust bent. Jullie denken 
dat jullie vrij zijn, maar dat is vrijheid van een visje in het aquarium die denkt dat het aquarium het 
enige is wat bestaat. Vanuit onze point of view ben je pas vrij wanneer je vrij kunt kiezen voor de 
frequenties c.q. werkelijkheid van je eigen voorkeur.  
De Galactische Counselraad gebruikt dit beslissende argument om voor het menselijke ras een 
mogelijkheid te faciliteren voor een evolutiesprong.  
Frequentiecontrole is iets waar je als Collectief bewust van dient te worden.   
Het Universum is vol met een intelligent levend bewustzijn. Blijf niet in de beperkingen van het 
visje zitten dat uit het aquarium in de vijver vrij is gelaten en nog steeds in kleine rondjes blijft 
zwemmen.  
  
 
 
 

Vraag: Hoe ziet de vijfde dimensie eruit? En de zesde, zevende enzovoort? 
 
De vijfde dimensie is voor jullie nu nog onzichtbaar alleen omdat jullie frequenties niet met de 
frequenties van deze versie van de Aarde matchen. Wanneer de energetische match er is, ontstaat 
automatisch transitie naar de versie van de Aarde waar jij als Collectief mee resoneert.  
Je vijf dimensionale versie van de Aarde is een fysieke dimensie. De werkelijkheid op dit plan van 
het Bestaan is wederom een manifestatie van het beliefsysteem van het Collectieve bewustzijn.  
Het beliefsysteem is altijd een afspiegeling van het ontwikkelingsniveau van het  bewustzijn van 
elke dimensie.  
Elke dimensie kenmerkt zichzelf door specifiek overeenkomsten die als het ware de spelregels op 
dat niveau van het Existentieveld zijn.  
Omdat elke dimensie uit oneindig veel verschillende parallelle werkelijkheden bestaat is het 
vrijwel onmogelijk om een definitieve beschrijving te geven van het leven in elke dimensie. Wij 
kunnen wel met jullie delen dat de vijf dimensionale versie van de Aarde de planeet is van het 
oorspronkelijke ontwerp. Het lijkt op de Aarde qua alle bestaansdelen, alleen er is een ander 
zuurstofgehalte, er is schoon water en schone lucht. Je zult Gaia werkelijk als levend bewustzijn 
ervaren en weten dat jij en de planeet één zijn.  
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De zes dimensionale versie van deze planeet is quasi fysiek, dat wil zeggen dat er naast fysieke 
vormen ook non-fysieke vormen bestaan. Beide vormen zijn waarneembaar voor elkaar en 
bestaan als een eenheid. Beide vormen van het bestaan manifesteren een eigen werkelijkheid. De 
zesde dimensie ontstaat als een transitie van de fysieke vorm naar het non fysieke.  
Vanaf de zevende dimensie is er geen fysieke vorm meer. Het levende bewustzijn kan elke 
willekeurige vorm aannemen en zich als die vorm manifesteren. Door middel van 
interdimensionale  teleportatie kan een hoogdimensionale non-fysieke vorm zich in de lagere 
dimensie moeiteloos manifesteren en elk willekeurige gedaante (mensenrijk, plantenrijk, 
dierenrijk en elementaire deeltjes) aannemen. Het kan ook in de fysieke dimensies verschijnen als 
een energie (orbs of lichtballen). Maar niet alle orbs die jullie in de derde dimensie waarnemen 
hebben een hoogdimensionale oorsprong. Het kunnen ook energetische levensvormen zijn van 
lage trillingsfrequenties.  
 
De spelregels van het non-fysieke bestaan zijn anders dan de spelregels in de fysieke dimensies. 
Anders betekent niet beter. Anders betekent anders. Voor het aspect van je ziel dat verblijft in het 
non-fysieke plan van het bestaan is het net zo reëel als voor jou je verblijf in deze fysieke 
werkelijkheid.  
Je kunt de non-fysieke werkelijkheid niet als realiteit waarnemen omdat je focus permanent bij de 
fysieke werkelijkheid ligt.  
 
Het is de functie van jouw fysieke Mind die voor jou een ervaring van fysieke werkelijkheid 
creëert als enige mogelijkheid.  
De achtste en negende dimensies zijn dimensies waar het Hoogontwikkelde levende bewustzijn 
zichzelf manifesteert als emanaties van licht. 
De tiende dimensie is een plan van het Bestaan waar het Hoogontwikkelde bewustzijn in de vorm 
van geometrische lichtsymbolen bestaat, die dragers zijn van de van de elfde dimensies 
afkomstige en in de hogere trillingsfrequenties gecodeerde Universele principes en wetten die ten 
grondslag liggen van de energetische matrix van het Universum.  
De twaalfde dimensie is een dimensie die ontstaat door de eerste splitsing van de Bron zelf. Deze 
dimensie resoneert met de trillingsfrequenties die qua zuiverheid het dichtst bij de Bron zijn.  
 
Elke dimensie heeft een eigen energetische structuur.  
De structuur van een lagere dimensie, bijvoorbeeld van de derde dimensie, maakt deel uit van de 
energetische matrix van de vierde dimensie, en de energetische matrix van de vierde dimensie 
maakt deel uit van de energetische matrix van de vijfde dimensie enzovoort.  
Alle dimensies zijn met elkaar verbonden en maken deel uit van elkaars matrix. Vanuit een Hoger 
perspectief kun je het duidelijk waarnemen.  
Hoe hoger jouw trillingsfrequenties, hoe expander jouw bewustzijn, hoe meer toegang tot kennis, 
informatie je krijgt en hoe breder jouw perspectief op hetzelfde Existentieveld.  
De point of view  buiten alle dimensies is een point of view van de Oorspronkelijke Schepper ‒het 
is een point of view van de Bron zelf, een allesomvattend point of view.  
 
Wanneer jullie vragen hoe het er allemaal uitziet, gaan jullie ervan uit dat de realiteit in alle 
dimensies een vaste vorm heeft en dat is niet het geval.  
Zelfs in de 3D-versie van het spel, waar de hoogste densiteit is, ligt niets vast. Deze illusie ontstaat 
door projectie van het beliefsysteem van het Collectief op het neutrale energieveld. Terwijl in 
werkelijkheid niets constant blijft. Elke beweging die je maakt is in feite een verschuiving naar een 
parallelle werkelijkheid. Je bent permanent aan het verschuiven. Die verschuiving ervaar je als 
een beweging.  
Wij hebben een metafoor voor jullie van hoe het eruitziet… De werkelijkheid is een bevroren en 
statische filmframe. Je verschuift jouw waarneming van het ene frame naar het volgende en het 
volgende. Op basis van je eigen beliefsysteem en jouw intentie creëer je een willekeurige volgorde 
in die verschuiving. Elke verschuiving is een volledig nieuw moment.  
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Elk moment ben je een gloednieuwe versie van jezelf in een gloednieuwe versie van de 
werkelijkheid. 
Wanneer je gelooft dat jij elk moment dezelfde blijft is dat wat je geprojecteerd ziet als jouw 
werkelijkheid.  
Niets ligt vast, alles is maakbaar. Er is geen vastgestelde chronologische volgorde in de Schepping. 
Je manifesteert en ervaart alles hoe je het zelf wilt. Hoe je realiteit eruitziet, bepaal jij zelf.  
Vanuit de Hogere perspectieven kun je beter begrijpen wat de Schepping werkelijk is: een 
kosmische speeltuin die jij voor jouw eigen vermaak en lol hebt ontworpen en geconstrueerd.  
 

 
 
 
Vraag: Wat zijn de symptomen van Re-ascension? Hoe kunnen wij die 
herkennen? 
 
Symptomen van de Re-ascension of symptomen van expansie van het menselijk bewustzijn zijn 
hetzelfde. Je verschuift in jouw waarneming naar een breder perspectief van jezelf als deel van het 
Al Wat Is. Deze alternatieve Jij matcht in trillingsfrequenties met de versie van de werkelijkheid 
die jij als jouw realiteit gaat ervaren. Het proces gebeurt bij de meeste mensen geleidelijk.  
Wat zijn de symptomen van expansie van het menselijk bewustzijn? 
Symptomen zijn afhankelijk van jouw persoonlijke evolutieplan. Wij willen jullie een globaal beeld 
geven waaraan je kunt refereren.   
De energetische grenzen tussen jou en de ander (of objecten) vervagen.  
Soms voelt het alsof je precies weet wat de ander voelt, en van plan is… Deze informatie lees je van 
het energieveld van de ander. Zodra je aan iemand denkt, voel je onmiddellijk de energie en 
emoties van die persoon. 
Dat kan je soms overvallen, vooral als je niet weet wat er aan de hand is. Je zou kunnen denken dat 
wat je voelt van jou is, omdat je je nog niet bewust bent van wat er gaande is.  
Het onderscheid leren te maken tussen je eigen energetische handtekening en die van de ander is 
nu een nieuwe uitdaging. Jezelf afschermen van de energie van het Collectief zal niet meer lukken 
en ook niet meer werken, want je bent dat Collectief en dat is wat je bewust gaat ervaren.  
Wat wel helpt is jezelf volledig verankeren in je eigen frequenties.  
Hoe doe je dat?  
Door jouw natuurlijke zelf te zijn, door je passie te volgen leer je steeds meer over wie jij 
energetisch gezien bent.  
Het goed geaard zijn helpt hier ook mee. Op een gegeven moment leer je je eigen energetische 
handtekening vlekkeloos te herkennen en als koorddanser erop te balanceren.  
 
Omdat je je nu bewust bent van de energie van het Collectief, zul je het niet meer pikken wanneer 
er leugens als waarheid aan je gepresenteerd worden. Je zou wellicht niet meteen weten wat er 
niet klopt, maar je zou wel vlekkeloos aanvoelen dat het niet de waarheid is. Blijf bij je eigen 
ingevingen, zoek vooral niet in je Mind naar wat er niet klopt… Dat gaat niet werken. Jouw fysieke 
Mind kan jou hierin niet helpen. Het weet het niet, zoek niet daar waar je het niet kunt vinden.  
Wil je perse weten wat er in een boodschap van iemand niet klopt, verbreed jouw bewustzijn met 
de intentie dat je het wilt weten, dan krijg je automatisch de nodige informatie binnen.  
En nogmaals, interpreteer het niet. Schrijf het letterlijk op en kijk er gewoon naar en geloof ons, je 
zult het ineens weten en volledig begrijpen.  
Dat is de reden waarom je steeds minder nieuws gaat volgen via de media, of helemaal gaat  
stoppen met tv-kijken. Je voelt energetisch aan wat het met je doet en wat de kwaliteit van de 
informatie is die er aan jou gepresenteerd wordt.  
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Je krijgt ineens ingevingen over belangrijke issues waarvan je weet dat je het nooit zelf bedacht 
kunt hebben. Alsof er iets aan je wordt geopenbaard wat tot die tijd volledig verborgen was.  
Je begrijpt het volledig, want het voelt als iets logisch en vanzelfsprekends.  
Het moment van verschuiven in jouw waarneming naar een Hoger plan van het Bestaan kun je als 
iets magisch ervaren. Een sprookje, een magisch toverland wordt jouw werkelijkheid. Deze 
ervaring zal voor velen op jullie planeet de meest schokkende ervaring zijn.  
 
Je zou ideeën en inzichten kunnen krijgen als download over de aard van het Universum, de 
origine van het menselijk ras en over diens evolutiepad. Vooruitstrevende ideeën die door de 
meerderheid van de mensheid nog niet eens te vatten zijn. Wanneer deze kennis in jouw systeem 
geplaatst is weet je het onmiddellijk. Het is het weten zonder denken en je hebt geen enkele 
bevestiging of geen enkel bewijs nodig over de kwaliteit en de waarde van deze informatie. 
Het direct weten is overweldigend, wanneer je deze ervaring hebt is het nergens mee te 
vergelijken. 
Je energie en je frequentie zijn heel aantrekkelijk voor diegenen die zich net als jij op het pad van 
Re-ascension bevinden, want jullie trillingsfrequenties resoneren met elkaar. Je herkent elkaar op 
basis van deze trillingen, trilling werkt als een visitekaartje. Jouw trillingsfrequentie is jouw 
energetische handtekening die alles zegt over wie je bent als energetisch wezen.  
Mensen die onder één ‘trillingscluster’ vallen zijn mensen die op veel vlakken een 
overeenstemmend paradigma hebben.  
 
Zelfs wanneer ze het ergens niet met elkaar over eens zijn.  
Mensen wiens frequenties ver van elkaar verschillen, komen niet meer in elkaars werkelijkheid 
terecht. Ze voelen zelfs een fysiek ongemak in elkaars aanwezigheid. Het komt door een 
disresonantie van hun trillingsfrequenties.  
Daar is niets magisch of supernaturals  aan, het is puur fysica. 
 
De pijn van anderen voel je als  je eigen pijn. Wij zeggen dat het oké is om jouw Hart te openen en 
compassie te voelen voor jouw naasten. Wat niet heilzaam is, is medelijden met ze hebben.  
Hierdoor kun je blijven steken in een energieveld met lage trillingsfrequenties en onbewust ga je 
deel uitmaken van de negatieve ervaring die anderen prefereren als hun eigen werkelijkheid.  
Door medelijden te hebben ondermijn je niet alleen de waarde van andermans ervaring, je 
verlaagt je eigen frequenties en je wordt energetisch een medespeler in het drama van iemand 
anders.  
Erken de energie die je waarneemt, accepteer het, kijk hoe het met jou correspondeert en laat het 
los.  
Het is arrogantie van het Ego wanneer je denkt dat jouw ervaring beter is dan die van een ander of 
wanneer je denkt dat je anderen kunt leren hoe ze hun leven moeten leiden.  
Help diegenen die zelf om hulp vragen, doe wat je kunt, doe altijd je best en laat het weer los. Uit 
respect voor de ervaringen van elke ziel, die net als jij hier aan het worstelen zijn met zichzelf. 
Nogmaals, geen enkele ervaring is beter dan de andere, geen enkele ervaring is meer spiritueel 
dan de andere.  
 
Wanneer je denkt dat anderen healing nodig hebben is dat een pure projectie op de ander, van een 
deel van jezelf dat healing nodig heeft. Een deel dat nog niet volledig geheeld is. Focus je op je 
eigen proces, heel jezelf.  
Wees een voorbeeld van wat er mogelijk is voor iedereen van het Collectief op deze planeet.  
Bemoei je uitsluitend met je eigen zaken. Kom je in aanraking met energieën die niet de energieën 
van je voorkeur zijn, laat het voor wat het is… 
Het heeft geen enkele zin om iemand te willen veranderen: want dat is louter een zaak van die 
persoon zelf.  
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Ben je daarbij benieuwd naar je eigen co-creatieproces ,kijk dan waar ze afspiegelingen van zijn. 
Zo ontdek je welke belemmerende overtuigingen op het templet niveau van jouw eigen 
werkelijkheid opgeslagen liggen.  
Je kunt alleen datgene aantrekken waar je energetisch mee matcht.   
Alles wat in de Schepping is, mag er zijn, anders zou het er niet zijn. Zo simpel is het.  
 
Alles maakt deel uit van het Al Wat Is, en dat is oké… En dat hoeft niet jouw ervaring te zijn….  
Focus maar op datgene wat een positieve uitwerking op je heeft, wat jouw Hart met vreugde, 
liefde en passie vult. Gebruik bewust de Vrije Wil die jou op deze planeet is gegeven. 
Het is een groot geschenk!   
Je bemerkt ook dat sommige mensen uit je leven verdwijnen.   
Het zijn de dragers van trillingsfrequenties die niet meer met jouw eigen trillingen resoneren.  
Ze zijn nog steeds op deze planeet, alleen zitten ze op een andere golflengte en daardoor zijn ze 
voor jou onzichtbaar. En je weet dat het oké is…  
 
Je geeft je aandacht en je energie niet meer aan datgene wat niet jouw grootste passie is. Je leven 
draait niet meer om geld verdienen. Geld vindt jou vanzelf terwijl jij je passie volgt. 
Door je eigen passie te volgen ben je een manifestatie van je Ware zelf geworden.  
Je weet uit eigen ervaring dat frequenties van passie de meest natuurlijke voor je 
trillingsfrequenties zijn. Je wordt een levende manifestatie van jouw passie en je voelt je geweldig, 
bruisend van energie en innerlijke vreugde.  
Je bent een expressie van het gepassioneerde Zelf. Wanneer je focus bij je passie ligt overstijg je 
automatisch de beperkingen van de fysieke Mind. Wanneer jouw trillingsfrequenties zodanig hoog 
zijn dat er een frequentiematch met jouw Hogere zelf ontstaat, ben je een bewust doorgeefkanaal 
geworden voor kosmische creatieve energieën die via jou en met jou als co-creator samenwerken.  
Energie van het gepassioneerde Hart werkt als een magneet, het trekt meer van gelijke 
frequenties naar zichzelf toe. Dat zorgt voor een sneeuwbal effect, steeds meer komt datgene in je 
leven waar je gepassioneerd over bent. Want dat is de Wet van matchende  frequenties in actie.  
Jouw besef van tijd is aan het veranderen. Het is alsof jij jezelf buiten het concept van tijd plaatst 
en je kunt jezelf er niet meer mee verbinden. Het lineaire tijdconcept bestaat ergens maar het 
raakt je niet, want je staat er los van.   
 
Je komt tot realisatie dat een tijdflow in één richting simpel gezegd een afspraak is die op het 
niveau van het Collectief op deze planeet gemaakt is en je ziet het voor wat het is ‒ een optioneel 
iets.  
Je hebt nu je eigen besef van tijd en je bepaalt zelf de richting van de tijdflow. Want je bent je 
bewust dat geen enkel Nu-moment met een ander Nu-moment is verbonden.  
 
Je bent volledig vrij om hier je eigen keuzes te maken. Je construeert jouw werkelijkheid op basis 
van je eigen voorkeur. Logica van je fysieke Mind valt weg en in plaats daar van is de Hogere logica 
gekomen. Je bent een bewuste Creator en constructeur geworden van je eigen realiteit.  
 
In het begin van het Re-ascensionproces heb je wel veel slaap nodig. Het lichaam geeft het zelf 
aan, het is aan te raden om naar jouw lichaam te luisteren. 
De behoefte aan slaap komt doordat het lichaam nu meer tijd nodig heeft om zichzelf aan de 
nieuwe, hogere frequenties aan te passen.  
Want er gebeurt ontzettend veel met je fysieke vorm, met jouw biologische computer. Er vindt 
een reset plaats, zowel van de software als van de hardware van jouw biologische computer. Jouw 
DNA werkt in het systeem als software en je brein werkt als hardware. Beide ondergaan 
belangrijke veranderingen. Deze onderhoudswerkzaamheden worden gedirigeerd vanuit de 
Hogere dimensies tijdens jullie slaap. Dat is de reden waarom slaap nu zo belangrijk is.  
Je kent geen angst meer. Want naarmate jouw bewustzijn expandeert ontstaat geleidelijk een 
verschuiving in je waarneming van jezelf.  
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Van een, door de fysieke Mind, gefragmenteerd beeld van IK-zelf naar een holistische visie van 
Jezelf. Naarmate jouw bewustzijn verder expandeert kom je tot de realisatie dat jij jouw Hogere 
zelf bent. Wat een realisatie is van het Totale wezen dat geen fragmentatie en separatie meer 
kent. Het Hogere zelf kent geen angsten. Je komt tot het inzicht dat elke angst een ervaring is 
vanuit het perspectief van het gefragmenteerde Zelf.  
Een bijzondere bijwerking van de expansie van jouw bewustzijn en jouw transitie naar het Hogere 
plan van het bestaan is dat jij je ook realiseert dat het perspectief van de fysieke Mind maar een 
optie is en niet de enige mogelijkheid.  
Je kunt nog altijd naar deze optie in jouw waarneming verschuiven, maar het zou niet meer fijn en 
natuurlijk voor je aanvoelen. Want er is geen match meer in trillingsfrequenties.  
 

 
 
 
Vraag: Wie is betrokken bij de upgrade van onze biologische computers? 
 
Wanneer de Ziel de beslissing neemt voor een incarnatie in een van de spelen, incarneert die 
tegelijkertijd in allerlei dimensies. Want het is efficiëntie van het Universum dat ervoor zorgt dat 
elke mogelijkheid voor ervaring benut wordt. Wanneer de Ziel voor ervaringen in de fysieke 
werkelijkheid kiest, splitst die zich in Hogere Zelven die door de verdere splitsing in verschillende 
dimensies zich zowel in fysieke als non-fysieke vormen manifesteert.  
 
Een van de aspecten van jouw Hogere zelf komt als download in het driedimensionale spel en dat 
is wie je denkt dat je bent. Alle aspecten van jouw Hogere zelf vormen met elkaar een 
energetische eenheid.  
Net als alle Hogere Zelven (elke ziel heeft twaalf Hogere Zelven) deel uitmaken van jouw 
complexe Ziel enzovoort.  
Zowel de Ziel als jouw Hogere zelf weet precies wat elk aspect van zichzelf elk moment aan het 
doen is en wat ze nodig hebben. 
Jij bent een Ziel die een keuze maakt om in deze fysieke werkelijkheid te incarneren en die vanuit 
de Hogere dimensie het aspect van zichzelf in de  
derde dimensie (jij als fysieke vorm) helpt en volledig in alles ondersteunt. Je bent je eigen 
Beschermengel. Je bent het Hogere aspect van jezelf die het lage aspect van zichzelf voorbereidt 
voor Re-ascension.  
Jij bent het Hogere aspect van jezelf (jouw Hoge Zelf) dat precies weet wat nodig is en vanuit 
dienstbaarheid en een onvoorwaardelijke zelfliefde met een perfecte timing alles aan zichzelf 
levert.  
Jij bent de Ene…  
Je Hogere zelf is jouw Gids die jou permanent in de gaten houdt en altijd beschikbaar is. Iedereen 
op de planeet heeft eigen Beschermengel, je bent nooit alleen, zonder support of bijstand. Je bent 
altijd in goede handen, in de handen van jouw Hogere Zelf.  
Jouw Beschermengel weet alles over al jouw levens, ze regisseert alles erin, ze monitort je 
levensreis en ze steunt je onvoorwaardelijk.  
Het enige wat nodig is, is dat je erom vraagt. Want in de zone van de Vrije Wil kunnen ze zich niet 
met jouw spel bemoeien. Het is de Wet.  
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Vraag: Hoe werkt telepathische communicatie? 
 
Telepathie is de overdracht van informatie waarbij zender en ontvanger van informatie niet per 
definitie hetzelfde tijd-,ruimteconcept met elkaar delen. De overdracht van informatie gebeurt 
vaak in de vorm van een download die in het systeem van de ontvanger geplaatst wordt als een 
beeld, metafoor, een geometrisch symbool. Het wordt geleverd als pakketje.  
Je bent ontworpen als zend- en ontvangststation. Het ontvangen en zenden van informatie is het 
meest natuurlijke kenmerk van elke vorm van het levende bewustzijn op jullie planeet.  
Telepathie is in feite de meest efficiënte en meest complete vorm van communicatie.  
Het is een uitwisseling van energie, wat licht en informatie is. Ze zijn synoniemen van elkaar. De 
ontvanger van informatie stemt zich af op de frequenties van de zender en wanneer de 
trillingsfrequenties matchen, wordt er onmiddellijk toegang verleend tot informatie vanuit het 
Bestaansniveau waar een match is qua trillingsfrequenties.  
De kwaliteit van informatie kan verschillen per dimensie. Want informatie is altijd een point of 
view en is afhankelijk van het niveau van bewustzijnsontwikkeling op het desbetreffend plan van 
het Bestaan.  
Telepathie als communicatiemiddel in de Hogere dimensies sluit interpretatie van informatie 
volledig uit. Informatie wordt volledig en onmiddellijk begrepen en miscommunicatie is hier 
onmogelijk.   
Het woord als communicatiemiddel in deze driedimensionale werkelijkheid functioneert als 
symbool en drager van informatie.  
De miscommunicatie in de 3D-werkelijkheid ontstaat voornamelijk doordat de fysieke Mind veel 
ruimte krijgt voor interpretatie van de boodschap.  
Bij het decoderen van informatie c.q. energie in woord, krijgt de ontvanger van informatie te 
maken met het eigen beliefsysteem, dat deel uitmaakt van het beliefsysteem van het Collectief op 
jullie planeet.  
Daarom zeggen wij dat informatie dient te worden ontvangen via het Hart. Dat heeft geen filter en 
dat schakelt mogelijke interpretaties uit. Via je Hart heb je een directe verbinding met je Hogere 
zelf en met het hele Universum. Wanneer jij je Hart bent, ben jij je Hogere zelf.  
De telepathische uitwisseling van informatie is alleen mogelijk mits er een volledige match in 
frequenties is tussen ontvanger en zender. 
Wat wij hiermee willen zeggen is dat de zender en de ontvanger één zijn. Er is geen scheiding, geen 
separatie meer.  
Wij, jullie sterrenfamilie, ontmoeten jullie op de trillingsfrequenties van jouw Hart.  
Op deze specifieke trillingsfrequenties kun je ons vinden.  
 

 
 
 
Thema: Energetische matrix als blauwdruk van elke dimensie. 
 
Elke dimensie is een afspiegeling van een specifieke energetische matrix, die werkt als een 
templet. Alles in de derde dimensie, alle levensvormen op jullie planeet, ook het menselijk lichaam, 
organiseert zichzelf volgens de specifieke energetische patronen. Wanneer deze energetische 
patronen in balans zijn, is er harmonie, ook in het energieveld van het Collectief en dat zie je terug 
als manifestatie van een harmonieuze samenleving.  
Energetische patronen van lage dimensies maken deel uit van energetische patronen van hogere 
dimensies. Alles maakt deel uit van elkaar en van het Al Wat Is.  
Wanneer het energetische patroon in een van de dimensies uit balans is, is de hele matrix van het 
hologram uit balans. Dat is de reden waarom deze 3D-versie van de Aarde heel lang in 
quarantaine is gezet.  
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Wanneer de energetische matrix van jullie planeet uit balans is, is je lichaam ook uit balans. 
Wanneer je de energetische balans in jouw lichaam herstelt heeft het direct invloed op het 
energetische templet van jullie planeet en van het holografisch Universum. Zo boven, zo beneden.  
Zo belangrijk ben je voor het Al Wat Is, je hebt direct invloed op het energieveld van de eigen 
planeet en van het hele Multiversum.  
Elke versie van de planeet Aarde is een manifestatie van een specifieke energetische matrix in het 
deel van het Existentieveld dat qua trillingsfrequenties en densiteitniveau met de desbetreffende 
versie van de planeet matcht.  
De hoogte van de trillingsfrequenties en het densiteitniveau van dimensies bepalen de vorm van 
het levende bewustzijn op elk plan van het Existentieveld. Want elke vorm of vormeloosheid is 
een energieorganisatie op basis van een specifieke energetische templet.  
 
Alle levensvormen van Existentie zijn een expressie van goddelijk bewustzijn en maken deel uit 
van het Al Wat Is.  
 
 
 
 

 
Vraag: Er komt vaak op internet informatie voorbij over geheime agenda’s 
van de militaire elite, over Mind controle, depopulatie-complottheorie en 
de manipulatie van het menselijk bewustzijn, klopt dat? En wat kunnen wij 
doen om ons ertegen te beschermen? 
 
Als levend bewustzijn ben je een puur creatieve energie, deze energie kan in zowel positieve als 
negatieve aspecten gemanifesteerd worden.  
De energie van het Collectieve bewustzijn op jullie planeet kan ook voor specifieke doelen 
gebruikt worden, zonder dat je je daar bewust van bent.  
Wij willen dat jullie dat weten.  
Wanneer jij jezelf buiten de driedimensionale matrix kunt plaatsen, kun je het driedimensionale 
manipulatiespel duidelijk waarnemen.  
Het spel gaat over Mind controle, een kunstmatige fixatie van het menselijk bewustzijn op lage 
trillingsfrequenties, onder andere door cumulatie van negatieve emoties, zoals angst en wanhoop. 
Op die manier wordt energie van het Collectief gebruikt voor ondersteuning van de energetische 
matrix van de driedimensionale werkelijkheid. Zolang jij je emotioneel negatief laat beïnvloeden, 
blijf je er energetisch aan vastzitten.  
Het is een uitdaging voor veel mensen op jullie planeet om zichzelf los te maken van de 3D-matrix.  
Velen vragen: hoe kunnen wij het oude systeem energetisch ondersteunen als wij juist ertegen 
vechten? Juist daardoor.  
 
Wat jullie nog niet helemaal begrijpen is dat vrijwel elke conflictsituatie op jullie planeet 
kunstmatig is gecreëerd, want het is een beproefde manier om jullie creatieve energie moeiteloos 
af te kunnen tappen.  
Je energie volgt de richting van je aandacht. Jouw bewustzijn is een pure goddelijke energie. 
Wanneer jij je tegen iets gaat verzetten, of ergens mee gaat vechten, voed je het juist met jouw 
goddelijke energie door jouw aandacht erop te focussen. Bovendien door je ertegen te verzetten 
bevestig je alleen de macht van diegene waar jij je tegen verzet. Waarom zou jij je er anders tegen 
verzetten.  
Die energie verlies je….  
Als je goed oplet, bemerk je dat je je na zo’n energiestrijd vermoeid, futloos en machteloos voelt.  
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Zo blijf je in het oude spel van dader en slachtoffer vastzitten – in het spel van de driedimensionale 
matrix.   
Er is een andere manier van leven, waardoor je immuun kunt worden voor energetische 
manipulaties en moeiteloos de driedimensionale matrix kunt overstijgen. 
Wat je immuun maakt is het verhogen van je trillingsfrequenties. De driedimensionale 
wekelijkheid ontstaat door manifestatie van de specifieke energetische matrix op het deel van het 
Existentieveld met hoge densiteit en lagere frequenties.  
Wanneer jij de trillingsfrequenties van je eigen energieveld verhoogt, is er geen match meer met 
de trillingsfrequenties van het driedimensionale spel. Je bent niet meer energetisch 
beïnvloedbaar. Het driedimensionale spel is er wel maar het heeft niets meer met jou te maken. Je 
bent volledig immuun geworden door middel van je eigen trillingen.  
Een kunst is hier je oordeel over wat er is, volledig los te laten. Er is een driedimensionaal spel, dat 
wordt gespeel de  werkelijkheid van je voorkeur.  
Je maakt geen deel meer uit van die driedimensionale werkelijkheid, je plaatst jezelf buiten de 
driedimensionale matrix.   
 
Geen enkele oorlog op jullie planeet gaat over geld, olie of andere natuurlijke bronnen. Het hele 
verhaal hier draait om jouw bewustzijn, om die goddelijke energie die jij bent. Wie je bewustzijn in 
zijn greep heeft, heeft jouw creatieve energie in zijn greep. Jouw verbeelding en jouw gevoelens 
creëren de werkelijkheid, dat is hoe je ontworpen bent. Door jouw focus op oorlogen, conflicten 
en ecologische problemen op de planeet te houden, wordt jouw bewustzijn gevangen gehouden in 
de energetische matrix van het 3D- spel.  
Bovendien, als co-creator van je eigen werkelijkheid, co-creëer je al deze omstandigheden want ze 
zijn afspiegelingen van het beliefsysteem van het Collectief waartoe je behoort. Je creëert het en 
je versterkt je eigen creatie door je focus erop te houden.  
Je houdt je focus op de buitenwereld en je vergeet dat het een afspiegeling is van jezelf. Wanneer 
je iets in de buitenwereld ziet wat jou emotioneel triggert betekent het dat er een belief in jouw 
systeem is dat getransformeerd dient te worden.  
Wanneer het volledig getransformeerd is, verdwijnt de trigger vanzelf. Dat wil zeggen dat er een 
verschuiving is gekomen in jouw waarneming.  
De werkelijkheid verandert niet, jouw relatie tot die werkelijkheid verandert. Daarom zeggen wij 
dat alles wat er in jouw leven verschijnt jouw persoonlijke evolutieproces dient.  
 

 
  
Vraag: Is het mogelijk om jezelf te helen? 
 
Ja, zelfhealing is mogelijk. Want zo ben je ook ontworpen, als een biologische computer die in staat 
is zichzelf volledig te herstellen, verjongen en helen.  
Je intentie voor zelfhealing werkt als een bevel voor jouw cellen en zelfherstellende capaciteiten 
van jouw biologische computer, mits jouw beliefsysteem jouw zelfhealing kan ondersteunen.   
 
Jouw wezen is holistisch. Het bestaat uit een fysiek, emotioneel, mentaal en spiritueel lichaam. 
Datgene wat jullie als ziekte beschouwen is in feite een manifestatie van disbalans in het hele 
systeem. Ongeacht op welk niveau de disbalans zich manifesteert heeft het zijn oorsprong altijd in 
het spirituele lichaam.  
Wanneer de disbalans op dat niveau door jullie niet herkend wordt, daalt het naar een lagere 
frequentie van het mentale lichaam en manifesteert zichzelf op dat niveau. Wordt het op het 
mentale niveau niet herkend dan daalt het verder in frequenties naar het emotionele lichaam en 
manifesteert zichzelf op dat niveau. Wanneer ook op dat niveau de disbalans niet herkend wordt, 
daalt het verder naar het fysieke lichaam. Het fysieke lichaam is, wat dat betreft, het eindstation 
van manifestatie van iets wat zijn oorsprong op spiritueel niveau heeft. Dat labelen jullie als ziekte. 
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Wanneer jullie ziekte aanpakken door het bestrijden van op het fysieke vlak gemanifesteerde 
symptomen, zien wij dat niet als healing. Want de energetisch disbalans  die niet hersteld is, gaat 
zich op een andere plaats opnieuw manifesteren.  
Wanneer jullie kiezen voor healing (niet voor de symptoombestrijding), ongeacht op welk niveau 
je begint met het proces (mentaal, emotioneel of fysiek), raken alle vier de niveaus bij het proces 
betrokken. Want je natuurlijke aard is holistisch. Je bent een hologram, een verandering in een 
klein aspect van jezelf heeft een domino-effect op alle andere aspecten, mits je het bewust of 
onbewust niet blokkeert.  
Elke healing is een onmiddellijke healing. Wanneer jouw beliefsysteem het ondersteunt kun je het 
ook waarnemen als jouw werkelijkheid.  
Op het templet niveau (het blauwdruk niveau van jouw werkelijkheid) liggen de meeste obstakels 
als het gaat om manifestatie van een onmiddellijke healing.  
Je beliefsysteem is degene die achter het stuur van de bus zit en stuurt je in de richting van eigen 
voorkeur. Zolang je je er niet echt bewust van bent, blijf je achter in de bus zitten, steeds verbaasd 
over waar je terecht bent gekomen. Jouw werkelijkheid weerspiegelt altijd jouw beliefsysteem. 
Het is een belangrijke feedback en een mogelijkheid voor zelfobservatie en zelfbewustwording. 
Elke healing begint met het herinneren van wie je werkelijk bent. Want dan pas ga je ‘achter het 
stuur van je eigen voertuig’ zitten en bewust kiezen waar je heen gaat en hoe je daar aankomt: 
lopend of in een Ferrari.  
 

 
 
Vraag: Hoe kunnen wij op een verantwoorde manier geld naar ons 
toetrekken? 
 
Er zijn veel issues op jullie planeet rondom geld. Geld is een ruilmiddel, het is op jullie planeet een 
symbool van rijkdom geworden. Geld wordt geassocieerd met rijkdom en overvloed. Wanneer je 
hierin gelooft, creëer je automatisch een obstakel.  
Het idee dat je geld nodig hebt om te kunnen doen wat je wilt doen in je leven, verschuift jouw 
aandacht van jouw droom naar het geld. Geld hebben wordt belangrijker dan jouw droom.  
Deze overtuiging ontstaat door ervaring van separatie en afgescheidenheid van het Al Wat Is en 
ontstaat vanuit het point of view van de fysieke Mind.  
Wanneer jij je aandacht verplaatst van een point of view van de fysieke Mind naar het perspectief 
van het Hart weet je dat je door het volgen van jouw droom en jouw passie specifieke 
trillingsfrequenties cumuleert die de werkelijkheid manifesteren die met jouw passie en jouw 
dromen mee resoneren. 
 
Het is pure magie… want het Universum steunt je altijd onvoorwaardelijk.  
Daarom is de vraag hoe wij geld naar onszelf toe kunnen trekken, in feite de vraag hoe wij ervoor 
kunnen zorgen dat wij onze passie, onze dromen blijven volgen, wetend dat het Universum ons 
altijd onvoorwaardelijk steunt.  
Jullie vertrouwen in het Universum zal altijd weerspiegeld worden in de vorm van de juiste 
mensen die op jouw pad komen, hulp of middelen die jullie zomaar krijgen of geld wanneer het 
nodig is. Maar niet alleen geld. Wanneer jij je focus verplaatst van geld naar je droom, verschijnt 
alles wat nodig is, inclusief het geld, vanzelf in jouw leven. Zorg er alleen voor dat je in verbinding 
blijft met je Hart, dat je in alignement blijft met de frequenties van je passie en je droom. De rest 
zal volgen.  
Soms co-creëer jij in je leven situaties waarin jij je heel onzeker voelt en met diepe angsten 
geconfronteerd wordt.  
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Het is nodig om al je angsten rondom geld te kunnen transformeren en los te laten. Onderzoek je 
beliefsysteem over geld en je emoties rondom geld. Je zult inzien dat wat je over geld gelooft niet 
eens je eigen overtuigingen zijn. Ze zijn net als de meeste overtuigingen geadopteerd, 
overgenomen of ‘geërfd’. Wat niet van jou is, mag je gerust teruggeven aan de eigenaren. Het is nu 
de tijd om alles wat niet van jou is en wat jou niet meer dient te laten gaan. Hoe doe je dat?   
Wanneer je nu met een situatie geconfronteerd wordt die niet goed voor je voelt, vraag jezelf dan 
af: waar moet ik in geloven om als co-creator dit in mijn leven te manifesteren? 
Vervolgens kijk je naar ‘van wie heb je desbetreffende overtuigingen overgenomen?‘ 
Als ze je niet meer dienen, laat ze los of geef ze terug (symbolisch) aan de eigenaar en zeg dat je het 
niet meer nodig hebt. En benoem waar je nu in wilt geloven, bijvoorbeeld dat het leven altijd aan je 
kant staat, dat het je altijd onvoorwaardelijk steunt en dat je moeiteloos alle mooiste en voor jou 
waardevolle dingen in je leven manifesteert. En zo zal het zijn.   
Verplaats je focus van het geld naar je droom en ga ervoor.  
 

 
 
Vraag: Gaat iedereen die overlijdt naar een hogere dimensie? 
 
De meesten gaan terug naar hun thuis. Sommigen blijven in de non-fysieke vorm in het 
schemergebied van lagere frequenties bestaan. Ze blijven niet omdat ze niet terug mogen keren 
naar hun thuis maar omdat het hun eigen keuze is… 
Alle zielen kunnen naar de hogere dimensie gaan. Sommige zielen zijn heel gehecht aan het aardse 
bestaan en kunnen moeilijk afscheid nemen van datgene wat ze hier op het fysieke niveau moeten 
achterlaten. Andere vinden dat ze niet weg kunnen want ze hebben hier nog iets af te maken. 
Maar dat is een keuze die elke ziel zelf maakt.  
 
Elke ziel wordt na het einde van het eigen verblijf in deze dimensie door de eigen zielenfamilie 
opgehaald. Vaak laten de zielenfamilies zichzelf aan diegenen die ‘op sterven liggen’ al zien, ze 
stellen hen gerust en zorgen dat de transitie gemakkelijk verloopt. Sommige zielen die zich na 
transitie nog niet klaar voelen om te gaan, verstoppen zich en laten zich niet naar huis meenemen. 
Hun zielenfamilie keert nog een paar keer terug in de hoop dat ze toch mee willen gaan.  
Wanneer de ziel wel meegaat, wordt het door de zielenfamilie ontvangen en meegenomen naar de 
dimensie waar het thuishoort en dat is voor iedereen verschillend.  
Na de transitie ervaren zielen het aardse bestaan als een droom die ze gedroomd hebben.  
Want in de periode tussen het verlaten van het lichaam en het vertrekken naar het eigen plan van 
bestaan, beleeft de ziel nog eens alle aardse ervaringen die ze heeft meegemaakt, opnieuw. Ze 
worden dan volledig ervaren. Wat wij hiermee bedoelen is dat de ziel het niet alleen beleeft vanuit 
een eigen point of view maar vanuit de point of view van alle betrokkenen bij elke ervaring.  
Want er is geen separatie meer. Dat kan een grote impact hebben op de ziel.  
Wanneer de ziel een moeilijke ervaring op het aardse bestaan meemaakt, wordt de ziel ontvangen 
door een counselor op het eigen plan van het Bestaan die deze aardse ervaringen helpt juist te 
begrijpen en er vrede mee te sluiten. 
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Vraag: Wat moet je doen als je succesvol wilt zijn in je carrière? 
 
Vanuit ons perspectief hebben wij voor jullie één advies: volg je passie. Weet wat datgene is waar 
je het meest gepassioneerd over bent, daar liggen je kwaliteiten en daar ligt jouw 
levensbestemming. Wanneer je in deze 3D-werkelijkheid incarneert, ben je al compleet. Dat wil 
zeggen dat je al alle kwaliteiten bezit die je nodig hebt om datgene waarvoor je hier bent  te 
realiseren. Je hoeft niets bij te leren. Daarom zeggen wij: volg je passie, want daar liggen ook jouw 
talenten en dat is iets wat je heel gemakkelijk afgaat. Volg het pad van de minste weerstand. Bij 
datgene wat je moeiteloos afgaat ligt de bedoeling van jouw incarnatie hier. Op het 
blauwdrukniveau van het Collectieve bewustzijn op jullie planeet liggen er overtuigingen 
waardoor datgene wat jullie gemakkelijk afgaat niet op de juiste waarde geschat wordt. 
Wij zeggen dat het juist andersom is.  
Je bent in deze dimensie geïncarneerd met een volledige gereedschapskist, waar alles wat je voor 
je eigen zelfontplooiing nodig hebt in ligt.  
Alles zit binnen in je, je hoeft niets buiten jezelf te zoeken. Je dient je er alleen bewust van te 
worden. 
Je passie laat het je weten, die brengt je direct met al jouw talenten in verbinding. Wanneer jij van 
je passie een carrière maakt, hoef je nooit meer te werken.  
Vaak zijn jullie je niet eens bewust van jullie eigen talenten, want het is iets wat je van nature goed 
kunt. Daarom zeggen wij: kies niet alleen dat waar je gepassioneerd over bent, kies ook de weg van 
de minste weerstand.  
Want zo laat het Universum je zien welk pad je dient te volgen.  
Wanneer jij op het juiste pad bent verschijnt alles wat je nodig hebt met een perfecte timing en 
waanzinnige synchroniciteit in je leven.  
Wanneer je bemerkt dat ergens een energiestagnatie is, is dat een teken dat je niet op de juiste 
weg bent.  
Wanneer jij jouw passie volgt en het gevoel hebt dat wat je doet, datgene is wat je het liefst zou 
willen doen, dan is volhouden geen probleem. Het volhouden (op de frequenties van jouw passie 
blijven) is datgene wat nodig is om in deze driedimensionale versie van de werkelijkheid iets 
gemanifesteerd te krijgen. 
Een van de lessen die jullie als Collectief hier in deze dimensie aan het leren zijn is het 
manifesteren van je eigen droomleven. Want het onbewust manifesteren doen jullie al heel goed, 
anders zou je geen ervaring kunnen hebben van een fysieke werkelijkheid. Nu nog een stap verder 
– datgene wat je al goed kunt, bewust gaan doen.  
Door het driedimensionale ruimte-tijdconcept ontstaat een kunstmatige tijdgebondenheid in het 
manifestatieproces: je kunt niet direct ervaren wat je aan het creëren bent. Het zou in veel 
gevallen voor jullie rampzalig zijn, want hoe dan ook, je dient altijd te ervaren wat je creëert. Door 
de driedimensionale tijd-ruimteconstructie word je je steeds bewuster van je eigen creatiewerk 
en leer je er verantwoordelijkheid voor te dragen. 
 
Want wanneer jullie het driedimensionale perspectief overstijgen (in de hogere dimensies is er 
geen lineaire perceptie van tijd en alles bestaat NU ) ervaar je datgene wat je creëert ook 
onmiddellijk. Nu kun je er nog op een speelse manier mee leren omgaan om Master van 
manifestatie te worden.  
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Vraag: Wat is de Schepping? Hoe kunnen wij het ons voorstellen? 
 
Wat de Schepping is, is moeilijk in beperkte concepten c.q. denkbeelden van de driedimensionale 
realiteit te omschrijven. Wij willen voor jullie een metafoor geven. Zie het als een uit verschillende 
lagen bestaand levend tapijt. Elke laag is gevormd en is een manifestatie van een specifieke 
energetische matrix. Alle lagen van het levende bewustzijn (tapijt) zijn letterlijk in elkaar 
verweven.  
De energetische matrix van de lagere niveaus maakt deel uit van de energetische matrix van de 
hogere niveaus van de Schepping.   
Hoe hoger het niveau van bewustzijnsontwikkeling, hoe complexer de energetische matrix op zo’n 
plan van het Bestaan.  
Alles is gemaakt uit Licht. Het levende tapijt is een manifestatie van het Licht gecodeerd in kleur, 
klank en vorm. Daarom kun je de Schepping ook beschrijven als dans van het levende bewustzijn 
vaneen waanzinnig kleurenpalet, begeleid door muziek van kosmische klanken, een dans van  
emanaties van Licht als manifestatie van onvoorwaardelijke zelfliefde.  
 

 
 
 
Vraag: Wij zien nu zoveel informatie op het internet betreft het activeren 
van ons DNA, over een transitie naar een andere dimensie. Soms ben ik in 
de war welke informatie juist is en hoe hiermee om te gaan? 
 
Er wordt nu inderdaad in jullie tijdlijn veel informatie vanuit verschillende dimensies geplaatst. 
Wanneer je DNA volledig  geactiveerd is kun je de oorsprong van alle informatie moeiteloos 
herkennen. Je zult direct weten welke informatie je waarheen leidt en waar het vandaan komt.  
Wij adviseren jullie nu om naar je innerlijke zelf, naar jouw Hart te luisteren. Voel of de informatie 
die je krijgt met je mee resoneert. Vertrouw je innerlijk weten. Hoe meer jij naar jouw intuïtie leert 
luisteren, hoe meer je leert erop te vertrouwen en hoe meer je er ook op gaat vertrouwen… Elk 
woord is een drager van specifieke trillingsfrequenties. Wanneer de frequenties van een 
boodschap die je krijgt jouw stemming en jouw frequenties verheffen is dat de informatie die met 
jouw natuurlijke Zelf mee resoneert.  
Hier kun je op vertrouwen, zelfs wanneer je het nog niet volledig begrijpt. Jouw Hogere zelf 
communiceert op die manier met jou en wijst je de weg. 
 

 
 
Vraag: Ik heb gehoord dat wanneer wij incarneren, wij dat doen in 12 
verschillende persoonlijkheden tegelijkertijd. Betekent dit dat hier nog 11 
andere IK-versies rondlopen? 
 
Twaalf is het getal dat veel te maken heeft met de organisatie van de Schepping.    
De twaalf Rishi identiteiten - de eerste splitsing van het Goddelijke bewustzijn, ze splitsen zich in 
twaalf Avatars.  
Elke Avatar splitst zich verder in twaalf Oversouls, elke Oversoul splitst zich verder in twaalf 
Zielen, elke ziel splitst zich in twaalf Hogere Zelfs, elke Hogere zelf splitst zich in twaalf fysieke en 
non-fysieke manifestaties die in verschillende dimensies en parallelle werkelijkheden simultaan 
bestaan.  
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Jij als levend bewustzijn bent simultaan in 1728 verschillende incarnaties aanwezig. Dat wil 
zeggen dat 1728 verschillende aspecten van jouw Multidimensionale Zelf incarneren op alle 
niveaus van het Existentieveld. 
Je neemt deel aan alle mogelijke scenario’s op veel verschillende plannen van het Bestaan. Je 
speelt simultaan alle mogelijke rollen op allerlei plannen van het Existentieveld, maakt deel uit van 
allerlei intergalactische projecten en daarnaast monitor jij je eigen spellen en ben je op de hoogte 
van alles waar jij als Multidimensionale Zelf mee te maken hebt.   
Om een antwoord op jullie vraag te geven, er zijn nog 1727 andere Jij-versies die simultaan in 
verschillende verschijningsvormen in het hier en nu bestaan.  
Wanneer jouw bewustzijn verder expandeert en je een breder perspectief op jezelf krijgt, word je 
je bewust van de verschillende aspecten van jezelf op alle alternatieve plannen van het Bestaan. 
Ongeacht in welke vorm ze zich aan jou presenteren zul je ze gelijk herkennen als delen van jezelf. 
Je kunt ook moeiteloos jouw aandacht verschuiven van een versie van jezelf naar een andere 
versie van jezelf enzovoort. 
Wij hebben jullie al verteld over je persoonlijke energetische handtekening. Op basis van deze 
energetische marker zou je altijd de delen van jezelf terug kunnen vinden. Het is een unieke 
energetische handtekening van jouw Ziel, jouw unieke marker, jouw energetische vingerafdruk 
die je met alle aspecten van jezelf deelt.    
 
Wij zijn de elf dimensionale Alliantie van het Licht. Wij zijn verheugd om onze point of view, onze 
visie op de Schepping met jullie te delen. Onze grote dankbaarheid en waardering voor de channel 
die in trillingsfrequenties van het licht gecodeerd informatie weet te decoderen en via deze weg 
op jullie planeet te verspreiden.  
 

 
 
Vraag: Elke keer als ik iets in mijn leven manifesteer komt het wel, maar ik 
ben op een of de andere manier niet tevreden met het resultaat van mijn 
eigen manifestatiewerk, hoe komt dat? 
 
Gedachten en overtuigingen vormen als het ware de energetische matrix van elk 
manifestatieproces in de Schepping. Intenties zijn de dragers van de energetische matrix. 
Heilzame, liefdadige intenties, zoals onvoorwaardelijke liefde en dienstbaarheid zijn de dragers 
van de energetische matrix van het Universum.  
Intenties hebben een andere energetische structuur dan gedachten. Intenties dragen een 
emotioneel component in zich, die een extra dimensie in het creatieproces implementeert. Deze 
emotionele component speelt een cruciale rol in het manifestatieproces.  
 
Je kunt iets op verschillende manieren in jouw leven manifesteren: door middel van jouw intenties 
is de gemakkelijkste manier.  
Wanneer positieve intenties bij het creatieproces betrokken zijn, genereert dit alignement met de 
natuurlijke trillingsfrequenties van de co-creator. Dat wil zeggen dat het mentale, emotionele en 
spirituele zelf qua trillingsfrequenties op elkaar afgestemd zijn en wanneer het, bij wijze van 
spreken, uit jouw Hart komt ben je ook in alignement met jouw Hogere zelf.  
De flow van creatieve energie doet de rest.  
 
Het is daarbij belangrijk om energetisch bij jouw intentie te verblijven. Niet te gaan beschrijven, 
analyseren of bedenken hoe datgene wat je wilt in jouw leven moet komen. Wanneer je alleen bij 
jouw intenties blijft, heb je het al, het is jouw directe ervaring. Want jij en je intentie zijn één.  
En dat is het enige wat nodig is…  
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Jouw positieve intenties hebben te maken met de specifieke trillingsfrequenties van jouw Hart. 
Manifesteren van jouw positieve intentie is het werk van jouw Hart.  
Zonder energetische betrokkenheid  van jouw Hart kun je niets manifesteren waar je volledig en 
compleet tevreden over bent.  
Wanneer jouw Hart niet direct betrokken is bij het manifestatieproces, is wat je aan het 
manifesteren bent nooit compleet – het is niet holistisch.  
Dat is de manier hoe alles in de Schepping ontstaat. De Schepping is een manifestatie van de 
trillingsfrequenties van het Hart van de oorspronkelijke Schepper.  
Wanneer het Hart buiten het manifestatieproces blijft, is het enige wat je aan het manifesteren 
bent de beperking van jouw fysieke Mind. Daar komt teleurstelling en ontevredenheid vandaan. 
En dat is heel begrijpelijk. 
 
Je kunt nooit naar iets verlangen wat je al niet bezit en wat jou niet toebehoort. Wanneer je 
ergens naar verlangt is het alleen omdat het al van jou is, het maakt al deel uit van jouw Totale 
Zelf. Jouw Hart weet dat en het manifesteert moeiteloos datgene wat al van jou is.  
Wees nooit bang om naar iets groots te verlangen. Je weet niet wat je in staat bent te 
manifesteren wanneer je de beperking van jouw fysieke Mind overstijgt. Alles is mogelijk. Er is 
niets wat je niet kunt of mag hebben. Weet dat, leef je leven zodat je kunt zeggen: ik ben de koning 
in mijn eigen koninkrijk. Want het is zo.  
Wanneer jij je hartverlangens volgt, kan niets je stoppen. Niemand weet beter wie je bent dan je 
eigen Hart. Met elke hartslag zend jij jouw intentie als verlangen in het holografische 
Existentieveld ‒ het Veld van het levende bewustzijn.   
Jouw verlangens worden meteen ontvangen en het Universum reageert er onvoorwaardelijk op in 
de vorm van manifestatie van jouw Hart intenties als jouw werkelijkheid.  
 

 
 
 
Vraag: Een gedragsverandering, hoe laat ik mijn beperkende denkpatronen 
los? 
 
Wanneer je iets wilt veranderen, gaat het vaak gepaard met veel vallen en opstaan. Het gaat je 
niet gemakkelijk af. Is je dat opgevallen?  
Heb jij je ooit afgevraagd hoe dat komt?  
Wanneer je op de juiste weg bent, hoort het moeiteloos te verlopen.  
Het antwoord is heel simpel, wanneer jij jezelf wilt veranderen wil je iets doen wat niet mogelijk 
is… 
Elk gedrag is aangeleerd op basis van het beliefsysteem, waar je je meestal niet bewust van bent.  
Veranderen is alleen mogelijk wanneer je iets bewust doet. Jouw gedrag is merendeels onbewust 
en bestaat uit op automatisme gebaseerde handelingen. Het doet jou en niet andersom.  
Het is een programmering van jouw fysieke Mind die ervoor zorgt dat je doet wat je doet en hoe je 
het doet. Wanneer het programma, dat het specifiek gedrag aanstuurt uit jouw biologische 
computer verwijderd is, verdwijnt dat gedrag vanzelf.  
En er is nog een andere weg.  
Wat jij als IK ervaart is in feite het besturingsprogramma van jouw biologische computer. Dat 
programma behoort tot het driedimensionale spel, het creëert jouw zelfbeeld en datgene wat jij 
als jouw werkelijkheid waarneemt.  
Het lichaam is een energetische constructie die speciaal voor deze driedimensionale werkelijkheid 
is ontworpen.  
Zie het als je persoonlijke ruimteschip die uit bewustzijn is gemaakt en die je met je 
intenties/gedachten, kortom met jouw bewustzijn bestuurt.     
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Je lichaam, jouw fysieke Mind, jouw Ego zijn niet wie je werkelijk bent. Ze maken er deel van uit, 
maar wie je echt bent is veel groter dan dat.  
Wanneer jij je identificeert met iets wat je niet bent, kom je in conflict met jezelf. Wanneer jij je er 
niet mee identificeert, hoeft er niets te veranderen. Het is oké hoe het is. 
En bovendien, er is een alleen maar pure efficiëntie in het Universum. Je zou nooit iets bij een 
incarnatie krijgen wat niet perfect bij jouw verblijf op elk willekeurig plan van het Bestaan past.  
Wat jullie als verandering ervaren is een verschuiving in de waarneming van jezelf. Je verschuift 
jouw focus naar een alternatieve versie van je zelf waar een ander beliefsysteem en een ander 
gedrag bij hoort.  
Daarom zeggen wij dat verandering onmogelijk is. Je bent een veld van het levende bewustzijn dat 
zichzelf vanuit verschillende perspectieven waarneemt. En dat is alles. 
Het is ook een paradox. Want aan de ene kant dien jij in jouw lichaam volledig geaard te zijn om 
hogere trillingsfrequenties te kunnen huisvesten. Aan de andere kant zeggen wij dat jij je niet met 
jouw biologische computer moet identificeren.  
De clou is hier dat je om iets los te kunnen laten of te kunnen overstijgen eerst toe moet eigenen.  
Je kunt niet iets loslaten wat je nog niet bewust bezit. Je dient je eerst volledig bewust te worden 
van je eigen lichaam wil je het perspectief van de fysieke vorm kunnen overstijgen. Dat is de weg.  
 

 
 
 
Vraag: Hoe kunnen wij het beste omgaan met alle informatie die wij via 
verschillende mediakanalen binnenkrijgen? 
 
Alles is energie, informatie is energie. Elk woord, als drager van informatie, heeft een eigen 
trillingsfrequenties. Elke klank is een drager van informatie gecodeerd in trillingsfrequenties van 
zo’n klank. Daarom beïnvloedt alle informatie die jullie als Collectief via verschillende 
mediakanalen binnenkrijgen jullie op het energetische vlak.  
Niet alle informatie die jullie binnenkrijgen kunnen jullie op de juiste wijze identificeren. Want om 
dat te kunnen doen dien je je bewust te zijn van je eigen energieveld en van jouw natuurlijke 
trillingsfrequenties. En zover zijn de meeste van jullie nog niet.  
Het menselijk bewustzijn is al eeuwen lang zodanig gemanipuleerd dat jullie je eigen natuurlijke 
trillingsfrequenties niet meer kunnen herkennen en daarom niet kunnen onderscheiden van 
trillingen die onnatuurlijk voor jullie zijn.  
Wanneer je je bewust bent van je eigen energetische vingerafdruk kun je onmiddellijk 
trillingsfrequenties die niet met jou in alignement zijn opsporen. Wanneer je verankerd bent in 
jouw natuurlijke trillingsfrequenties sta je automatisch buiten invloed van het energetische 
manipulatiespel.  
 
Elke ervaring van geweld en agressie is in eerste instantie een energetische ervaring. Energetische 
agressie beïnvloedt jou sterker dan een fysiek trauma. Wat wij energetische agressie noemen is 
een dissonantie in jouw frequentieveld. Dissonantie in jouw frequentieveld is gemakkelijk te 
manifesteren zonder een directe fysieke geweldpleging.  
Wanneer je via tv, radio of internet informatie krijgt, krijg je het letterlijk binnen in je eigen 
energieveld. Alle informatie is een gecodeerde trillingsfrequentie. Wanneer deze niet resoneren 
met de trillingsfrequenties van jouw natuurlijke zelf brengen ze disbalans, dissonantie in jouw 
energieveld.  
De aanhoudende disbalans van het energieveld is de oorzaak van veel psychosomatische en 
somatische ziektes en psychische problemen op jullie planeet. Jij bent in eerste instantie een op 
specifieke trillingsfrequenties resonerend energieveld. Je kunt door frequenties beïnvloed 
worden zowel in positieve als in negatieve zin.  
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Wees je hier bewust van.  
Jouw natuurlijke trillingsfrequenties corresponderen met emoties zoals vreugde, liefde, passie, 
optimisme, zorgeloosheid. Deze gevoelens zijn een emotionele vertaling van jouw natuurlijke 
resonantie. 
Je kunt ze gebruiken als lakmoesproef. Informatie die niet met deze gevoelens mee resoneert, 
verstoort je energieveld en creëert een dissonantie in je natuurlijke trillingsfrequenties.  
Wanneer informatie met deze emoties mee resoneert, kun je die voor jouw voordeel gebruiken.  
Elk uitgesproken woord, elke gedachte die jullie in het Unieveld van het Bestaan onbewust 
deponeren is een afspiegeling van het ontwikkelingsniveau van het Collectieve bewustzijn op 
jullie planeet. Het is waarneembaar vanuit de Hogere perspectieven. Wij hoeven niet het 
Zonnestelsel te bezoeken om inzicht te hebben in het ontwikkelingsniveau van het menselijk 
bewustzijn op jullie planeet.  
De energetische matrix van de planeet Aarde en van het Melkweg galactische stelsel  is al een 
tijdlang uit alignement geraakt met de oorspronkelijke trillingsfrequenties van de Bron.  
Nu is het energetische raster van de planeet Aarde hersteld en daarmee ook de energetische 
verbinding met de energetische matrix van het Universele Existentieveld. 
Dat is vanuit de Hogere dimensies gebeurd ter ondersteuning van het evolutieproces van het 
menselijk ras. Deze re-connectie met de energetische matrix van het levende Existentieveld 
ontwaakt jullie herinneringen aan je eigen spirituele oorsprong die in jullie DNA opgeslagen 
liggen. 
 
Veel van jullie kinderen weten nu al het verschil tussen allerlei informatiebronnen en kunnen 
kwaliteit van informatie aanduiden. Veel kinderen op deze planeet hebben een ‘ingebouwd 
radarsysteem’ in hun sensorische gevoelsorganen, ze kunnen energievelden waarnemen. Het 
heeft te maken met hun DNA, veel kinderen op jullie planeet hebben al een aangepast DNA. Wat 
ervoor zorgt dat ze tot veel meer in staat zijn dan jullie je kunnen voorstellen.  
Ze communiceren hier nog niet met jullie over, ze weten intuïtief dat jullie dat nog niet kunnen 
begrijpen en houden het nog voor zichzelf. Maar als je een concrete vraag stelt, krijg je ook een 
concreet antwoord. Ze kunnen niet gelijk verklaren hoe ze dat weten en waar het vandaan komt, 
maar ze weten het wel. Dat is een van de redenen waarom ze met deze kennis nog niet naar buiten 
willen komen, omdat ze geen verklaring hebben voor wat ze al weten.  
 

 
 
 
Vraag: Kan de natuur ons helpen in het verhogen van onze 
trillingsfrequenties? 
 
Jouw fysieke vorm is geconstrueerd uit elementen van de planeet Aarde. Jouw bewustzijn en het 
bewustzijn van jullie planeet zijn één. Je resoneert mee, of je het wilt of niet. Het is één 
energetisch systeem. Het proces van verschuiven in dimensies is voor de natuur heel simpel. De 
natuur, de planeet is een levend bewustzijn en het heeft geen Ego. Als levend bewustzijn kan het 
gemakkelijk verschuiven van de ene versie van zichzelf naar de andere. Wanneer jij je energie op 
de energie van de natuur afstemt kan de natuur je meenemen in dat proces. Alles leeft, alles 
ontstaat vanuit het bewustzijn. Er is niets buiten het bewustzijn, jij bent gemaakt uit het 
bewustzijn. Jouw werkelijkheid is geconstrueerd uit jouw bewustzijn.  
De blauwdruk van het levend bewustzijn op jullie planeet wordt nu automatisch en continu 
geüpgraded. Jullie DNA wordt ook automatisch geüpgraded. De fysieke Mind staat jou in de weg 
om de upgrade van jouw blauwdruk nu te kunnen waarnemen.  
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Je bent je niet bewust van wat er op atomair en moleculair niveau gaande is. Je bent je niet bewust 
van wie je werkelijk bent. Het is een spel dat jij met jezelf aan het spelen bent, want jouw fysieke 
Mind filtert alles weg wat het niet kan verklaren of labelen. 
Wanneer jij je op de energie van de natuur afstemt, ga je de filter van jouw fysieke Mind voorbij. Je 
kunt dan moeiteloos naar een versie van jezelf verschuiven die met de upgrade van jouw DNA 
mee resoneert.  
De natuur herstelt jouw natuurlijke frequenties, het revitaliseert en harmoniseert jouw 
energieveld.   
Je voelt je letterlijk door jouw planeet gedragen en gesteund, want dat is wat Gaia doet en altijd 
heeft gedaan. De filter van jouw fysieke Mind maakt je blind voor iets wat vanzelfsprekend is. 
Zonder energetische steun van Gaia zou je hier niet kunnen bestaan, want jullie zijn één met haar.  
Vindt de tijd om vaak in de natuur te zijn, het is de beste remedie.  
Het is de makkelijkste manier om jezelf te re-balanceren en jouw natuurlijke resonantie te 
herstellen.  
De natuur weet wat er gedaan moet worden, die kent geen angsten en zorgen. Die weet haar 
natuurlijke ritme voor alles te behouden. Volg Moeder Aarde en die zal je leiden.  
 
Van alle levende vormen op jullie planeet zijn er een aantal die qua bewustzijn dichter bij het 
menselijk bewustzijn staan. Dolfijnen, olifanten en walvissen, ze  
hebben een helende resonantie die mensen weer in balans brengt met hun oorspronkelijke 
trillingsfrequenties.  
De energie van bomen heeft ook een specifiek effect op het menselijk energieveld. Wij hebben het 
hier niet over de genetisch gemodificeerde bomen. Wij hebben het hier over de oorspronkelijke 
bewoners van Gaia– de bomen en het plantenrijk die al vele duizenden jaren voor de energie-
uitwisseling op jullie planeet zorgen. De lucht die jullie uitademen, ademen zij in. En wat jullie 
inademen is wat het plantenrijk uitstoot als de belangrijkste bijdrage aan het leven op jullie 
planeet. Door deze energie-uitwisseling lezen bomen en planten jouw energieveld. Alle informatie 
krijgen ze binnen via de weg van gasuitwisseling en datgene wat jullie nodig hebben krijgen jullie 
terug. Ze zijn jullie beschermengelen hier op deze planeet. Daarom voelt het zo goed, 
ontspannend en veilig op de plaatsen met veel oude bomen.   
 

 
 
Vraag: Het lijkt nu bijna onmogelijk om onze eigen dromen te volgen. Wat 
kunnen wij hieraan doen? 
 
Een droom is wie je bent. Je bent een droom van de Oorspronkelijke Schepper. Je bent een droom 
van de Schepper die een eigen droom droomt.  
De Schepping is een droom, die de Oorspronkelijke Schepper droomt. Jij als een verlengstuk van 
de Schepper droomt je eigen werkelijkheid.  
Wat je droomt, is wat je ervaart. Wanneer jij bent ontwaakt, droom je dat je aan het ontwaken 
bent. Je ontwaakt in de volgende droom en weer in de volgende. De hele Schepping is een droom 
van de Schepper. Er is alleen maar een droom.  
Zoiets als ‘het ontwaken’ bestaat niet. De hele Schepping is geweven uit een droom van het ÉÉN.  
 
Wat het moeilijk maakt om je eigen dromen te volgen is de illusie dat je niet droomt. Wanneer je 
weet dat de droom het enige is wat bestaat, staat niets je meer in de weg om elke willekeurige 
droom bewust te kunnen dromen. Want het is maar een droom… 
Het leven op andere plannen van het Existentieveld is niet anders wat dat betreft.  
Je droomt daar een andere droom en dat is het. Je bent je daar wel meer bewust dat je aan het 
dromen bent. Je verschuift je perceptie van de ene droom naar de andere en de volgende.  
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Wanneer je nu weet dat alles een droom is, wat staat je nog meer in de weg om elke gewenste 
droom te dromen die je maar wilt?  
Wat jullie een realisatie van je eigen dromen noemen is een vrijwel onmogelijke ervaring op het 
driedimensionale plan van het Bestaan.  
Want realisatie van je eigen droom is equivalent aan jouw volledige realisatie van jezelf als een 
dromer die zijn eigen droom droomt.  
Jullie maken nu deel uit en anticiperen in een gezamenlijke droom van het Collectief van deze 
versie van de Aarde, wellicht onbewust.  
Leef jouw droom, anders kun je worden meegezogen in de droom of nachtmerrie van iemand 
anders. En een droom van iemand anders wordt jouw droom, zonder dat je je er bewust van bent…  
Ga voor je eigen droom, wat heb je hier anders nog te doen? En als het toch een droom is, waarom 
zou je niet voor de mooiste en fijnste en plezierigste droom kiezen?  
Wat heb je te verliezen? Ga ervoor.  
Wat je droomt, ervaar je hoe dan ook als jouw werkelijkheid. Omdat het maar een droom is, hoef je 
er ook niet zo zwaar aan te tillen. Doe het met een knipoog.  
En het leven treedt ook jou met een knipoog tegemoet.  
Lach en weet dat in dit leven niets iets betekent. Je geeft zelf betekenis aan alles. De betekenis die 
jijzelf aan elke ervaring geeft, bepaalt hoe je het ervaart. 
Wij houden van onze eigen dromen, jullie zijn onze droom. Wanneer onze dromen en de dromen 
van het menselijk Collectief op jullie planeet samensmelten hebben wij gezamenlijke dromen. 
Onze dromen zijn geweven uit licht, compassie en liefde voor jullie. Het is onze intentie dat onze 
dromen met elkaar gaan resoneren en dat onze dromen over het menselijk ras jullie droom en 
jullie ervaring worden. Mogen onze dromen uitkomen.  
 

 
 
Vraag: Wat is de betekenis van geometrische symbolen? Wat zijn 
graancirkels? 
 
Het geometrische symbool is gecodeerde informatie in de vorm van een cryptogram. Deze 
symbolen zijn energetische dragers van specifieke trillingsfrequenties.  
Deze universele symbolen zijn door elke vorm van levend bewustzijn op Hogere plannen van het 
Existentieveld aanvaard, gebruikt en volledig begrepen.  
 
Op de Hoogste plannen van het Bestaan manifesteert het levend bewustzijn zichzelf via deze 
geometrische vormen. De energetische matrix van elk plan van het Existentieveld is gecodeerd in 
specifieke energetische symbolen. Het symbool correspondeert altijd met de hoogte van 
trillingsfrequenties en expansie van het bewustzijn op het desbetreffende plan van het Bestaan.  
De geometrische symbolen die in de driedimensionale werkelijkheid op specifieke plaatsen op 
jullie planeet verschijnen, is in specifieke trillingsfrequenties gecodeerde informatie c.q. licht en 
bewustzijn. Deze informatie kunnen jullie nog niet volledig vatten. Wanneer jullie DNA 
geactiveerd is kunnen jullie de bron van de in het cryptogram gecodeerde informatie vlekkeloos 
en moeiteloos opsporen en volledig begrijpen. Je weet waar het vandaan komt en wat het 
betekent.   
Tot die tijd kan elke interpretatie of een poging tot ontrafelen van dit ‘raadsel’ misleidend zijn.  
De hogere versies van jezelf vanuit de Hogere plannen van het Existentieveld manifesteren deze 
informatie gecodeerd in het geometrische symbool op het 3D-plan van het Bestaan.  
Om de taal van symboliek volledig te kunnen begrijpen dienen jullie qua bewustzijnsontwikkeling 
op het hetzelfde niveau te zijn als de zenders van deze gecodeerde informatie. Er dient een match 
in resonantie te zijn, met andere woorden: jullie moeten met elkaar op dezelfde 
trillingsfrequenties zijn. 
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Het is een deur die nu nog voor jullie gesloten is. De sleutel tot deze kosmische kennis ben jij zelf. 
Wij willen dat jullie het juist begrijpen. Je hebt je eigen lotsbestemming in eigen handen.  
Droom het leven waarin jij volledige toegang krijgt tot Universele kennis en elke kosmische 
symboliek onmiddellijk en volledig kunt begrijpen en gebruiken. Deze mogelijkheid ligt nu voor 
jullie open.  
De symboliek van de graancirkels is een van de voorbeelden van hoe in symbolen gecodeerde 
informatie in jullie werkelijkheid onmiddellijk gemanifesteerd wordt.  
Wanneer jullie naar deze symbolen kijken, krijgen jullie die als het ware ingeprent in je eigen 
energieveld. Wanneer jouw DNA geactiveerd is, weet je precies wat elk symbool betekent en hoe 
je het dient te gebruiken.  
Om de in de graancirkel gecodeerde informatie als inprent op het eigen energieveld te krijgen is 
het niet nodig om deze plaatsen te bezoeken. Het is al genoeg om foto’s van zo’n graancirkel te 
bekijken. 
Het is onze intentie dat de transitie van het menselijk Collectief in de fysieke vorm naar Hogere 
dimensies gemakkelijk en in flow plaats vindt. Daarom krijgen jullie via alle mogelijke kanalen hulp 
aangeboden.  
Vertrouw erop dat bij zo’n belangrijk Kosmisch evenement niets aan het toeval overgelaten 
wordt. 
Vertrouw erop dat wij vanuit Hogere dimensies alle nodige stappen voor jullie Re-ascencion 
voorbereiden. Jullie hoeven dat niet alleen te doen, wij doen met jullie mee. Want evolutionaire 
ontwikkeling van het menselijk ras heeft directe gevolgen voor het hele Universum. Wij zijn één.  
 

 
 
 
Thema: Resonantie met de Bron. 
 
Alles in het Multiversum resoneert met de trillingsfrequenties van de Bron, met de 
trillingsfrequenties van de Oorspronkelijke Schepper. Vanuit jullie driedimensionale perspectief 
lijken frequenties van de Bron ongrijpbaar en onbereikbaar. Maar dat is een illusie.  
Als deel van de Schepping ben je energetisch gezien een verlengstuk van de Goddelijke matrix. 
Wanneer je dat volledig begrijpt, wordt het voor jou gemakkelijk om jouw natuurlijke Zelf en jouw 
plaats in de Schepping beter te begrijpen.  
Je bent een verlengstuk van de Oorspronkelijke Schepper die een droom droomt van een 
volledige afgescheidenheid en separatie van zichzelf.  
Wanneer jij je dat realiseert begin jij jezelf als goddelijke zelf te dromen.  
En als goddelijke Zelf, wat droom je over jezelf en over jouw koninkrijk?  
Door je bewust te worden van de goddelijke trilling die je bent kom je in resonantie met de 
trillingsfrequenties van de Bron.  
In resonantie komen met de Bron is de ultieme intentie van de Ziel.  
Dat is wat Re-ascension is.  
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Vraag: De huidige sociaaleconomische situatie in de wereld is ver weg van 
wat wij op onze planeet willen, hoe kunnen wij meer overvloed creëren 
voor iedereen? 
 
Rijkdom en overvloed is jouw meest natuurlijke staat van zijn. Het is niet iets wat je hebt of niet 
hebt. Het is wie je bent als het Al Wat Is. Je bent rijkdom en overvloed. Tot de tijd dat je het 
concept volledig begrijpt, blijkt de rijkdom en overvloed ergens buiten jouw bereik te liggen, zelfs 
wanneer je ‘het al bezit’.  
Want dan staat het alsnog los van jezelf en dat betekent dat je het alsnog moet bemachtigen of dat 
je bang bent het te verliezen.  
Wanneer je volledig begrijpt dat rijkdom en overvloed deel uit maken van wie je bent, zal het je 
automatisch toekomen als de meeste natuurlijke expressie van wie je bent.  
Manifestatie van rijkdom en overvloed in je leven is een onmiddellijke manifestatie van wie je 
bent–rijkdom en overvloed zelf.  
 
Het creëren van concepten dat je er hard voor moet werken om welvarend te zijn is een ultieme 
manier om jou weg te houden van het besef van je oorspronkelijke natuurlijke Zelf.  
Je kunt hard gaan werken, als je ervoor kiest, is hier niets mis mee.  
Weet alleen dat het niets te maken heeft met manifestatie van rijkdom en overvloed. Want het 
enige wat je dan gaat manifesteren is hard werken. 
Wij willen dat jullie dat begrijpen, je bent niet gemaakt als slaaf. Elk beperkende overtuiging 
creëert in jouw beleving een nachtmerrie waar je in blijft zitten.  
Je bent gemaakt als manifestatie-master. Iemand die zo machtig is dat die alles kan manifesteren 
wat die maar wilt. Wat jullie nu als het Collectief manifesteren is voornamelijk eigen beperkingen.  
Hoe komt het dat jullie datgene manifesteren wat jullie niet willen?  
Denk hierover na. Want dat is precies wat jullie aan het doen zijn.  
Leef niet als een slaaf in andermans droom. Dat is wat wij vanuit onze point of view op het niveau 
van het Collectief waarnemen. Terwijl je de Meester van je eigen droom, van je eigen leven kunt 
zijn.  
Wij zijn hier om jouw oorspronkelijk zelf te helpen herinneren. Jullie zijn de manifestatie-masters. 
En niets kan dat veranderen. Want dat is wie je bent. Zo ben jij ontworpen.  
Gebruik alle tools die binnen jouw bereik liggen voor de manifestatie van je eigen dromen.  
 
Droom met ons mee. Want wij dromen hoe groot en magnifiek jullie zijn.  
Wij dromen over manifestatie van de glorie van het menselijk ras.  
Het hele Universum is jullie speeltuin, zo groot ben jij. Je fysieke Mind creëert een beperking in 
jouw waarneming van jezelf. Het overstijgen van de perceptie van je fysieke Mind is de grootste 
uitdaging voor het menselijk ras op deze planeet. Maar het gaat jullie lukken, het ligt al vast. 
Want wanneer je weet dat je aan het dromen bent, is het overstijgen van de perceptie van de 
beperkte Mind zo gedaan. 
 

 
 
Thema: Een realisatie van het momentum. 
 
Als menselijk ras bevinden jullie je nu in het momentum van open Multidimensionale portalen. 
Deze opening creëert een mogelijkheid voor de interdimensionale transitie, een verschuiving naar 
de Hogere plannen van het Bestaan niet alleen voor jullie maar ook voor vele andere vormen van 
levend bewustzijn die met het menselijk ras een genetische eenheid vormen.  
Het Universum is een hologram. De verschuiving van een aspect van het hologram betekent een 
verschuiving in het hele hologram.  
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Jij bent een aspect van het hologram. Alle aspecten van jouw multidimensionale zelf verschuiven 
mee. Dat zijn de aspecten van jezelf waar je je nu nog niet bewust van bent, maar dat gaat snel 
veranderen. Naarmate je bewustzijn expandeert, word je je bewust van de grotere 
multidimensionale Jij. 
De opening van interdimensionale portalen is tijdelijk, het is een unieke  
mogelijkheid gemanifesteerd door jezelf en voor je eigen Re-ascension.  
Jullie, het menselijk ras op de planeet Aarde, zijn levende getuigen van dit bijzondere evenement 
in de geschiedenis van het Universum. De planeet Aarde is nu een arena geworden van vele 
belangrijke kosmische taferelen.  
Niet elke ziel mocht in deze bijzondere tijden in de driedimensionale werkelijkheid incarneren. Je 
bent hiervoor speciaal voorbereid. Het is een enorme eer en ook een bewijs van jouw kracht en 
jouw potentieel. Sommige zielen komen hier voor even en gaan weer terug naar hun thuisbasis, jij 
bent hier en daar is een reden voor.  
De reden is jouw specifieke bijdrage aan het evolutieplan van het menselijk ras. Je wist dat het 
spannend zou zijn. Want het is nog nooit in de geschiedenis van het Universum voorgekomen dat 
het Collectief van een planeet in fysieke vorm een transitie doormaakt naar de Hogere dimensies. 
Dat wil zeggen dat er voor dat evenement nog geen templet bestaat. Zo’n templet zijn jullie nu aan 
het maken. Als het een maal gemaakt is kan het door elke civilisatie in het Universum gebruikt 
worden. 
Jullie zijn baanbrekende pioniers, wegverkenners die op avonturen uit zijn en wiens bijdrage aan 
het evolutieproces van het menselijk ras nooit vergeten zal worden. Jullie komen in de 
geschiedenis van het Universum als diegenen die het gedaan hebben, onze grote waardering en 
dankbaarheid hiervoor. 
 
Wij zien de Re-ascension als een mogelijkheid voor jullie evolutiesprong. 
Die sprong is ook op verschillende manieren te ervaren.  
Met zo’n sprong kun je veel stappen van je eigen evolutie overslaan, maar het blijven nog steeds 
stappen.  
Een andere optie is dat je gelijk de grootst mogelijke sprong kunt maken – naar de volledige 
manifestatie van je goddelijke Zelf.  
Alle opties liggen nu open voor diegenen die met de Re-ascension mee gaan, en dat maakt het zo 
interessant en zo bijzonder.  
Het momentum is niet iets wat willekeurig ontstaat. Het is een heel belangrijk keerpunt in de 
evolutie van het menselijk bewustzijn. Het biedt mogelijkheden om karma volledig los te laten en 
jouw trillingsfrequenties in balans te brengen met de oorspronkelijke blauwdruk van Adam 
Kadmon, het lichtwezen met twaalf DNA-strengen.  
Alles wat voor de Re-ascension nodig is, wordt vanuit de Hogere dimensies door jezelf en voor 
jezelf georkestreerd.  
Alles wat nu op jouw levenspad komt heeft een bedoeling.  
Het helpt je datgene wat nodig is in balans te brengen.  
Interdimensionale portalen zijn een soort van overlappingen van verschillende dimensies die als 
doorgang  functioneren mits jouw persoonlijke trillingsfrequenties het toelaten.  
Er zijn specifieke plaatsen op jullie planeet die als een doorgang naar Hogere dimensies fungeren 
mits in het momentum een synchronisatie in trillingsfrequenties ontstaat.  
Niet alle portalen die fysiek op jullie planeet bestaan, kunnen gebruikt worden voor de Re-
ascension. Wanneer jullie DNA volledig geactiveerd is weet je ze vlekkeloos te onderscheiden. Je 
zult meteen weten welk portaal je waarheen leidt.  
Tot die tijd experimenteer je hier niet mee!  
De energetische structuur van zo’n portaal is een torus, jouw transmissie naar de andere dimensie 
is dan onmiddellijk.  
Weet dat je altijd geleid wordt door jouw Beschermengelen (jouw Hogere zelf) en wanneer de Re-
ascension in jouw zielenplan ligt kun je het niet missen.  
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Thema: Activatie van het menselijke DNA  
 
Jullie DNA wordt nu geactiveerd. De meesten van jullie merken het niet eens.   
Jullie oorspronkelijke DNA bevat twaalf strengen. Dat is eeuwen terug, vanuit jullie lineaire 
perceptie van tijd, op non-actief gezet.  
Het was een noodzakelijke stap want de evolutie van het menselijk ras ging te snel en raakte uit 
balans. Te sterk ontwikkelde Mind en gebrek aan connectie met het Hart leidt tot weinig 
compassie en empathie met als resultaat het destructieve misbruik van de Mind power. Met alle 
gevolgen van dien. 
De Galactische Counselraad heeft besloten dat er verdere evolutie van het menselijk ras nodig is 
en het evolutieproces is vertraagd.  
Dat was de reden waarom jullie oorspronkelijke blauwdruk op non-actief is gezet. Jullie 
oorspronkelijke blauwdruk van twaalf DNA-strengen wordt nu geactiveerd. Jullie zullen het 
proces geleidelijk ervaren.  
Wanneer het DNA te snel geactiveerd is kan het leiden tot veel verwarring, onnodige chaos en 
paniek. Daarom krijgt iedereen wiens bewustzijn het kan ondersteunen, zijn eigen DNA met 
perfecte timing geactiveerd.  
Het is een belevenis wanneer jullie getuige worden van je eigen transformatieproces en van de 
fysieke manifestatie van jouw oorspronkelijke DNA-matrix. 
De twaalf DNA-strengen zijn automatisch verbonden met de twaalf chakra’s (zeven in het lichaam 
en vijf buiten het lichaam) .  
Alle twaalf chakra’s corresponderen met twaalf DNA strengen en ze zijn jullie directe verbinding 
met de twaalf dimensies en met jouw Multidimensionale Zelf. 
 

 
 
Vraag: Hoe weten wij dat ons DNA geactiveerd is? 
 
Wij willen ter referentie een aantal DNA- activatie symptomen aan jullie geven. 
De scheidingslijn tussen de parallelle werkelijkheden wordt transparant. Je kunt het in begin 
ervaren als tijdelijke black-outs of een sprong in de tijd. 
Telepathische communicatie met jouw Hogere zelf of met jouw zielenfamilie wordt voor jullie een 
normale en natuurlijke manier van communiceren. 
Je krijgt toegang tot kennis die je onmogelijk kunt weten en je zou ook niet weten waar het 
vandaan komt. Terwijl het als iets heel natuurlijks aanvoelt.  
Je bent je bewust van allerlei alternatieve levens in de parallelle werkelijkheden die in het hier en 
nu simultaan bestaan. Je weet alle mogelijke ‘toekomst’ opties want je kunt ze als alternatieve Nu-
momenten waarnemen.  
Je bent je bewust van jouw multidimensionale natuur en je ervaart het als iets wat 
vanzelfsprekend is.  
Je herkent onmiddellijk diegenen met wie jouw frequenties mee resoneren en weet ook wanneer 
dat niet het geval is.  
Je beseft dat je een deel uitmaakt van het Al Wat Is. Je bepaalt zelf in welke dimensie je thuis 
hoort.  
Hoe meer jij je hiervan bewust bent, hoe sneller je het re-activatieproces van jouw DNA in jouw 
werkelijkheid kunt ervaren. 
Transitie van het menselijk ras als Collectief naar het Hogere plan van Bestaan is gemakkelijk, het 
moeilijkste is jullie laten geloven dat het mogelijk is.  
Wat jouw beliefsysteem niet als mogelijkheid toelaat, kun je niet waarnemen en kun je niet 
ervaren.  
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Wat jullie als het onbekende beschouwen, is jullie Natuurlijke Zelf. Het onbekende ben jij zelf. 
De re-activatie van jullie DNA zal de sluier van jullie waarneming van jezelf weghalen.   
 
Er is geen reden om angstig te zijn. Angst zorgt voor het verlagen van je trillingsfrequenties en een 
vertraging van je eigen evolutieproces.  
Wij willen jullie een metafoor geven voor het Re-ascensionproces.  
Wanneer je denkt dat je één cel van jouw lichaam bent en ineens tot de realisatie komt dat jij het 
orgaan bent en /of het hele lichaam bent, dan zie je elke cel als een deel van een grotere versie van 
jezelf.  
 
Dat is precies wat er gebeurt bij het re-activatieproces van jullie DNA. Zie jouw fysieke vorm als 
een cel en het hele Universum als jouw lichaam… Je kunt alleen bewonderend en perplex zijn.  
De reden waarom wij het aan jullie vertellen is omdat wij willen dat jullie zo’n bijzonder moment in 
je eigen evolutie bewust meemaken. Dat is het grootste geschenk dat jij aan jezelf kunt geven. Je 
eigen evolutiesprong.  
Dan zie je ineens het leven voor wat het echt is‒ een sprookje, waarin al je wensen meteen 
uitkomen, al je gedachten levende energieën zijn en je dromen jouw werkelijkheid worden. 
Je kunt het re-ascensionproces ook onbewust ervaren. Het is dan minder spectaculair, je gaat nog 
heen en weer verschuiven tussen verschillende waarnemingsposities tot het moment dat het voor 
jouw fysieke Mind veilig genoeg is om de laatste scheidingsmuren tussen jou en het leven af te 
werpen. Welke weg je kiest is aan jou.  
 
Bij de re-activatie van het menselijke DNA krijg je als het ware een andere fysieke vorm. 
Het is niet zo dat je er ineens helemaal anders uit zou zien. Wel wordt er het een en ander 
veranderd in het fysieke lichaam. De densiteit van je fysieke vorm wordt anders, je bent dan meer 
‘flexibel of vloeiend’ als het om vorm gaat. Diegenen die grotere sprongen in hun evolutie maken 
kunnen helemaal vormeloos worden. Ze zijn dan een manifestatie van puur licht.  
Jouw hele zenuwstelsel wordt geüpgraded, het is alsof er ineens een volledig ander netwerk aan 
neurologische verbindingen ontstaat die delen van je brein activeert die daarvoor non-actief 
waren. Deze verbindingen zorgen voor het ontwaken van specifieke centra in je brein. Onder 
andere activatie van de pijnappelklier creëert een kettingreactie en zorgt voor activatie van het 
cellulaire geheugen, herschikking van oudere en aanleggen van nieuwe neurologische 
verbindingen, het upgraden van de functie van receptoren en neurotransmitters in elke cel van 
het lichaam.  
Wanneer de oude neurologische verbindingen zijn geüpgraded en de nieuwe zijn aangelegd ben je 
in staat om ‘ingewikkelde’ spirituele concepten onmiddellijk te begrijpen, je eigen spirituele 
oorsprong te herkennen en jezelf als een kwantum energieveld waar te nemen.  
 

 
 
 
Vraag: Wat staat nog in de weg van de mogelijk evolutiesprong? 
 
Angst is de grootste boosdoener als het over jullie potentiële mogelijkheden gaat.  
Er is maar één soort energie, de kosmische energie. Jij en alles om je heen bestaat uit deze energie.  
 
De energie van angst is een neutrale kosmische energie die door de filter van jouw fysieke Mind 
gefragmenteerd is. Zie het als een licht dat door een prisma uit elkaar valt in verschillende 
fragmenten. Wanneer het licht, een neutrale kosmische energie, door de prisma van je Mind filter 
gaat, verliest het zijn eenheid en wordt het niet meer herkend als energie van het licht.  
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Jouw fysieke Mind identificeert zichzelf met een gefragmenteerd aspect dat uit zijn natuurlijke 
alignement is gehaald. Deze ervaring van separatie creëert een ervaring van angst. 
De meeste verwarringen op jullie planeet ontstaan door deze misperceptie van kosmische 
energie. 
Er is buiten jezelf niets om bang voor te zijn. In werkelijkheid is er alleen een holografisch 
kwantumveld en je bent een deel van dat veld. Het veld is een goddelijke intentie van licht en 
liefde. Vanuit deze onvoorwaardelijke liefde steunt het hologram al jouw intenties 
onvoorwaardelijk in de vorm van reflectie van jouw beliefsysteem als jouw werkelijkheid.  
Je bent degene die jezelf bang maakt en er ook zelf van schrikt.  
Wanneer je bang bent trek je energieën naar je toe die jouw angst bevestigen, dat is een Wet. 
Want de Schepping werkt als een boemerang. Wat je als overtuiging in het Holografische Veld 
stuurt, komt als ervaring terug.  
Leven is een droom. Het verbaast ons zeer dat jullie telkens nachtmerries voor jezelf creëren 
terwijl jullie als manifestatie- masters in staat zijn om fantastische dromen voor jezelf te 
manifesteren. Wij zeggen: maak maar iets moois, iets fantastisch van jouw leven want het 
Universum zal het altijd onvoorwaardelijk ondersteunen in de vorm van jouw werkelijkheid.  
 
Tot de tijd dat je het perspectief van jouw fysieke Mind verkiest boven het perspectief van jouw 
Hart Zelf, blijf je in een overlevingsmodus steken en dat betekent leven in angst. Zolang jullie je 
tegenstander in je Hart niet kunnen ontmoeten, kun jij niet inzien dat de ander alleen je eigen 
projectie is. Het verschuiven van je focus van jouw fysieke Mind perceptie naar je Hart perceptie is 
een onmisbare stap in de evolutie van het menselijk ras.  
Het is nu jullie primaire taak en wij gaan het niet voor jullie doen. Het is jullie eigen werk. 
 
Alle oorlogen en conflicten op jullie planeet ontstaan door gebrek aan bereidheid om de point of 
view van anderen volledig te willen begrijpen. Volledig begrijpen betekent dat jij jezelf in de ander 
erkent en herkent en inziet dat de ander een andere versie van jou is.  
Alleen in jouw Hart erken je pijn van de ander als je eigen pijn en vreugde van de ander als jouw 
vreugde.  
 
De point of view van je Mind creëert alleen een separatie en angst.  
Denk groot. Wat je kleinschalig ziet gebeuren is precies hetzelfde wat wij op planetaire schaal zien 
verschijnen. Jouw persoonlijke problemen zie je terug op het planetaire niveau.  
Wanneer jullie aan oplossingen voor grote uitdagingen werken, denk groot. Kijk hoe jullie als 
Collectief dat op grote schaal kunnen aanpakken, kies voor een grote visie.  
Want ‘probleemoplossing’ op grote schaal is vaak gemakkelijker dan op kleine schaal.  
Mensen mobiliseren die samen aan belangrijke issues willen werken zien wij als prioriteit.  
Het gaat uiteindelijk om de gezamenlijke transitie als Collectief naar het Hogere Existentieplan. 
Het gaat over een reünie, eerst als Collectief van deze planeet, daarna als Multidimensionale  Zelf 
met jullie sterrenfamilie om terug thuis te komen – in het Andromeda galactische stelsel en 
uiteindelijk met de Bron zelf .‘Wij’ in plaats van ‘IK’ zou helend zijn en voor expansie van het 
Collectieve bewustzijn op deze planeet zorgen.  
 

 
 
Vraag: Bestaat er zoiets als een kosmische hiërarchie? 
 
Vanuit onze point of view niet. Waargenomen vanuit het perspectief van de lagere plannen van 
het Bestaan kan de kosmische Orde op die manier geïnterpreteerd worden. Vanuit onze point of 
view is het een kwestie van inzoomen en uitzoomen van jouw focus op de waarneming van het Al 
Wat Is. Hoe meer je bewustzijn expandeert, hoe breder jouw toegang tot alle lagen van het 
Existentieveld.  
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Wij ervaren het niet als hiërarchie, wij zien het als een allesomvattende realisatie van zichzelf als 
het Al Wat Is, waar verschillende plannen van het Bestaan deel van uitmaken. De hele Schepping 
draagt zichzelf, ondersteunt zichzelf onvoorwaardelijk en is zichzelf. 
 
Jullie interpretatie van de kosmische orde volgens hiërarchische structuren ontstaat door de 
projecties van het beliefsysteem van het Collectief op jullie planeet op het Al Wat Is.  
Vraag jezelf af: hoe dient het jullie om een concept van kunstmatig gecreëerde hiërarchie te 
behouden?  
Elke hiërarchie heeft als doel beheersing en controle. Het is een spel dat tot de   Jullie noemen 
jezelf een menselijk ras.   
Vanuit ons perspectief zijn jullie daar nog niet. Wij zien jullie als een levensvorm die nog in het 
proces van evolutie is om mens te worden.  
 
Wij kunnen het levende bewustzijn op de planeet Aarde dat geweld tegen elkaar pleegt, oorlogen 
met elkaar voert en de eigen planeet vernietigt niet als menselijk ras beschouwen. De mens in 
onze ogen is een entiteit met hoog ontwikkelde bewustzijn, de mens martelt en doodt andere 
levensvormen niet, want die voelt zich met alle levensvormen in het Universum verbonden. Mens 
zijn is de volgende stap in jullie evolutie. De evolutionaire verschuivingen dat het menselijk 
bewustzijn op jullie planeet nu aan het maken is, is het worden van humane ras, het worden van 
Adam Kadmon- het oorspronkelijke ontwerp van de mens. Dat is het evolutiepad van mensheid. 
Dat is jullie lot.  
En wij weten dat het binnen jullie bereik ligt, dat vertrouwen hebben wij.  
driedimensionale dimensie behoort en hier volop uitgespeeld wordt.  
Vanuit onze point of view is het een volledig ontkennen van jouw natuurlijke Zelf.  
Dat is wat veel stress in het systeem van elke vorm van levend bewustzijn veroorzaakt.  
Alles beschikt over power, het leven is een manifestatie van power van de Schepping, jou leven is 
een manifestatie van jouw power als de schepper. 
Het systeem dat in balans is met zichzelf, is een systeem waarin alle delen onderling in harmonie 
met elkaar zijn. Dat systeem heeft geen beheersing en controle nodig.  
Dat systeem functioneert als eenheid, het balanceert en stabiliseert zichzelf zonder dat iemand 
hier specifiek mee bezig hoeft te zijn.  
Dat systeem heeft geen baas nodig, want het onderhoudt zichzelf automatisch en moeiteloos.  
Een implementatie van het zelfregulerende systeem begint met het claimen van je eigen power. Je 
hebt nooit gebrek aan persoonlijke power, je kunt de illusie hebben dat het zo is. Maar dat is en 
blijft een illusie. Want zonder power zou je niet eens kunnen bestaan.  
Angst voor eigen macht en eigen licht is wat wij waarnemen op het planetaire niveau. Angsten 
dienen getransformeerd te zijn, pas dan kan jij je natuurlijke aard volledig manifesteren. En dat ligt 
in jullie lotsbestemming, daarvoor zijn jullie in deze tijdlijn geïncarneerd.  
 

 
 
 
Vraag: Waarom zijn wij hier? Wat is onze bijdrage voor de Schepping? 
 
Wij, vanuit onze point of view, geven aan jullie ons perspectief op het evolutieproces van het 
menselijk ras.  
Jullie belangrijke bijdrage voor de Schepping is het worden van het menselijk ras.  
Het worden van een humaan zelf is het worden van jouw Hogere zelf, een verheven versie van je 
Zelf. 
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Het menselijk ras, van het oorspronkelijk ontwerp, is in eerste instantie een humaan ras. Het ras 
dat door alle eigen ervaringen in het driedimensionale spel nu klaar is om het concept van humaan 
zijn volledig te kunnen begrijpen.  
Want alle lessen die jullie als het Collectief dienen te leren zijn al geleerd, alle mogelijke 
ervaringen zijn al ervaren. Wat er ontbreekt is de bewustwording door jullie fixatie op het 
perspectief van de fysieke Mind.  
Wat jullie nu nog niet inzien is dat al jullie ervaringen (de meesten van jullie zijn al duizenden 
levens op deze planeet) zijn opgeslagen op je eigen energieveld als jouw driedimensionale 
identiteit. Jij bent al jouw ervaringen, jij bent dat energieveld.  
Het ene leven sta je aan de ene kant van de frontlijn, het andere leven aan de andere kant en het 
gaat zo maar door, leven in en leven uit.  
Dat wil zeggen dat je in feite je eigen tegenstander bent, want aan de andere kant van de frontlijn 
ben jijzelf. Er is niemand anders daar om je tegen te spreken. 
Er ontbreekt een eenheidsbewustzijn op het niveau van het Collectief op jullie planeet.  
Diegene die jullie als je vijand beschouwen en met wie het zo moeilijk lijkt om vrede te sluiten, dat 
zijn jullie zelf. Het is een ander aspect van jouw Totale Zelf, gespleten door een prisma van het 
filter van de fysieke Mind.  
De pijn die je voelt is de pijn van het gevecht met jezelf.  
Jij bent de enige die het kan stoppen want er is niemand anders die dat kan doen.  
 
Denk niet dat jullie er hier alleen voor staan, denk niet dat wij niet betrokken zijn bij wat nu 
gaande is in jullie Universum. Al jullie inspanningen hebben daadwerkelijke gevolgen, hoewel ze 
voor jullie nog niet altijd direct waarneembaar zijn.  
Wij willen jullie verzekeren dat de Galactische Federatie van Licht direct en nauw betrokken is bij 
alles wat nu op jullie plan van het Bestaan plaatsvindt. Er zijn nu op de Aarde miljoenen 
lichtwezens geïncarneerd, de leden van de Galactische Federatie van Licht. 
Als leden van de Galactische Federatie van Licht werken jullie samen aan gezamenlijke projecten. 
De planeet Aarde is zo’n project.  
Je bent nooit alleen en wanneer jij je eigen kracht met die van jouw Lichtfamilie versmelt zijn jullie 
als Collectief onstuitbaar. 
Visualiseer je eigen licht en power. Weet dat je nooit iets kunt verbeelden wat al niet is.  
In het veld van het levende bewustzijn is alles mogelijk.  
 

 
 
Thema: Een bewuste realisatie van jullie collectieve droom. 
 
Als leden van het Collectieve bewustzijn zijn jullie in deze versie van de Aarde geïncarneerd omdat 
jullie een gezamenlijke droom hebben. Het is belangrijk dat jullie die droom herinneren.  
Als Collectief leven jullie nu een gezamenlijke droom en jullie koesteren ook een gezamenlijke 
droom. Anders zouden jullie in deze tijdlijn, in dit momentum niet incarneren.  
Het bewust worden van de gezamenlijke droom is nu essentieel. Want dat is een gezamenlijke 
intentie van het menselijk ras voor eigen evolutie.  
Hoe meer jullie als Collectief jullie droom herinneren en hoe bewuster jullie die droom gaan 
dromen, hoe sneller het jullie werkelijkheid wordt.  
Droom groot en ga ervan uit dat alles mogelijk is.  
Hoe willen jullie je eigen planeet zien? Welk leven willen jullie voor jezelf en voor jullie kinderen? 
Alle kinderen van elke civilisatie zijn een gezamenlijke schat en van de grootste waarde. Ook op 
jullie planeet. Hoe willen jullie dat ze leven? Hoe willen jullie dat jullie planeet, jullie thuis eruitziet? 
Droom het als jouw werkelijkheid, droom jouw grootste droom ooit.  
Laat je door niets en niemand beperken.  
Zet de stappen in de richting van jouw droom.  
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Laat jouw intentie zien, wees jouw intentie in actie en het Universum zal je altijd en met perfecte 
timing steunen. Want dat is hoe alles in de Schepping werkt. Jouw droom ontvouwt zich aan jou als 
jouw werkelijkheid. Jij bent de dromer en je bent het gedroomde, want alles is één.  
Als Collectief maak je een transitie naar de versie van de werkelijkheid die matcht met de 
frequenties van jullie collectieve droom. 
Deze transitie is, wanneer het eenmaal voltooid is, onomkeerbaar.  
De planeet Aarde hoe jullie die nu kennen blijft niet langer bestaan. Er is nu al een nieuwe versie 
van de Aarde van de 3D-werkelijkheid geconstrueerd, waar diegenen die niet met de transitie 
naar de Hogere plannen van het Bestaan mee gaan, kunnen incarneren en aan de eigen evolutie 
verder werken.  
 

 
 
Thema: Zelfliefde is een sleutel. 
 
Onvoorwaardelijke liefde voor jezelf is het enige wat nodig is om heelheid van het eigen 
energieveld te herstellen. Het heel zijn is wat een healing is. Wanneer je heel bent kom je 
automatisch in alignement met de trillingsfrequenties van jouw oorspronkelijke blauwdruk.    
Onvoorwaardelijke liefde voor jezelf is ook jouw kans om jezelf volledig te leren kennen.  
Zolang zelfs een klein aspect van jezelf buiten je visie over wie je bent valt, ben je niet compleet en 
niet in alignement met de holistische versie van jezelf.  
Wij hebben het hier over aspecten van jezelf die door de filter van de fysieke Mind uit jouw 
bewustzijn verbannen zijn, waar je je niet meer bewust van bent.  
Dat zijn ook de aspecten van jezelf waarmee je de meeste interne conflicten hebt.  
Een integratieproces van alle aspecten van jezelf is noodzakelijk en dat kan alleen gebeuren vanuit 
onvoorwaardelijke liefde voor wie je bent.  
Zonder dat alle delen van jezelf volledig geïntegreerd zijn, is er geen transitie mogelijk naar 
Hogere dimensies. Want de gefragmenteerde Zelf kan hogere trillingsfrequenties niet aan en zal 
uit elkaar vallen.  
Je hebt jouw totale bewustzijn nodig om de energetische matrix van Hogere dimensies te kunnen 
dragen.  
 
Liefde is de enige substantie die alles in de Schepping bij elkaar houdt. Liefde is de energie waaruit 
het AL Wat Is, is gemanifesteerd. Het is energie die alles in zichzelf transformeert. Het komt door 
een component van onvoorwaardelijkheid die deze goddelijke energie in zichzelf draagt. Het is 
pure alchemie.  
Wanneer jij jezelf met energie van onvoorwaardelijke liefde ontmoet, komen alle delen vanuit het 
onbewuste naar de oppervlakte om getransformeerd te worden. Ze herkennen deze specifieke 
trillingen en komen naar het licht toe.  
Deze trillingsfrequenties van onvoorwaardelijke liefde laten alle herinneringen ontwaken die 
binnen jouw cellen en energieveld opgeslagen liggen. Je herinnert je plotseling wie je werkelijk 
bent.   
Integratie van alle delen van jezelf in jouw Hart is een belangrijke stap die jullie niet kunnen 
overslaan. Dat is de Wet. Alles maakt deel uit van Eén. En Eén ondersteunt alle delen van zichzelf – 
liefde is de substantie die alles bij elkaar houdt.  
 
Wat het integratiewerk in de weg staat is jullie angst voor de aspecten van jezelf die jullie zelf uit 
het eigen bewustzijn verbannen hebben.  Je leeft in de illusie dat wat jij niet ziet niet bestaat.   
Wij zeggen dat wat jij niet ziet, wij allemaal wel zien. Wij zien het op het individuele niveau en op 
het niveau van het Collectieve bewustzijn op jullie planeet.  
Je bent hier werkelijk de enige blinde.   



 

 
Het handboek dat je bij de geboorte niet meekreeg  pagina 98 

Jouw grootste angst, dat alle aspecten van je bewustzijn hun weg naar het licht zullen vinden, is al 
uitgekomen. Jouw volledige Zelf ligt nu al aan de oppervlakte.  
Wanneer het integratiewerk is gedaan, word je automatisch een drager van een Hogere 
frequentie, je gaat automatisch mee resoneren. 
Wij zijn hier om belangrijke aspecten van datgene wat er gedaan moet worden aan jullie uit te 
leggen, zodat je een bewuste keuze voor jezelf kunt maken.  
Dat is onze missie en onze belofte aan jullie als een aspect van onszelf.  
Ongeacht welk pad jullie zouden kiezen, steunen wij jullie altijd en onvoorwaardelijk.  
Jouw leven is een verhaal dat geen begin en geen einde kent, het verhaal dat je voortdurend aan 
jezelf vertelt… Luister je wel?  
Want er is niemand anders die ernaar gaat luisteren… Wanneer je jezelf echt hoort, voel je meteen 
wat het verhaal met jou doet. Jouw emoties zijn een feedback van het verhaal dat je over jezelf aan 
het vertellen bent. En dat verhaal manifesteer je als jouw werkelijkheid. Je kunt het verhaal 
herschrijven, je kunt een volledig, gloednieuw verhaal over jezelf en over jouw leven maken. Dat 
ligt binnen jouw macht. Zoveel power heb jij.  
Stap uit het verhaal van het Collectief dat niet meer met je mee resoneert, dat niet meer bij jou 
past. En maak het nieuwe verhaal dat klopt met jouw natuurlijke frequenties van passie, 
enthousiasme, vreugde en onvoorwaardelijke liefde.  
En dat zal jouw werkelijkheid zijn.  
Want het verhaal van je leven schrijf jij altijd zelf, je regisseert het ook zelf, je beleeft het zelf en je 
volgt en je evalueert het ook zelf. Jouw leven is een spel dat je met jezelf aan het spelen bent.  
De belangrijkste les die jullie hier aan het leren zijn is de les van compassie en mededogen.  Verwar 
het niet met medelijden.  
Onvoorwaardelijke zelfliefde dient gekoesterd te worden, willen jullie je vitaal, gezond en gelukkig 
voelen.    
 

 
 
Vraag: Wat betekent een Hoogontwikkeld bewustzijn? 
 
Het  hoogontwikkelde bewustzijn is het bewustzijn dat zijn oorsprong weet en niet zijn  
eigenwaarde en bestaansrecht in twijfel trekt.   
Het Hoogontwikkelde bewustzijn weet dat het is en daarom voor altijd zal zijn, want wat er is kan 
niet, niet zijn.    
Het Hoogontwikkelde bewustzijn leeft in vrede en harmonie met alle aspecten van zichzelf. Het is 
zich volledig bewust van het spel dat het simultaan aan het spelen is in de grote speeltuin van het 
Multiversum.  
Het Hoogontwikkelde bewustzijn is passie in actie, een manifestatie van het gepassioneerde Hart 
van de oorspronkelijke Schepper.  
Het Hoogontwikkelde bewustzijn, dat ben jij, wanneer je ‘ontwaakt’ uit de droom van separatie.  
 
Weet dat jullie geen zielen zijn die door iedereen vergeten en verlaten en in de achterste hoek van 
het Universum geplaatst zijn. Dat ligt ver van de waarheid.  
Al jullie ervaringen zijn van onschatbare waarde voor het hele Universum.  
Jullie sterrenfamilie die via de genetische lijn direct met jullie verbonden is, weet precies waar 
jullie doorheen gaan en wat jullie meemaken. Niets blijft onopgemerkt, niets is voor niets.   
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Thema: Wat is een timejump ? Hoe is die te realiseren? 
 
‘Sprong in de tijd’, mits je het bewust ervaart, is jouw zelfrealisatie als multidimensionaal wezen 
die simultaan in allerlei parallelle werkelijkheden bestaat.   
Deze staat van zijn behoort tot het Hoogontwikkeld bewustzijn.  
Want deze ervaring is alleen mogelijk wanneer jij bewust buiten het driedimensionale ruimte-tijd 
concept bestaat.   
Een lineaire perceptie van de tijd is een kunstmatig gecreëerd concept en is optioneel.  
Wanneer jij jezelf buiten het driedimensionale tijdconcept plaatst, kun je een ‘sprong in de tijd’ 
onmiddellijk ervaren.  
Het is alsof je de ene kamer voor de andere verlaat, met die uitzondering dat de andere kamer in 
een parallelle werkelijkheid ligt. Een tijdsprong heeft alles te maken met het afstemmen op de 
juiste trillingsfrequentie.  
Eenmaal afgestemd, ben je daar.    
 
Hoe je dat doet is alleen een kwestie van je eigen voorkeur.  
Het Hoogontwikkeld bewustzijn projecteert moeiteloos aspecten van zichzelf in de verschillende 
tijdlijnen van deze driedimensionale werkelijkheid. het gebruikt die mogelijkheid voor allerlei 
doelstellingen, zoals het verzamelen van informatie en proefmonsters voor eigen onderzoeken of 
voor het monitoren van allerlei aspecten van zichzelf die in het 3D-spel geïncarneerd zijn.  
Het is de bedoeling dat hun aanwezigheid niemand stoort, daarom blijven ze onzichtbaar voor 
jullie.  
De mogelijkheid tot een sprong in de tijd ligt nu binnen jullie bereik. Om deze ervaring te hebben, 
dienen jullie er klaar voor te zijn. Want zo’n ervaring kan enorme gevolgen hebben voor de 
menselijke psyche. Wees niet ongerust, je zult het ervaren wanneer jij er klaar voor bent. Vergeet 
niet, je dirigeert zelf je eigen evolutieplan.  
Je bepaalt zelf de timing en volgorde van je eigen ervaringen en je eigen ontwaken. Want er is 
niemand (buiten jezelf)die dat doet. Wanneer je er echt klaar voor bent, verschijnt het als optie in 
jouw werkelijkheid. Voor die tijd ligt het binnen je potentieel en nog buiten jouw realiteit.  
 

 
 
Thema: Een directe waarneming van Wat Er Is. 
 
Je bent ontworpen als een zend- en ontvangststation voor kosmische energieën.  
Zowel het ontvangen als het zenden van informatie is een passief proces. Je bent ontworpen en je 
functioneert in feite als doorgeefkanaal.  
Jouw waarneming van Wat Er Is, is volledig afhankelijk van welk waarnemingskanaal je prefereert 
te gebruiken voor informatie-uitwisseling c.q. energie-uitwisseling.    
Het zintuiglijke waarnemingskanaal dat je het meest gebruikt is voor jou een dominant kanaal 
voor energietransmissie.  
Dat is ook het kanaal waarop jouw fysieke Mind de sterkste filter ontwikkelt.  
De kanalen die jij het minst gebruikt zijn de waarnemingskanalen waar de zwakste filter op zit.  
Het expliciet gebruikmaken van deze niet-dominante kanalen helpt om een verschuiving te 
creëren in de waarneming van de werkelijkheid.   
De ogen van de meeste mensen op deze planeet functioneren als dominante doorgeefkanalen en 
staan daarom onder sterke controle van de fysieke Mind. De functie van de ogen is jouw aandacht 
op het geprojecteerde beeld vasthouden en een illusie creëren van één mogelijke versie van de 
werkelijkheid.   
Wanneer jij jouw niet-dominantie zintuigen verder gaat exploreren, ga je merken dat je in 
werkelijkheid geen ogen nodig hebt om te kunnen zien. 
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Je gaat je realiseren dat via je ogen de minste informatie binnenkomt.  
Ogen beperken je toegang tot een directe waarneming. Een directe waarneming is een 
waarneming met jouw energieveld. Hier zijn geen interpretaties en geen onduidelijkheden 
mogelijk.  
Het is jouw directe toegang tot kennis.  
Het jezelf als energieveld kunnen ervaren is een belangrijke voorwaarde om deze ervaring te 
realiseren.  
Waarneming is het waar-nemen. Het waarnemen van wat waar is… 
Sta hier even bij stil…  
Bij de waarneming met jouw energieveld zijn er geen subjectieve interpretaties mogelijk. 
Het is het direct weten zonder de tussenkomst van de filter van de fysieke Mind, zonder 
beperkingen van het  beliefsystemen van zenders en ontvangers van informatie.  
 
Wij, vanuit onze point of view, kunnen jullie aanraden hiermee te gaan spelen.  
Kijk hoe jij jouw waarneming uit het gevangenschap van jouw beliefsysteem kunt bevrijden.  
Kies een manier die je het meest aanspreekt, hou het luchtig. Vergeet niet dat het maar een spel is. 
De grenzen tussen de parallelle werkelijkheden zijn nu bijna transparant.  
Diegenen die sterk in perceptie van de fysieke Mind verankerd zijn, merken het nu nog niet.  
 
En nog een tip. Jullie ogen zijn getraind om je focus te houden op de materie, objecten en vormen. 
Dat houdt jouw Mind voortdurend met deze objecten en vormen bezig.  
Wanneer jij je focus gaat verplaatsen naar de ruimte tussen vormen en objecten, word je je al snel 
bewust van energie van deze objecten en ook van je eigen energieveld. 
Focus je op de ruimte en je zult bemerken dat je energetisch deel uitmaakt van dezelfde ruimte.  
Dat je uit dezelfde substantie bent gemaakt als die ruimte. Dat jij die ruimte zelf bent waaruit alles 
ontstaat. En dat is een hele interessante gewaarwording.  
Ruimte is een substantie ( bewustzijn ) waaruit alles in het Universum ontstaat en die alles bij 
elkaar houdt. 
 
Een andere tip: luister naar klanken van woorden, niet naar de inhoud.  
Je zult merken dat je door vibratie van elke klank informatie die erin gecodeerd is het volledig 
kunt begrijpen.  
Je laat je door woorden niet meer misleiden, want je weet op basis van trillingen van elke klank de 
kwaliteit van informatie die overgedragen wordt. 
 

 
 
Thema: Energetische Matrix van het menselijk bewustzijn. 
  
De energetische matrix van deze 3D-werkelijkheid ligt opgeslagen op het templet niveau van de 
fysieke werkelijkheid. De blauwdruk van jouw subjectieve werkelijkheid is een onderdeel van 
dezelfde templet. De blauwdruk van het Collectief op jullie planeet ligt opgeslagen op het niveau 
van het Collectieve onbewuste.  
De energetische matrix functioneert als sjabloon op basis waarvan het subjectieve zelfbeeld 
wordt gevormd en ook het subjectieve beeld van jouw werkelijkheid. 
Zolang het sjabloon, het beliefsysteem op het niveau van het onbewuste hetzelfde blijft, verandert 
er niets in jouw subjectieve waarnemingen en jouw ervaringen.  
Dat is de reden waarom eerst een verschuiving noodzakelijk is in de energetische matrix, in het 
beliefsysteem van het Collectieve bewustzijn, want de fysieke vorm zal het veranderde templet 
volgen. De fysieke werkelijkheid is maar een afspiegeling van het beliefsysteem op het templet 
niveau van het Collectieve bewustzijn op deze planeet.  
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De energetische matrix kan vanuit de Hogere plannen van het Bestaan gemakkelijk een upgrade 
krijgen. Jij bent wat jij gelooft dat jij bent. Het leven is wat jij gelooft dat het is. Het Universum is 
voor jou, wat jij toestaat dat het is.  
Jouw beliefsysteem is een energetisch matrix waar de fysieke vorm zich in giet.  
Je kunt nooit iets waarnemen dat niet matcht met de bestaande kernovertuigingen op het templet 
niveau van het Collectieve bewustzijn.  
Het systeem van kernovertuigingen van het Collectief is een afspiegeling van de 
bewustzijnsontwikkeling van dat Collectief.  
 
Door expansie van het menselijk bewustzijn ontstaat automatisch een verschuiving in jullie 
waarneming van jezelf en van jullie werkelijkheid.   
Het samengaan van expansie van het menselijke bewustzijn en interdimensionale verschuiving 
creëert op het niveau van het Collectieve bewustzijn een nieuw beliefsysteem dat als een 
energetische matrix functioneert voor alles wat in desbetreffende werkelijkheid gemanifesteerd 
wordt.  
Praktisch gezien betekent dit dat jullie (naarmate jullie bewustzijn expandeert) alle oude 
concepten, die deel uitmaken van het oude beliefsysteem, als iets onlogisch en onnatuurlijks gaan 
ervaren. They make no sense anymore.  
 
De transitie fase is voor vele deelnemers aan de Re-ascension op jullie planeet de moeilijkste fase.  
Het lijkt erop dat het oude systeem uit elkaar valt en het nieuwe systeem er nog niet is.  
Het nieuwe systeem is er al, want alles is er al.  
Vanuit de lineaire perceptie van de fysieke Mind moet het nog ontstaan. Nogmaals, je kunt alleen 
datgene waarnemen wat jouw beliefsysteem volledig ondersteunt. Wanneer jullie als Collectief de 
verouderde en beperkende concepten en ideeën loslaten ontstaat een  verschuiving in jullie 
waarneming van Wat Er (al) Is.  
 
Het oude beliefsysteem is trouwens niet eens van jullie, het is geërfd materiaal, daarom noemen 
wij het een geadopteerd beliefsysteem.  
Het is iets wat helemaal niets met jou te maken heeft en daarom voelt het nu zo oncomfortabel. 
Wanneer iets niet met jouw natuurlijke trillingsfrequenties matcht, is het een signaal dat je het los 
dient te laten want concepten en ideeën die wel met je Ware zelf  mee resoneren voel je als 
vanzelfsprekend en behaaglijk.  
 

 
 
Thema: Kundalini-energie 
 
Een flow van Kundalini -energie kan je in resonantie brengen met de kosmische energieflow.  
Wanneer Kundalini-energie vrij en niet gefragmenteerd door jouw chakrasysteem heen gaat, 
ontstaat vanuit jouw onderste chakra’s een energetische draaikolk die door alle chakra’s heen de 
Kosmos in oprijst. 
De vrije flow van Kundalini is van enorm belang, niet alleen voor jullie vitaliteit en harmonisatie 
van het energieveld. Het is essentieel voor jullie evolutie als menselijk ras. Want geactiveerde 
Kundalini is een belangrijke voorwaarde voor het activeren van het potentieel van het menselijk 
ras die opgeslagen ligt  
in jullie DNA, voor het activeren van het  Merkaba - Divine Light Body.  
  
Hoe Kundalini-energie te activeren.  
Seksualiteit, mits het gepaard gaat met liefde, een open hart en het volledig in het lichaam zijn is 
een goede basis voor het praktiseren van activatie van Kundalini-energie.  
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Wanneer het chakrasysteem in het lichaam uit balans is kan dat een verre van aangename 
ervaring zijn.  
Wanneer deze energie door de geblokkeerde chakra heen gaat, brengt het alles wat 
getransformeerd en in balans gebracht dient te worden naar de oppervlakte van jouw bewustzijn. 
Je wordt er meteen mee geconfronteerd.  
Wij adviseren het praktiseren van activatie van Kundalini wanneer je chakra’s open en in balans 
zijn.  
Seksualiteit is niet de enige mogelijkheid voor de activatie van jouw Kundalini.  
Wanneer je chakra’s open en in balans met elkaar zijn, is het ervaren van de Kundalini-flow niet 
moeilijk. Wanneer jullie goed gegrond zijn, in het lichaam verankerd zijn en je focus op de 
wortelchakra vast kunnen houden zorgt het ervoor dat jullie met regelmatig oefenen, de energie 
golven van Kundalini goed kunnen voelen.  
Wanneer jij die energie de Kosmos in laat rijzen, ontstaat er een ervaring van een volledige 
eenheid met het Universum.  
 
De Kundalini-flow vergroot je vitaliteit, je kracht en je zelfbewustzijn. Kundalini-flow is je weg 
naar innerlijke harmonie, naar zelfhealing en is een manifestatie van jouw persoonlijke power.  
Kundalini-flow herstelt het fysieke lichaam op het cellulaire niveau. Elke cel van het lichaam heeft 
een energetische matrix. Cellen die uit alignement zijn met hun oorspronkelijke matrix zijn cellen 
die vaak afwijkende trillingen vertonen, deze afwijkende trilling manifesteert zichzelf op het 
fysieke vlak als neiging tot inkrimpen of juist te snel en wild groeien. Het herstellen van de 
resonantie met de oorspronkelijke trilling op het cellulaire niveau herstelt en harmoniseert het 
hele systeem.  
 

 
 
Thema: Weet wat je voorkeur is en welke realiteit jij prefereert. 
  
Het is nu belangrijk te weten wat de werkelijkheid is van je voorkeur.  
Er zijn in het hier en nu oneindig veel parallelle werkelijkheden, wanneer je op trillingsfrequenties 
van jouw voorkeur balanceert manifesteren ze een werkelijkheid voor jullie die met jullie 
frequenties een perfecte match vormt. 
Het balanceren betekent het verankerd zijn in de emoties van je voorkeur c.q. trillingsfrequenties. 
Het betekent niet dat jij je aan het eindresultaat dient vast te klampen (hoe je denkt dat het 
allemaal moet zijn), want dat creëert juist  
een beperking in eindeloze mogelijkheden die het Universum voor jou in petto heeft. 
 
Velen van jullie vragen naar het lot van hun naasten en familie. ‘Wat zou er met hen gebeuren 
wanneer je bijvoorbeeld een transitie maakt naar de Hogere dimensies?’ 
Je bent je multidimensionale Zelf. Dat wil zeggen dat er onwijs veel verschillende versies van jezelf 
zijn in alle parallelle werkelijkheden. Wanneer je overgaat naar het andere plan van het Bestaan, 
verschuif je in feite naar een andere versie van jezelf. Naar een versie die matcht met jouw 
trillingsfrequenties op het moment van de transitie.  
Jouw naasten en dierbaren zijn ook multidimensionaal qua natuur. Ze hebben ook een andere 
versie van zichzelf in verschillende dimensies. Jouw Hoogdimensionale versie van jezelf ontmoet 
een Hoogdimensionale versie van je geliefden en naasten. Ze kunnen wel een andere vorm hebben 
dan je gewend bent. Maar je zult ze altijd op basis van hun energetische handtekening moeiteloos 
herkennen. 
Je kunt jouw geliefden nooit kwijtraken, het is onmogelijk. Want niemand verdwijnt ergens heen. 
Het feit dat iemand voor jou onzichtbaar is geworden betekent alleen dat die nu op een ander plan 
van het Bestaan is, waar jouw frequenties op dat moment niet mee matchen.  
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Niemand is van iemand afgescheiden…Jullie maken deel uit van elkaars bestaan. Het is en het zal 
nooit anders zijn, want eenheid is een essentie van het Al Wat Is, of jij het nu begrijpt of niet.   
 
Praat hier met je geliefden over. Jullie angst voor de dood dient begrepen en overstegen te 
worden. Het is angst voor het onbekende. Daarom verspreiden wij deze informatie op jullie 
planeet. Jullie verblijf in het 3D-spel is van hele korte duur, vanuit ons perspectief duurt het maar 
een paar seconden. Hoewel het vanuit jullie point of view soms heel lang lijkt te duren. Leef die tijd 
voluit, zonder angst en aarzeling. Leef je leven alsof het een geschenk is, want dat is het.  
Elke ervaring heeft waarde, elke ervaring is heel bijzonder. Dat is waarom je hier bent 
geïncarneerd. Laat de energie van elke ervaring door je heen stromen.  
Wanneer ervaringen volledig beleefd zijn, blijven er geen herinneringen meer over, alleen het 
bewustzijn. Dat bewustzijn is jouw grootste schat.  
Wanneer ervaring als herinnering steeds terugkomt, komt dat doordat het nog niet volledig 
ervaren is en daarom nog niet volledig is begrepen. Het bewustzijn ervan ontbreekt.  
Herinneringen komen als meldingen dat het proces nog niet voltooid is.  
Alles in het Universum streeft naar voltooiing.  
Bewustzijn is enige wat je meeneemt in jouw eindeloze reis.  
De rest is stof, het behoort tot deze planeet als decoratie, de entourage van het spel dat hier 
gespeeld wordt.  
 

 
 
Vraag: Hoe is het leven op de hogere plannen van het Bestaan? 
 
Het leven in de hogere sferen van het Existentieveld is niet anders dan in alle andere sferen. Het 
enige verschil is dat wij vanuit onze point of view een breder perspectief en een bredere versie van 
het Al Wat Is hebben. Wij begrijpen dat het vanuit jouw driedimensionale point of view heel 
bijzonder en buitengewoon belangrijk lijkt wat wij aan het doen zijn.  
Vanuit onze point of view zijn jullie aardse ervaringen niet minder en soms zelfs belangrijker dan 
het werk op de Hogere plannen van het Existentieveld. Wij zien ons als één, wij functioneren als 
één, wij beleven alles in de Schepping als één.  
Het bestaan is één voor al het levend bewustzijn en dat is wat er is. 
Al jullie ervaringen zijn onze ervaringen, al onze ervaringen maken deel uit van jullie energieveld. 
Het enige wat jullie in de war brengt is dat jullie dat nog niet direct vanuit de point of view van je 
fysieke Mind kunnen waarnemen, maar niettemin ervaren wij ons niet als gescheiden van jullie. 
Wij zijn jullie en jullie zijn ons. Alle kennis, alle kosmische informatie, alle ervaringen delen wij met 
elkaar.  
Als multidimensionale lichtwezens ontwerpen en construeren jullie voor eigen vermaak alle 
mogelijke spellen in het pretpark van het Universum. Als deel van het Al Wat Is kies je om in het 
3D-spel te incarneren en alle spelregels en het bestaande beliefsysteem als jouw werkelijkheid te 
ervaren.  
Nu gaan jullie het moment suprême van dat 3D spel in, de transitie in fysieke vorm naar de Hogere 
plannen van het Existentieveld! 
 
Wij verschuiven onze waarneming met jullie mee.  
Alleen onze beleving van deze transitie is anders dan vanuit jullie point of view. Het verschuiven 
naar het alternatieve plan van het Bestaan is van uit Hogere perspectieven een transitie in een 
nanoseconde. Vanuit ons perspectief is het dat wat wij bewust voortdurend aan het doen zijn. Het 
is niet iets bijzonders. Vanuit het perspectief van de fysieke Mind ziet het er anders uit en jullie 
beleven het ook anders.  
Wanneer je begrijpt dat je in feite voortdurend aan het verschuiven bent van het ene moment 
naar het andere, dan is de interdimensionale transitie niet iets bijzonders.  
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Wel voor het perspectief van jouw fysieke Mind maar niet vanuit het perspectief van jouw Totale 
Zelf.  
Zolang het bestaan van parallelle werkelijkheden en van andere dimensies niet binnen je 
beliefsysteem ligt is een transitie daarin voor jou onmogelijk. Wanneer je bewustzijn zodanig 
expandeert dat het  het concept van het multidimensionale Universum kan dragen, wordt jouw 
transitie naar de andere dimensie net zo vanzelfsprekend en gemakkelijk als het verschuiven van 
jouw aandacht van jouw vinger naar jouw arm. Want in feite is het hetzelfde.  
Wij vanuit hogere sferen ondersteunen jullie als deel van onszelf door informatie, kennis en 
lichtfrequenties op jullie planeet te verspreiden. Diegenen die er klaar voor zijn zullen het 
ontvangen, op juiste waarde schatten en gebruiken.  
Zelfs wanneer je dit boek leest en misschien nog niet alles begrijpt of kunt plaatsen, verruimt de 
gelezen informatie jouw bewustzijn en creëert een belangrijke verschuiving in jouw waarneming 
van jezelf en van jouw werkelijkheid.  
Want het kan niet anders. Informatie is in woorden gecodeerde lichtfrequenties. 
Jij als levend energieveld voelt je aangetrokken tot deze frequenties c.q. informatie. 
 
De Schepping is een manifestatie van de Hoogste efficiëntie. Er wordt niets gezaaid in het 
bewustzijn dat er niet klaar voor is. Wanneer jij dit boek leest, weet je dat er een intentie is 
uitgegaan in het Universum – een intentie vanuit jouw Vrije Wil om jouw bewustzijn verder te 
expanderen.  
Aan elke intentie wordt gehoor gegeven want jouw intentie is een intentie van het Universum zelf.  
 

 
 
Thema: Jij bent het bewustzijn dat zichzelf waarneemt.  
 
Jij bent het bewustzijn dat zichzelf waarneemt. Dat is de meest correcte interpretatie van wie je 
bent. De waarnemer die het waargenomene bepaalt. En niet andersom. Je bent nooit een speelbal 
in het spel van iemand anders of van het Universum. Jij bepaalt alle spelregels, je eigen winst en 
eigen verlies. Je bepaalt alle ervaringen, zet ze in een specifieke volgorde, evalueert ze en kiest 
voor jezelf het volgende evolutiespel… 
Wanneer je deze visie op jezelf volledig begrijpt, begrijp je ook wat het Universum is.  
Jij als levend bewustzijn identificeert jezelf met de spelregels van het Collectief waar jij deel van 
uitmaakt en creëert een soort van personage in je eigen film.  
Je identificeert jezelf met dit personage en je beleeft alles vanuit de unieke point of view van dit 
personage. Dit personage (wat jij IK noemt) is een kunstmatig gecreëerd energetisch concept. 
Op de Hoogdimensionale plannen van het Bestaan beleef je alle mogelijke personages, alle 
aspecten van jezelf simultaan als gelijkwaardige delen van jouw multidimensionale Zelf.  
 
Elke ervaring in deze 3D-werkelijkheid is een unieke kans om datgene wat jouw ziel als belangrijk 
en waardevol beschouwt te kunnen ervaren. Anders zou je het voor jezelf niet gecreëerd hebben.  
Jouw verblijf in deze dimensie is van te grote waarde en ook van te korte duur om voor jouw 
persoonlijke evolutie belangrijke ervaringen te laten liggen.  
Het is efficiëntie en dienstbaarheid van het Al Wat Is die alle delen van zichzelf harmoniseert, 
synchroniseert en met perfecte timing orkestreert. Zodat alle plannen in elk spel gerealiseerd 
kunnen worden.   
Je kunt op elk willekeurig moment het spel verlaten en je kunt in het spel blijven zitten tot het 
moment dat je volgens het bestaande scenario het spel verlaat.  
Je bepaalt het altijd zelf, hoe en wanneer je erin komt en hoe en wanneer je het verlaat. 
Vanaf je incarnatie en tot het moment dat je het spel verlaat liggen belangrijke gebeurtenissen en 
ervaringen alvast.  
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Hoe jij van punt A naar punt B en naar punt C komt en in welke volgorde en tempo, bepaal jijzelf. 
Je kunt geen enkele ervaring overslaan die in jouw incarnatieplan op het templet niveau van jouw 
werkelijkheid opgeslagen ligt.   
Wanneer jouw bewustzijn verder expandeert overstijg je het perspectief van het personage in het 
spel en je wordt de regisseur van je eigen film of de scenarioschrijver of pure waarnemer van het 
Al Wat Is.  
Deze alternatieve perspectieven geven je direct veel meer mogelijkheden. Je bent je dan bewust 
van hoe jij het spel direct kunt beïnvloeden. Want vanuit die point of views zie je de werkelijkheid 
voor wat het is – het energetisch geconstrueerd verhaal dat het niveau van de 
bewustzijnsontwikkeling afspiegelt.   
Deze inzichten zijn niet mogelijk wanneer jij jezelf nog met personages van het driedimensionale 
spel identificeert en er middenin zit.  
 
Vanuit deze point of views heb je ook het inzicht dat wat je vanuit het 3D-perspectief als vaste 
vormen ziet in feite energetische constructies zijn.  
Deze energetische constructie kun je vanuit het perspectief van een waarnemer op verschillende 
manieren reconstrueren.  
Weetje nog hoe je met de lego blokken hebt gespeeld? Het construeren en reconstrueren van de 
werkelijkheid werkt op hetzelfde principe. 
Het is de manier waarop jij vanuit het Hoogdimensionale perspectief alle spellen van de Schepping 
construeert en reconstrueert. 
Alle plannen van het Bestaan zijn ontworpen als spellen waar jij als multidimensionaal lichtwezen 
van alles kunt beleven en ervaren. 
In dat driedimensionale spel waar je de ultieme beperking van de fysieke Mind ervaart, in het veld 
met hoge densiteit en lage trillingsfrequenties, leer je op een speelse manier bewust te 
manifesteren. Daarvoor hebben jullie dit spel ontworpen.  
En omdat je alles wat je manifesteert dient te ervaren, leer je het uit de eerste hand. 
In de Hogere dimensies ervaar je onmiddellijk wat je manifesteert, want elke manifestatie is een 
onmiddellijke manifestatie.  
De fysieke Mind creëert op basis van het beliefsysteem een chronologische volgorde in al jouw 
ervaringen. Jullie noemen dat logica. Zoals: eerst dien je geboren te worden, pas daarna ga je 
studeren… 
Wij zeggen dat deze ervaringen volledig los van elkaar staan en niets met elkaar te maken hebben. 
Je kunt eerst een ervaring hebben dat je bij wijze van spreken naar de school gaat en daarna een 
ervaring hebben van jouw eigen geboorte hier.  
Er bestaat niet zoiets als hoe het hoort te zijn…  
 
Hoe je iets prefereert te ervaren is volledig aan jou. Je bent de koning in jouw eigen koninkrijk.  
 

 
 
 
Vraag: Het lijkt alsof nu steeds meer relaties verbroken worden en veel 
gezinnen uit elkaar vallen. Wat is hier de reden van? 
 
De hogere trillingsfrequenties die nu met grote snelheid door het planetaire systeem en door jouw 
lichaam heen gaan, brengen alles wat niet in alignement is met jouw natuurlijke zelf naar de 
oppervlakte. Zodat je het erkent. Ze laten je weten wanneer je niet integer bent met jezelf. Het 
trouw zijn en het trouw blijven aan jezelf is nu van groot belang. 
Het betekent ook dat je nu steeds bewuster wordt van wie je bent en ook van datgene dat niet 
meer in alignement is met jouw ware zelf.  
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Relaties die op wederzijdse afhankelijkheid gebaseerd zijn worden nu op de proef gesteld. 
Wanneer relaties ontstaan en bestaan bijvoorbeeld op grond van jouw overtuiging van  gebrek 
aan jouw persoonlijke power, ondersteunen ze leugens die jij aan jezelf vertelt. Deze leugens 
resoneren niet met de trillingsfrequenties van jouw natuurlijke Zelf, die pure licht en power is. Het 
loslaten van oude denkpatronen en van het oude, geadopteerde beliefsysteem is nu van cruciaal 
belang.  
Je zit nu midden in de transitie fase. Daarom voelt het soms heel zwaar. Weet dat het een tijdelijk 
iets is.  
Op een gegeven moment ga je voelen dat je geen andere opties meer hebt dan alleen volledig 
jezelf te zijn.  
Want het aanpassen van jouw nieuwe trillingsfrequenties aan het perspectief van jouw Ego, jouw 
oude imago, de oude rol of aan behoeften van jouw medespelers werkt niet meer en lukt ook niet 
meer. Dat is de reden dat je bijna niets meer wilt tolereren wat niet met jouw natuurlijke zelf in 
resonantie is. Veel relaties komen dan aan hun einde, als er geen bereidheid is voor het 
transformatieproces.  
Vooral relaties die op wederzijdse afhankelijkheid en manipulatie berusten houden op te bestaan.  
Je hebt nu veel tijd nodig voor jezelf, om alleen te zijn, om te herontdekken wie je werkelijk bent 
en wat je prefereert in jouw leven. Zodat je bewust ervaringen en de werkelijkheid van je eigen 
voorkeur kunt kiezen.  
Door veel alleen te zijn kun jij je gemakkelijker op jouw innerlijke zelf focussen om in verbinding te 
komen met je Hart Zelf. Onze suggestie is: maak die tijd voor jezelf vrij.  
 
Relaties die op een wederzijdse manipulatie berusten, zijn vaak karmische relaties.  
 
Deze relaties ontstaan vanwege de afspraken die nog voor jullie incarnatie in het 
driedimensionale spel gemaakt zijn.  
Het gaat om beloften om aan voor beiden belangrijke issues samen te gaan werken. Voordat jullie 
in het driedimensionale spel incarneren wordt alles uitgebreid besproken, in contracten 
vastgelegd en ook wederzijds getekend.  
Wat het vrij lastig maakt is dat zodra jullie in deze dimensie incarneren, jullie alles vergeten en 
jullie weten het niet meer. Want dat zijn de spelregels van het driedimensionale spel.   
Het is juist een gebrek aan bewustzijn over deze afspraken dat het voor jullie knap moeilijk maakt 
om deze karmische ervaringen energetisch weer in balans te brengen.  
Dat is de reden waarom jullie in oude rollen en gedragspatronen blijven steken en er niet aan 
toekomen waarvoor jullie hier geïncarneerd zijn.  
De hogere frequenties helpen jullie hier een handje mee.  
Ze brengen datgene aan de oppervlakte dat getransformeerd en losgelaten dient te worden. Jullie 
krijgen hulp vanuit de hogere aspecten van jezelf om het karma voorgoed af te lossen. Want dat is 
een belangrijke voorwaarde om met deze interdimensionale transitie mee te kunnen gaan.  
 
Wanneer jouw trillingsfrequenties eenmaal gestabiliseerd zijn, kom je vanzelf in harmonie met je 
eigen omgeving.  
Want er ontstaat een natuurlijke match. Vertrouw het proces, vertrouw het leven. Het brengt je 
vanzelf daar waar je dient te zijn, want dat is een Kosmische Wet. Het is hoe alles in het Universum 
geconstrueerd is en jullie als gelijkwaardig aspect van het Al Wat Is horen erbij.  
Het proces van het herkennen van je eigen natuurlijke trillingsfrequenties en ermee blijven 
resoneren betekent voor velen dat ze uit de rol moeten stappen die ze al zo lang hebben gespeeld. 
Voor sommigen kan het als stressvol ervaren worden en dat zijn de karmische lessen die op jullie 
evolutiepad liggen.  
Nogmaals, het is een tijdelijk proces van harmonisatie van jouw hele systeem op basis van je 
natuurlijke energetische handtekening. 
 
Om jezelf hier een handje bij te helpen, stel jezelf de vraag: ga ik liefdevol met mijzelf om? 
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Wat kan ik (nog meer) doen om nog meer van mijzelf te houden? Geef ik aan mijzelf datgene wat ik 
nu nodig heb fysiek, mentaal, emotioneel en spiritueel? Kloppen de keuzes die ik nu maak voor mij?  
Kies ik vanuit liefde voor mijzelf of vanuit angst? 
Jij bent de enige expert van jezelf, niemand weet wat goed voor je is.  
Leer naar jezelf te luisteren en leer in permanente verbinding te zijn met je natuurlijke 
resonanties. Dat is het enige wat nu nodig is.  
Verblijf niet daar waar het niet (meer) goed voelt. Want je weet het nu bijna onmiddellijk. Je voelt 
het in je lichaam, het geeft altijd de juiste signalen af. 
 
Doe datgene waar je enthousiast over bent. Blijf trouw aan jouw innerlijke vreugde, volg jouw 
passie. Dat gevoel is jouw Noordpoolster, het wijst de weg en wanneer jij die volgt, brengt het je 
vanzelf daar waar je dient te zijn.  
Het transitieproces kan voor iedereen heel gemakkelijk verlopen. Mits jij zelf voor gemakkelijk 
kiest. Wanneer jij het leven als een zwaar karwei beschouwt, wanneer jij deze overtuiging erop 
nahoudt, kan het niet anders zijn dan dat je dat in je leven gaat manifesteren. Wanneer je ervan 
overtuigd bent dat het leven een vreugdevolle ervaring is, dan is het dat wat je gaat ervaren. 
Het bewust een transitieproces meekunnen maken is een bijzondere ervaring. Het is pure 
expressie van jouw persoonlijke power.  
Wanneer je het uit de weg gaat, kan jouw fysieke Mind overspoeld worden door emotionele en 
mentale ballast die jij op je eigen energieveld draagt.  
Het bewust ervaren van het transitieproces is in feite bewust en direct betrokken zijn bij de 
manifestatie van een gloednieuw versie van jezelf. Zie het als een manifestatie van een prachtige 
vlinder die uit de cocon verschijnt.  
Je maakt nu deel uit van een groot intergalactisch project:  
de interdimensionale transitie  van het menselijk bewustzijn als Collectief naar de Hogere plannen 
van het Existentieveld.  
Je bepaalt nu zelf bij welk Collectief je hoort en wat in deze transitie jouw ‘eindstation’ is.  
 

 
 
Thema: De belangrijke principes van de Schepping. 
 
Het is nodig dat jullie belangrijke principes van de Schepping leren kennen. 
Wat je energetisch inbrengt in het holografische Existentieveld is hetzelfde wat je als resultaat 
krijgt in de vorm van jouw werkelijkheid. Zie het als de werking van een boemerang. Daarom is 
jouw werkelijkheid altijd een afspiegeling, een feedback van jouw intenties, gedachten en 
kernovertuigingen geprojecteerd op het neutrale holografische Existentieveld.  Wanneer het 
resultaat in de vorm van jouw werkelijkheid je niet bevalt, is het enige wat je dient te veranderen 
jouw inbreng.  
Dit principe werkt op alle niveaus van het Existentieveld. Dat wil zeggen dat wanneer je een 
negatieve overtuiging in het universele Bestaansveld inbrengt je niet iets positiefs als resultaat 
kunt verwachten. Daarom zeggen wij dat het Al Wat Is, volledig neutraal en betekenisloos is. Zie 
het als een inkleurplaatje, je bepaalt zelf het kleurenpallet waarmee je het inkleurt.  
Het kleurenpallet bepaalt hoe je het zal ervaren. Welke kleuren je gebruikt kan per moment 
verschillend zijn. Je hebt het allemaal in eigen hand.  
Elk moment kun je blanco beginnen, elk moment kun je bewust een kleurenpallet van jouw 
voorkeur kiezen en ervaringen voor jezelf creëren die je zelf prefereert.   
Het bewust worden van jezelf als kunstenaar die zijn eigen leven creëert en er vorm aan geeft is de 
weg naar jouw volledige vrijheid.  
 
Een ander principe: ten grondslag van alles in het Universum ligt het in energetische patronen 
gecodeerd bewustzijn. Alles in de Schepping ontstaat op grond van deze energetische 
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lichtpatronen. Elk energetische patroon is een drager van specifieke trillingsfrequenties wat licht 
c.q. informatie is.  
Elke dimensie onderscheidt zichzelf door middel van in energetische matrix gecodeerde 
trillingsfrequenties.  
Energetische lichtpatronen van het levend bewustzijn zijn het netwerk van licht waaruit alles in de 
Schepping ontstaat en wat alles bij elkaar houdt.  
Jij maakt deel uit van het netwerk van het levende bewustzijn, van het netwerk van licht en je kunt 
niets doen om dat niet te zijn. Daarom: wanneer je bestaat, besta je voor altijd.  
Een volgend principe is dat Jij en het leven één zijn. Waarbij het leven uit jezelf komt, en niet 
andersom. Je bent je eigen concept. Je bent een selfmade man in een selfmade world.   
Alles wat je buiten jezelf waarneemt is een projectie van het zelf gecreëerde concept.  
Je hebt een liefdesrelatie met het concept, je hebt argumenten met het concept en je hebt een 
conflict met het concept. Het concept vertroebelt jouw waarneming. Het laat je niet verder 
waarnemen dan de grenzen van dat concept.  
Het concept (van wie je bent) beperkt je in jouw waarneming van mogelijkheden en jouw inzichten 
in oplossingen.  
Die zijn er altijd, nog voordat ‘problemen ‘ontstaan. Want er bestaat niet zoiets als een probleem 
zonder oplossing of een beperking zonder mogelijkheid. 
Wij willen het anders zeggen.  Zonder oplossingen zijn er geen problemen en zonder 
mogelijkheden zijn er geen beperkingen. Vanuit ons perspectief kan het een niet zonder het ander. 
Want het één zonder de ander is niet compleet, de Schepping is compleet.   
Je maakt nu deel uit van het holografische Unieveld, van het zichzelf in alles voorzienend 
Multiversum. 
Daarom zeggen wij dat wanneer je iets als probleem ervaart het komt doordat de oplossing er al is.  
Het bevindt zich alleen op de trillingsfrequenties van oplossingen.  
Zoek het niet op de trillingsfrequenties van het probleem. Dat is de clou.  
Weet, als onderdeel van het Al Wat Is ben  je in alles onmiddellijk voorzien, ongeacht of je je er 
bewust van bent of niet.    
Het concept dat je de oplossingen moet zoeken houdt jullie gevangen in de beperkingen van het 
concept zelf. Het enige wat je dan manifesteert is het zoeken.  
Je manifesteert het gebrek aan oplossingen.   
Het loslaten van elk concept dat jullie als Collectief niet meer dient, moet een bewuste stap zijn in 
de evolutie van het menselijk ras. 
 

 
 
Thema: Zijn er nog andere levensvormen in ons Galactische Melkweg 
stelsel? 
 
Het galactische Melkwegstelsel is vol met leven. Alles is gemaakt uit levend bewustzijn. 
De reden dat jullie dat nog niet kunnen waarnemen is alleen omdat ze op een andere golflengte 
verblijven dan jullie. Maar het is een kwestie van jezelf kunnen  afstemmen op de specifieke 
trillingsfrequenties.  
Het levend bewustzijn kan zich in verschillende vormen manifesteren of helemaal vormloos zijn.  
Wat jullie andere levensvormen noemen zijn in feite andere aspecten van jezelf op de 
verschillende plannen van het Bestaan. Jullie gaan deze versies van jezelf ontmoeten wanneer 
jullie bewustzijn het toelaat en jullie beliefsysteem het kan ondersteunen.  
Weet dat je niet datgene kunt waarnemen wat je nog niet kunt ‘verteren’. Wanneer er een 
ontmoeting met jullie sterrenfamilie plaatsvindt, betekent het dat jullie er klaar voor zijn. 
Vertrouw hier maar op.  
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Hoeveel je kunt hanteren en in hoe verre het bewustzijn van het Collectief op jullie planeet is 
ontwikkeld is af te lezen aan de zon. De zon werkt onder andere ook als zend- en ontvangststation. 
De zon verzamelt alle nodige informatie omtrent bewustzijnsontwikkeling van het Collectief op 
jullie planeet en verspreidt informatie, licht en hoge trillingsfrequenties door het hele 
Zonnestelsel. 
Jullie denken dat de zon een planeet is, maar het is een uit het levend bewustzijn gemaakt 
moederschip met een permanente standplaats in het centrum van jullie Zonnestelsel. En dat is 
geen toeval.  
De zon functioneert als doorgeefkanaal van informatie c.q. energieën van hogere 
trillingsfrequenties. Hij staat in alignement met Alcyone ‒de Centrale Zon van de Plejaden cluster.  
De zon leest ook jullie energieveld en geeft informatie door aan de Centrale Zon. Daarom zeggen 
wij dat wij via de Zon direct inzicht hebben in de bewustzijnsontwikkeling van het menselijk ras op 
Aarde. 
 
Jullie als menselijk ras maken deel uit van een grote intergalactische sterrenfamilie. Ze steunen en 
waarderen jullie en houden onvoorwaardelijk van jullie, want ze beschouwen jullie als delen van 
zichzelf.  
De Bron als het universele bewustzijnsveld is pure empathie, liefde, hoge intelligentie en pure 
efficiëntie.  
Niets gaat verloren en niets ontstaat per ongeluk. Er bestaat niet zoiets als een fout in de 
Schepping. Alles is op zijn plaats en alles heeft een perfecte timing in zichzelf.  
Elk plan van het Bestaan kenmerkt zich door een specifieke energetische matrix, die resoneert 
met de trillingsfrequenties van het levend bewustzijn op het desbetreffend Existentieplan. 
Elke intergalactische civilisatie is te vinden op basis van specifieke kenmerken, zoals in het 
kleurenpalet, klanken en geometrische vormen gecodeerde trillingsfrequenties.  
Jullie natuur is multidimensionaal, de natuur van het Universum is multidimensionaal.  
Wij al bestaan in het Multiversum dat functioneert als Universum.  
De transitie van de ene dimensie naar de andere gebeurt vrijwel onmiddellijk, mits jouw 
frequenties deze transitie kunnen ondersteunen.    
Om correct te kunnen navigeren op verschillende plannen van het Existentieveld zijn 
navigatiemappen ontworpen waar informatie door middel van frequenties, kleuren, klank en 
energetische patronen gecodeerd en opgeslagen liggen.  
Het hoogontwikkelde bewustzijn gebruikt een op frequenties gebaseerd navigatiesysteem om zijn 
weg te vinden in de kosmische achtertuin van het eigen Multiversum.  
 

 
 
Thema: Het efficiënt omgaan met negatieve energie.  
 
Het bewust leren omgaan met negatieve frequenties is noodzakelijk om hun invloed op jullie 
planeet te minimaliseren.  
Een van de manieren is het kanaliseren van deze negatieve energieën. Jezelf ertegen gaan 
verzetten werkt niet, want alles waar jij je tegen verzet wordt alleen maar groter.  
Het kanaliseren van negatieve energie (negatieve emoties) betekent deze energieën door je heen 
laten gaan.  
Een andere manier is om lagere frequenties te overstijgen.  
 
Beide manieren werken even goed. Het is een kwestie van jouw voorkeur. Wat vind je het 
gemakkelijkst.  
 
De negatieve energieën door je heen laten gaan betekent dat jij je niet laat beïnvloeden. Hoe doe 
je dat? Geen persoonlijke binding met deze energieën maken. 
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Je ziet ze als een neutraal iets en ze mogen er zijn net als alles in het Universum. Het is juist door 
personalisatie, jouw verbinding met deze energieën, dat ze bij je blijven hangen en ‘een nieuw 
thuis’ vinden.  
Je kunt ze ook letterlijk de Aarde in laten afvoeren. De Aarde weet er raad mee want de Aarde is 
een natuurlijke transformator van energieën.  
Dat is alleen mogelijk wanneer jij volledig gegrond bent.  
Jij bent ontworpen als een geleidebuis, een kanaal waar energieën in een flow doorheen kunnen 
gaan.  
Wanneer er energetische blokkades in het kanaal ontstaan wordt deze natuurlijke functie 
verhinderd.  
Jullie bestaan in het Universum waar alle krachten, zowel negatieve als positieve, hun 
bestaansrecht hebben. Want ze maken deel uit van het Al Wat Is. Het hiermee leren omgaan is een 
belangrijke les voor jullie als Collectief.  
Wanneer jij datgene wat er is en mag zijn veroordeelt, creëer je automatisch een energetische 
binding ermee. Dat brengt jouw natuurlijke trillingsfrequenties uit evenwicht. 
Hoe werkt dat? 
Je kunt niet over iets oordelen zonder je erop te focussen. Datgene waar jij je op focust wordt 
steeds groter, want het wordt gevoed met de energie van jouw aandacht. En dat negatieve aspect 
(gevoed door je eigen energie) krijgt in jouw werkelijkheid de overhand.  
Het kan als energetische entiteit op jouw energieveld zetelen en deel gaan uitmaken van jouw 
energieveld. Eenmaal erop gezeteld brengt het jouw energieveld uit balans. 
Bovendien,  je gaat, datgene waar je er over oordeelt, manifesteren en ervaren in je leven .  
 
Het overstijgen van negatieve frequenties c.q. negatieve gevoelens is ook een manier om met 
datgene wat je niet prefereert om te kunnen gaan.  
Je doet het door bewust te kiezen voor emoties c.q. frequenties van je voorkeur. De frequenties 
van passie, vreugde en liefde zijn de frequenties die je onbereikbaar maken voor elke negatieve 
energetische trilling. Je wordt er als het ware immuun voor. 
Deze kennis dient opgenomen te worden in het schoolprogramma van het onderwijssysteem op 
jullie planeet.  
Want dat is de snelste, de meest efficiënte en gemakkelijke manier om jullie trillingsfrequenties 
permanent te verhogen en jullie transitie naar de Hogere plannen van het Bestaan moeiteloos te 
laten verlopen.  
 

 
 
Vraag: Wat zijn de maatschappelijke structuren op de Hogere plannen van 
het Existentieveld? 
 
Hoe hoger het ontwikkelingsniveau van het bewustzijn van elke civilisatie, hoe minder behoefte er 
is aan een opgelegde structuur. Want het leeft en bestaat volgens de Universele wetten. Wanneer 
het Collectief de bestaande kosmische wetten negeert en vanuit een behoefte aan controle eigen 
wetgeving creëert en handhaaft, is het een afspiegeling van het laagontwikkelde bewustzijn van 
het Collectief op dat niveau van het Bestaan.  
De Schepping is zodanig geconstrueerd dat het zichzelf volledig en onvoorwaardelijk ondersteunt. 
Alleen het hoogontwikkelde bewustzijn kan zichzelf als onderdeel van de Schepping volledig 
realiseren. 
 
Het leven volgens Universele wetten is alleen mogelijk wanneer het levend bewustzijn zichzelf als 
deel van het Al Wat Is realiseert.  
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Wat betekent dat?   
Het betekent dat het zichzelf organiseert binnen al bestaande kosmische wetten en het is volledig 
in harmonie met deze wetten en in alignement met het Al Wat Is. Dan past het als deel in de grote 
puzzel van het levende Existentieveld en het wordt volledig door die puzzel (hologram) 
ondersteund.  
Het bestaan volgens principes van de Schepping en volgens kosmische wetten is een kenmerk van 
hoogontwikkelde civilisaties.  
Wanneer je als ras begrijpt dat alles letterlijk één is, weet je dat zolang er nog iemand op jullie 
planeet is die honger heeft, jij diegene bent die honger heeft. Zolang er één weeskind op jullie 
planeet leeft, ben jij dat weeskind…Zolang er iemand gevangen is, ben jij die gevangene… Want er 
bestaat niet zoiets als ik en de ander. Jij bent die ander, jullie maken deel uit van elkaars 
bewustzijn.  
Om oorlogen te stoppen op jullie planeet dienen jullie eerst vrede te sluiten met jezelf en zo 
onvoorwaardelijk van jezelf te houden dat het ‘IK’ met wie jij je identificeert volledig in die liefde 
opgelost is. Elk conflict in de buitenwereld is een afspiegeling van het innerlijke conflict, een 
afspiegeling van het gebrek aan zelfliefde.  
 
Je bent een onlosmakelijk deel van het Existentieveld. Zonder jou is het Al Wat Is niet compleet. 
Wanneer je bent, kun je niet, niet-zijn. Want je bent een pure Existentie. Je bent onverwoestbaar, 
niemand kan je iets aandoen.  
Daarom zeggen wij wanneer je bent, ben je voor altijd. Je bestaat buiten alle concepten van tijd, 
leeftijd, dood en geboorte.  
Jij bent onsterfelijk en onvoorwaardelijk, je bent de Life Force van het Universum - een pure 
expressie van het Goddelijke bewustzijn.  
 

 
 
Vraag: Wat is de betekenis van ziektes? 
 
Elke ziekte is een manifestatie van een disbalans op het spirituele niveau. Wanneer de disbalans 
van het energieveld niet erkend is daalt het als het ware naar het mentale,  emotionele en naar het 
fysieke vlak. Je bent een hologram, wanneer één deel van het hologram uit balans is, is het hele 
hologram uit balans. Wanneer in één deel van het hologram een transformatieproces opgang komt 
zie je het terug in het hele hologram. Jouw holistische zelf resoneert mee met elke verschuiving in 
de trillingsfrequenties die op elk vlak van jouw holistische Zelf ontstaan.  
Je bent een energieveld dat met specifieke trillingsfrequenties resoneert. Ziekte is een signaal dat 
er is iets in jouw systeem uit balans is geraakt en niet meer in alignement is met jouw natuurlijke 
trillingsfrequenties.  
De disbalans manifesteert zich op het mentale, emotionele en fysieke vlak als mankement of 
ziekte.  
Het is een natuurlijk feedbackmechanisme van het holistisch systeem, anders zou je de disbalans 
niet eens opmerken.  
Naarmate jouw bewustzijn expandeert word je steeds fijngevoeliger en je kunt de disbalans van 
het eigen energieveld eerder opmerken. Daarvoor heb je echter de waarnemingspositie van de 
neutrale waarnemer nodig. Want vanuit dat perspectief kun jij je eigen energieveld waarnemen en 
weten wat er uit balans is geraakt. 
Jouw holistische zelf geeft altijd signalen door. Deze kun je moeiteloos begrijpen wanneer jij ze 
benadert vanuit het perspectief van jouw Hart want daar wordt je waarneming niet vertroebeld 
door oordeel, angsten, verklaringen of interpretaties.  
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Pijn betekent dat je uit de alignement bent met jouw natuurlijke trillingsfrequenties. Het betekent 
dat jij niet jouw natuurlijke Zelf bent. Deze energetische dissonantie met jouw natuurlijke 
trillingsfrequenties manifesteert zich op jouw emotionele en fysieke lichaam, als pijn. Door niet 
volledig jezelf te zijn doe jij letterlijk jezelf pijn.  
Ziekte is jouw vriend, die klopt aan de deur en zegt: ‘Lieverd, herstel jouw natuurlijke 
trillingsfrequenties, wees je natuurlijke Zelf.’ 
Je natuurlijke Zelf is de energie van het kind in jou, die open en ongedwongen zichzelf is.  
Het is een Goddelijke energie van Schepping die op deze planeet incarneert als een kind en weet 
dat het volledig oké is.  
Alle kinderen zijn kinderen van de Schepping. Alle kinderen zijn volmaakt omdat ze volledig 
zichzelf zijn, precies hoe ze horen te zijn. Jij bent een kind van de Schepping. 
De Schepping maakt geen fouten, wanneer het kind geboren is, is het een manifestatie van een 
pure volmaaktheid in fysieke vorm. Een volmaaktheid die door een misvormde perceptie van de 
fysieke Mind vaak niet als volmaaktheid erkend wordt. 
Het herstellen van een verbinding met het kind in jezelf, herstelt je natuurlijke trillingsfrequenties 
en brengt je automatisch in resonantie met het Al Wat Is. 
 

 
 
Thema: Het opvoeden van kinderen. 
 
Het opvoeden is een rol die jullie als volwassenen( in onze ogen grote kinderen) op zich hebben 
genomen. Jullie denken dat het jullie taak is.  
Wij willen onze point of view hierover met jullie delen.  
Het opvoeden van anderen begint met het opvoeden van jezelf en het eindigt ook hiermee.  
Wanneer jij als volwassene tot de realisatie komt dat het niet echt jouw taak is  
om kinderen op te voeden, ontstaat een juiste perceptie van het gezin als harmonisch geheel.  
Je rol als ouder is voor kinderen te zorgen en hen lief te hebben. Wanneer jij dat daadwerkelijk 
begrijpt ontstaat een energetische verschuiving in jouw waarneming van jezelf en van jouw 
kinderen. Jouw taak als volwassene is het opvoeden van jezelf.  
Jouw kinderen zullen jou volgen. Want ze doen dat hoe dan ook… 
Ze leren door naar jullie te kijken, ze nemen het beliefsysteem van hun ouders over en leven het 
na. Ze zijn de spiegels die vaak datgene spiegelen wat jij uit jouw bewustzijn hebt verbannen.  
Ze doen wat ze zien dat jullie doen en wat ze waarnemen als informatie vanuit het energieveld van 
hun eigen ouders. De kinderen van NU volgen bij wijze van spreken de instructies die op jouw 
energieveld opgeslagen zijn.  
Laat de volmaaktheid aan zichzelf over en leef je eigen waarheid. Want er bestaat niet zoiets als 
één waarheid. Elke waarheid is een waarneming vanuit een andere point of view, een ander 
perspectief.  Zoveel point of views, zoveel waarheden… Geen enkele waarheid is beter dat de 
andere… 
Probeer niet jouw oude ingeroeste, belemmerende concepten en overtuigingen op jullie kinderen 
over te brengen. Stop ze niet in schoenen die voor jullie al te klein zijn.  
Waar ze vandaan komen leven ze volgens de Kosmische wetten. 
Jullie kinderen zijn een geschenk uit de Hogere dimensies. Hun bewustzijn is al vele malen verder 
ontwikkeld. 
De meeste van hen zijn dragers van de hogere trillingsfrequenties op jullie planeet. Ze zijn hier om 
het hoogdimensionale paradigma in de fysieke werkelijkheid te manifesteren.  
Wees lief voor hem, wees dienstbaar en geef ze alle ruimte om zichzelf te mogen ontplooien. 
Beperk ze niet onnodig door je eigen angsten, interpretaties en onzekerheden.  
Deze kinderen hebben al een aangepast DNA, hierdoor kunnen ze gemakkelijk de gewenste 
informatie of specifieke talenten uit de hogere aspecten van zichzelf downloaden en manifesteren 
als eigen werkelijkheid.   
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Ze hebben een directe verbinding met hun thuisbasis en weten waarvoor ze hier zijn en wat hun 
taak hier is.  
 
Voor veel van deze kinderen is het verblijf in deze dimensie van hoge densiteit heel zwaar, vooral 
voor diegenen die nog nooit in een fysieke vorm zijn geweest.  
Ze hebben daarom vaak aanpassingsproblemen op verschillende niveaus. Deze 
aanpassingsproblemen labelen jullie als verschillende vormen van autisme, ADHD en andere 
aandachtstoornissen.  
Wanneer een kind incarneert met een aangepast DNA heeft het een verzwakte(of helemaal geen) 
Mindfilter.  
Hierdoor voelen ze zich op mentaal en emotioneel vlak overdonderd door alles wat ze op het 
planetaire niveau waarnemen en zien gebeuren. 
 
Als zelfbescherming creëren ze een soort van oogkleppen op de eigen zintuigen. Ze blijven als het 
ware in hun eigen cocon zitten of sluiten zich volledig af in hun eigen wereld.  
Deze kinderen zijn in staat tot telepathische communicatie en ze lezen jullie gedachten. Wees je 
hier heel bewust van. Via de weg van telepathie hebben ze ook verbinding met hun thuisbasis en 
met elkaar.   
Het leren afstemmen op de energie van zo’n kind kan ouders helpen om er mee in verbinding te 
komen. Verbinding is hier het sleutelwoord. Verbinding is alleen mogelijk via het Hart Zelf. Dat is 
ook de weg van telepathische communicatie. Het gaat van Hart tot Hart.  
Het is daarom nodig dat jij als ouder eerst de verbinding met je eigen Hart herstelt. Deze kinderen 
leren je de weg naar jouw Hart terug te vinden en te volgen. Daarvoor zijn deze kinderen hier en 
daarvoor zijn ze geïncarneerd in specifieke gezinnen.  
 
Via jouw Hart leer je met het Hart van je eigen kind te communiceren. En dat is letterlijk, want 
telepathie is een communicatie via het hart zonder bemoeienis van de Mind filter.  
 

 
 
Vraag: Hoe kunnen wij omgaan met emotionele chantage? 
 
Emotionele chantage is op jullie planeet de meest voorkomende vorm van manipulatie. Een 
communicatiemiddel dat vanuit behoefte aan controle ontstaat. Het is in feite een variatie op het 
dader- slachtofferspel van deze driedimensionale werkelijkheid.  
Elke vorm van emotionele chantage genereert energie van lage frequenties.  
Het is voor velen op deze planeet vrij moeilijk om zichzelf niet in emotionele chantage mee te laten 
slepen en verankerd te blijven in de voor jou natuurlijke trillingsfrequenties, want dat is wat bij 
emotionele chantage het beste werkt. Verankerd blijven in de trillingsfrequenties van je eigen 
Hart.  
Wanneer het je lukt gebeurt het volgende. De hogere frequenties van het Hart resoneren met 
hoge, stabiele trillingen. Ze zijn in staat om de lagere trillingen met zich mee te laten resoneren 
doordat een natuurlijke afstemming plaatsvindt.  
Alle trillingen stemmen zich af op de meest stabiele frequenties. Door deze afstemming  ontstaat 
ook een verschuiving in waarneming bij iedereen in de buurt van deze stabiele hogere frequenties. 
Blijf bij emotionele chantage in de natuurlijke frequenties van jouw Hart verankerd. Hiermee help 
je anderen ook het perspectief van hun eigen waarneming te verschuiven naar hun eigen Hart.  
Wanneer je merkt dat het niet lukt, komt dat doordat het zo hoort te zijn. Het is een keuze 
gemaakt vanuit Vrije Wil van diegenen die de ervaring van separatie en persoonlijk 
slachtofferschap prefereren boven de ervaring van coherentie en eenheid van het eigen Hart. 
Daarom zeggen wij: accepteer andermans keuzes en volg je eigen pad. Niemand is jouw zaak. 
Focus je op de frequenties van je eigen Hart en laat de rest aan zichzelf over. 
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Wanneer jij je laat leiden door je eigen Hart wordt het leven gemakkelijk en vreedzaam.  
 
Het verplaatsen van je aandacht van buiten (van projecties van jouw fysieke Mind) naar binnen 
(naar jouw Hart Zelf) is de snelste en gemakkelijkste manier om vrede te sluiten met alles Wat Er 
is. En je niet te laten manipuleren en misleiden door andermans keuzes. 
Zolang je met alles om je heen niet in vrede kunt leven, heb jij je les niet begrepen.  
 
Vrede sluiten betekent niet dat je met een conflict instemt. Het betekent dat je volledig hebt 
begrepen dat jouw werkelijkheid niet kan bestaan zonder Jij als projector van je eigen 
beliefsysteem. De les is geleerd en je weet wat je te doen staat… Het bewust verschuiven van jouw 
aandacht van de gefragmenteerde versie van de fysieke Mind naar de holistische versie van jouw 
Hart, waar geen conflicten en geen extreme polariteit meer mogelijk zijn en dat is wat je dan gaat 
ervaren als jouw werkelijkheid.  
De energie van het Hart is een energie van coherentie, connectie, aansluiting, eenheid en inclusie. 
Het matcht niet met de energie van conflicten en oorlogen, die een energie van separatie, 
afscheiding, afzondering en exclusie zijn.  
Het perspectief van het Hart en het perspectief van de fysieke Mind bestaan in parallelle 
werkelijkheden die qua trillingsfrequenties niet met elkaar matchen.  
Wanneer jullie als Collectief een manifestatie zijn van het Hart zelf zal het Universum het 
afspiegelen in de vorm van een werkelijkheid die hiermee resoneert.  
 

 
 
Thema: Interdimensionale clusters. 
 
Interdimensionale clusters zijn clusters die ontstaan binnen hetzelfde Universum waar 
verschillende vormen van levend bewustzijn op identieke ontwikkelingsgebied samenwerken.  
De planeet Aarde behoort tot een cluster dat geconstrueerd is voor een specifiek 
ontwikkelingsgebied –‘het loslaten van een oordeel’. Alle geallieerden van zo’n cluster zijn 
betrokken en werken samen aan dat specifieke issue. Het is jullie bijdrage aan het evolutieplan van 
jullie Universum. Elk cluster, en in jullie Universum zijn er twaalf clusters, werkt aan een eigen 
belangrijk ontwikkelingsgebied binnen het evolutieplan van het eigen Universum. Jullie als 
Collectief zijn betrokken bij alle twaalf clusters van het Universum, binnen en buiten je eigen 
Galactische Melkwegstelsel. Jullie Universum is een Universum van de Vrije Wil. 
Bij welke andere evolutionaire ontwikkelingsgebieden zijn nog elf andere clusters betrokken?  
De transcendentie van dualiteit, transcendentie van de Vrije Wil, het herstellen van de resonantie 
met de trillingsfrequenties van de Oorspronkelijke Schepper, het herstellen van een 
oorspronkelijk Re-ascensionpad, het herstellen van de energetische matrix van het 
oorspronkelijke ontwerp van het menselijk ras–Merkaba, een reconstructie en activatie van de 
oorspronkelijke blauwdruk van het menselijk het ‘human race’ experiment’ en nog veel meer. 
 
Zie de interdimensionale clusters als verschillende departementen in één Universum. Ieder 
cluster levert een eigen bijdrage aan een gezamenlijk doel en maakt een evolutiesprong van het 
levend bewustzijn van het hele Universum mogelijk.  
Jullie, vanuit de hoogdimensionale versies van jezelf orkestreren en monitoren alle stappen en 
creëren alle mogelijkheden voor alle betrokkenen bij het Re-ascension project.  
De bijdrage van jullie cluster,  waar de planeet Aarde bij hoort,  is ‘het loslaten van oordeel zowel 
over Licht als over Duisternis’. Wanneer jullie je als Collectief hiervan bewust zijn weten jullie wat 
jullie te wachten staat en hoe je het kunt aanpakken en realiseren. Het bewust samenwerken 
vanuit verschillende lagen van het Existentieveld aan Re-ascension van het menselijk ras en 
automatisch aan de Re-ascension van het hele Universum vraagt om de nodige afstemming op de 
trillingsfrequenties. 
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Wanneer je het nu begrijpt dan weet je dat je nu, aan een voor het hele Universum belangrijk 
project,  met alle aspecten van jouw Multidimensionale zelf samenwerkt.  
Een bewustwording hiervan zorg voor een energetische afstemming en voor een harmonieuze 
samenwerking. 
 
Het is belangrijk dat jullie begrijpen dat er geen harmonie op het fysieke plan bereikt kan worden 
zonder dat jullie als menselijk ras energetisch op elkaar leren af te stemmen en met elkaar 
samenwerken.  
Het 3D-spel maakt het voor jullie mogelijk om hiermee te experimenteren. Weet dat als het jullie 
hier lukt het ook op alle andere plannen van het Bestaan zal lukken.  
Wanneer je eenmaal geleerd hebt het oordeel los te laten, door jouw ervaringen in deze versie van 
de werkelijkheid, ben je een ervaringsdeskundige geworden op dat gebied. Dan heb jij jouw 
Master-diploma binnen.  
Net als alle andere aspecten van Jezelf die in de andere clusters met belangrijke taken bezig zijn 
en ervaringsdeskundige op hun eigen gebied worden. Vertrouw erop dat jij als het Al Wat Is weet 
wat jij aan het doen bent.  
 

 
 
Vraag: Hoe komt het dat er zo vaak oorlogen zijn? Sommige gebieden op 
onze planeet zijn bijna permanent in de staat van oorlog. 
 
Het is een paradox. Als je een willekeurige Aarde bewoner vraagt of diegene oorlog wil, is het 
antwoord altijd ‘nee’ en niettemin is jullie planeet bijna permanent in staat van oorlog of dreigende 
oorlog.  
 
Alle oorlogen op deze planeet gaan niet om waar het lijkt dat ze om gaan. Het zijn geen oorlogen 
om geld, rijkdom, politieke invloeden of ressources. De oorzaak van alle oorlogen op jullie planeet 
is het menselijk bewustzijn. Alle oorlogen draaien hierom. Er wordt om het menselijk bewustzijn 
gevochten.  
 
Wat betekent dat? 
Jullie bewustzijn is de grootste schat op deze planeet. Want jullie bewustzijn is de goddelijke 
energie. Wanneer kunstmatig een angstjagende situatie op de planeet gecreëerd wordt, wanneer 
mensen in stress en in de overlevingsmodus leven, genereren ze lage trillingsfrequenties. Deze 
energie van lage frequenties, is al eeuwenlang energetische voedsel voor diegenen die hierop uit 
zijn. Wij hebben het hier over entiteiten (aspecten van Jezelf) die zelf hun verbinding met het 
Goddelijke licht verloren zijn en de energie van het menselijk bewustzijn consumeren als voedsel.  
Het menselijk bewustzijn is nog altijd verbonden met de Lichtemanaties van de oorspronkelijke 
Schepper.  
Deze energie van Goddelijk licht in het menselijk bewustzijn is wat het menselijk bewustzijn zo 
waardevol maakt.  
Vele oorlogen of drama’s op jullie planeet zijn kunstmatig in scène gezet vanuit parallelle 
werkelijkheden omwille van het menselijke bewustzijn.   
Wij willen nog een anderen belangrijke aspect van alle conflicten op jullie planeet belichten.  
Door alle conflicten en ‘problemen ‘ op jullie planeet wordt de energetische matrix van deze 
dimensie in stand gehouden.   
Het bewustzijn is de drager van energetische matrix van elke werkelijkheid.  
De lage trillingsfrequenties ( de trillingsfrequenties van separatie en angst ) moeten in deze versie 
van de Aarde domineren om de energetische matrix van deze dimensie te ondersteunen.  
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Jullie bewustzijn is eeuwenlang gemanipuleerd en als voedsel gebruikt. 
Een oorlogsscenario kan zich vanuit parallelle werkelijkheden als download manifesteren en je 
kunt het niet van een echte situatie onderscheiden.  
Het is nu de tijd dat het menselijk ras zijn eigen bewustzijn niet meer als voedsel laat consumeren 
door de aspecten van het Al Wat Is die uit alignementen zijn geraak van de Bron.  
De aanwezigheid van de maan beïnvloedt de menstruatiecyclus van vrouwen op deze planeet en 
regelt de productielijn van energetisch voedsel. Het is mede de werking van de maan dat 
overbevolking en uitputting van jullie planeet ontstaan.  
 
De maan behoort niet tot het oorspronkelijke ontwerp van Gaia, deze gigantische computer is 
veel later kunstmatig op de baan van jullie planeet geplaatst. 
Expansie van het menselijk bewustzijn haalt nu het menselijk ras uit de duisternis van 
onwetendheid, passiviteit en lage trillingsfrequenties. Duisternis is een gebrek aan kennis c.q. licht 
c.q. informatie c.q. liefde. Duisternis is gemakkelijk te manipuleren en te misleiden.  
Juist daarom klinkt wat wij nu met jullie delen als sciencefiction.  
Daarom zeggen wij: geloof ons niet, doe je eigen onderzoek en zoek je eigen waarheid. Denk voor 
jezelf.  
Het is niet onze intentie om jullie bang te maken en er is ook geen enkele reden voor.  
Wat heel belangrijk is, is dat jullie nu met andere ogen naar alles wat zich in het driedimensionale 
spel afspeelt gaan kijken. Verbreed je eigen perspectief, maak bewuste keuzes omtrent 
belangrijke maatschappelijke en politieke issues op jullie planeet.  
De planeet is aan jullie gegeven en is voor jullie ontworpen, het is jullie eigen thuis.  
Ben jij de baas in je eigen huis? Als het antwoord ‘nee’ is, wie is hier dan de baas?  
Het menselijk ras dient alle bestaansrechten, gegeven door de Oorspronkelijke Schepper, terug te 
claimen, zoals jouw zeggenschap over je eigen planeet en over je eigen bewustzijn.  
 
Het betekent niet dat je oorlog gaat voeren tegen voor jullie nog onzichtbare krachten. Het 
betekent dat jullie bewust uit het spel van dader en slachtoffer moeten stappen en jullie niet meer 
laten beïnvloeden door opzettelijke manipulatie van jouw bewustzijn.  
Laat diegenen die het manipulatiespel graag willen spelen aan zichzelf over. Je doet niet meer 
mee… Punt uit. Want het is niet meer het spel van jouw voorkeur. Gebruik de Wet van de Vrije 
Wil, gegeven door de oorspronkelijke Schepper en stap uit het spel. 
Je doet het door als het Collectief van deze planeet bewust te kiezen voor je eigen beliefsysteem, 
voor je eigen spelregels en het spel c.q. de werkelijkheid van jouw voorkeur.  
Dat is het enige wat nu nodig is en dat ligt allemaal binnen jouw eigen macht, binnen je eigen 
bereik.  
 
Je bent ontworpen als schepper van je eigen realiteit, je doet het automatisch op basis van je eigen 
beliefsysteem. 
Zolang je beliefsysteem het manipulatiespel ondersteunt kun je niets anders doen dan deelnemen 
aan dat spel, los van in welke vormen of scenario’s het aan jullie gepresenteerd wordt. Je zit erin 
als een vlieg in een spinnenweb.   
Wanneer jullie als Collectief een bewuste keuze maken betreffende je eigen voorkeur, is 
manifestatie van wat jullie prefereren het gemakkelijkste deel.   
Want hoe dan ook, het beliefsysteem van jullie voorkeur zal als jullie werkelijkheid verschijnen. 
Het kan niet anders zijn, want het is de Wet van de Schepping en niemand kan die wet overtreden.  
Focus je alleen op wat je graag wilt voor jezelf en voor jouw dierbaren en laat de rest aan zichzelf 
over. Elke keer wanneer jij in het manipulatiespel meegezogen wordt, verlaag jij jouw frequenties 
en je blijft in de negatieve aspecten van het bewustzijn steken.  
Daarom zeggen wij: focus je op jouw dromen en volg jouw passie. Het verhoogt automatisch jullie 
frequenties en zorgt dat jij je vitaal, enthousiast en vreugdevol voelt. 
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Deze negatieve aspecten van het bewustzijn maken deel uit van het Al Wat Is. Ze maken deel uit 
van jouw bewustzijn, als Collectief. Het is een ultieme manifestatie van separatie en fragmentatie 
van het kosmische bewustzijn in het driedimensionale dualiteit spel. Wij willen dat jullie dit goed 
begrijpen. 
In het Universum van de Vrije Wil draait alles om balans. Daarom is het zo belangrijk om het 
oordeel over licht en duisternis los te laten. Want pas dan kun je onpersoonlijk naar alles kijken en 
het waarnemen voor wat het echt is‒ een pure energie. 
Zolang er geen oordeel is, is het in balans.  
Jouw oordeel zorgt voor fixatie van jouw aandacht op één specifiek aspect. Dat aspect van het 
neutrale bewustzijn krijgt de overhand en raakt uit balans. Wees je heel bewust van waar je 
aandacht naartoe gaat, want dat wordt steeds groter.  
Voed met je aandacht niet datgene wat je niet als jouw werkelijkheid wilt manifesteren.  
Alles waar je over oordeelt, ga je manifesteren als jouw werkelijkheid en je ga het ook ervaren. 
Want je dient altijd te ervaren wat je manifesteert. Dat is de Wet van de Schepping.  
 

 
 
Thema: Trillingsfrequenties van angst. 
 
Merkaba is de energetische matrix van de oorspronkelijke versie van de mens ‒ Adam Kadmon. 
Divine Light Body is de drager van specifieke trillingsfrequenties, emoties die met deze 
trillingsfrequenties corresponderen zijn onvoorwaardelijke liefde, vreugde, passie en 
onbekommerdheid. 
 
Wanneer je niet in resonantie bent met jouw natuurlijke trillingsfrequenties heeft dat directe 
invloed op jouw energetische matrix. Dat is stressvol voor jouw systeem en jouw lichaam laat je 
dat weten.  
Jouw Emotionele lichaam werkt als gids, het geeft snel aan wanneer je energetisch uit balans raakt 
van jouw natuurlijke staat van zijn.  
Negatieve emoties, vooral angst, hebben enorme impact op jullie gemoedsrust en gezondheid.  
Angst is de voor jullie meest onnatuurlijke emotie, die wij op het niveau van het Collectief op jullie 
planeet waarnemen.  
Angst is een kunstmatig gecreëerde energetische trilling, die zich als virus op het energetische 
netwerk van deze planeet verspreidt. Diegenen wiens bewustzijn het toelaat worden een drager 
en eigenaar van deze trilling. Want het gaat zich letterlijk op jouw energieveld zetelen.  
Frequenties van angst creëren een storing in het energetische veld van de ‘drager’ en dat 
manifesteert zich als verzwakt immuunsysteem en/of in allerlei psychosomatische klachten. Het je 
bewust worden van de effecten van negatieve emotie en het leren ermee om te gaan is nu van 
groot belang.  
 
Gebrek aan bewustzijn over wie je echt bent speelt hierin een cruciale rol. Want in werkelijkheid is 
er geen enkele reden om bang te zijn.  
Wanneer je angst ervaart betekent het dat je in de war bent, dat je  uit alignement bent met jouw 
natuurlijke zelf, met jouw natuurlijke frequenties.  
Wanneer je jouw natuurlijke resonantie herstelt, verdwijnt de angst.  
Er is nog een andere manier om hiermee om te gaan. Angst is een neutrale energie die 
gefragmenteerd is raakt door het prisma van de fysieke Mind filter.  
Onze tip: wanneer je energie van angst voelt, laat deze door je heen gaan. Blijf in contact met het 
gevoel en stel jezelf volledig open voor deze ervaring. Beleef het, onderdruk het niet, ren er niet 
van weg. Op een gegeven moment ga je merken dat de angst vanzelf verdwijnt en het enige wat je 
voelt is energie van opwinding en vreugde. 
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Dat is wat de energie van angst werkelijk is wanneer het niet gefragmenteerd is door de filter van 
de fysieke Mind.  
Het menselijk gedrag wordt gestuurd door twee belangrijke motieven: het streven naar plezier en 
het ontwijken van pijn.  
Het door de angst heen gaan zien veel mensen op jullie planeet als een pijnlijke ervaring.  
Wanneer jij een beslissing neemt om via deze weg energie van angst te leren kennen, gebeurt er 
iets merkwaardigs. Energie van angst die via deze weg volledig ervaren en  getransformeerd is, 
komt niet meer terug. Nooit meer.  
 
Dat is jouw voordeel. Je verschuift als het ware naar de versie van jezelf die deze angst niet heeft 
en nooit heeft gehad. Deze nieuwe ervaring creëert het bewustzijn dat deze nieuwe ervaring 
ondersteunt en dat wordt als het beliefsysteem opgeslagen op het templet niveau van jouw 
werkelijkheid.  
 

 
 
Vraag: Hoe kunnen wij ons immuunsysteem versterken? 
 
Jouw immuunsysteem is een afspiegeling van jouw beliefsysteem. Het beliefsysteem dat ziektes 
als mogelijkheid toelaat zal dat ongetwijfeld manifesteren op het fysieke vlak.  
Willen jullie een gezond en sterk immuunsysteem hebben dan is er een weg om dat te 
manifesteren. Houd van jezelf, onvoorwaardelijk en onbegrensd, omdat je bent.  
Vind elke dag een manier om nog liefdevoller met jezelf om te gaan. Wees een manifestatie van 
onvoorwaardelijke zelfliefde.  
Wanneer je keuzes maakt, vraag jezelf dan af: wanneer ik die keuze maak, doe ik dat vanuit liefde 
voor mijzelf?  
Wanneer je het vanbinnen als ‘nee’ voelt, doe het dan niet… 
Het volledig jezelf zijn, van jezelf houden, jezelf accepteren, weten dat wie je bent, ben je  helemaal 
oké - dat is jouw primaire taak hier. Het zorgt automatisch voor vitaliteit, vreugde, enthousiasme 
en een sterke gezondheid. Want de trillingsfrequenties van onvoorwaardelijke zelfliefde zijn de 
trillingsfrequenties van healing. En het Universum zal het altijd spiegelen in de vorm van vitaliteit 
en gezondheid.  
 
Wat jullie als ziektes labelen is een stagnatie van energie (energetische blokkades) die zich op 
verschillende vlakken manifesteert. Alles is gemaakt vanuit jouw bewustzijn inclusief jouw 
lichaam, het is een biologische computer van een zeer intelligent ontwerp. Want het is in staat 
zichzelf volledig te herstellen en te resetten. Het geeft ook duidelijk aan waar de stagnatie 
ontstaat en waar dat aan ligt.    
Ziekte en genezing zijn één. Zie het als twee kanten van één medaille.  
Het is een illusie van separatie die een holistische eenheid uit elkaar haalt en er een spelletje van 
maakt: ‘Zoek maar de puzzelstukken die bij elkaar horen.’ 
Wanneer je begrijpt dat er geen ziektes zijn zonder de healing die erbij hoort, en geen problemen 
zonder dat er gelijk een oplossing voor is, dan weet je dat het alleen een kwestie is van jouw focus.  
Ligt jouw focus op een versie van jezelf die gezond, vitaal en bruisend van energie is of ligt jouw 
focus op een versie van jezelf die ziek is? 
In feite zijn al jouw problemen al opgelost, al jouw ziektes zijn al geheeld, al jouw gefragmenteerde 
delen zijn al geïntegreerd.  
 
Je bent al heel, healing heeft al plaatsgevonden.  
Door een verschuiving in jouw waarneming naar een versie van jezelf die dat al is, manifesteer je 
het als jouw werkelijkheid, als jouw optie van je voorkeur. 
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Vraag: Wij lezen op internet dat het elektromagnetische veld van de Aarde 
aan het veranderen is. Klopt dat? En welke betekenis heeft dat voor onze 
planeet? 
 
Het elektromagnetische veld is een omschrijving van een fenomeen dat wij vanuit ons perspectief 
anders waarnemen. Een substantie die alles in de Schepping bij elkaar houdt en waaruit alles 
ontstaat is dezelfde substantie waaruit jij bent gemaakt en die jullie vanuit het driedimensionale 
perspectief als een elektromagnetisch veld beschrijven. Want vanuit het driedimensionale 
perspectief moet er een kracht zijn die buiten jezelf ligt, die alle elementaire deeltjes in het 
Universum bij elkaar houdt. Vanuit onze point of view is het een optische illusie, gecreëerd door 
het beliefsysteem van het Collectief op jullie planeet. Deze illusie bepaalt jouw waarneming, want 
je ziet alles via het prisma van je eigen Mind filter.  
Niets in het Universum is stabiel, alles is bepaald door een point of view van de waarnemer. Jezelf 
en wat jullie als fysieke materie beschouwen bestaat maar voor 0,000001% uit fysieke substantie, 
de rest is ruimte. Jij en alles wat je waarneemt als materie is in feite een ruimte die zichzelf, 
volgens een specifieke voor elke dimensie energetische matrix manifesteert.  
Het enige wat er is, is het bewustzijn.  
 
Alles ontstaat uit het bewustzijn, want er is niets anders waaruit iets kan ontstaan.  
Wat jullie een elektromagnetisch veld noemen en wat jullie als materie zijn gaan ervaren, zijn 
verschillende interpretaties van hetzelfde Kosmische bewustzijn, bepaald door het perspectief, de 
point of view van de waarnemer.  
Het bewustzijn is een energetische substantie waaruit de hele Schepping is gemanifesteerd  en die 
alles in de Schepping bij elkaar houdt.  
Wanneer door verdere expansie van het menselijk bewustzijn een ander, alternatief perspectief 
op jezelf (als multidimensionale wezen) ontstaat , ben je in staat om alles uit deze Kosmische 
substantie bewust (dat is hier het sleutelwoord) te manifesteren en te ervaren.  
Tot die tijd is in jullie beliefsysteem een concept geplaatst als de Aantrekkingswet. Je gelooft dat je 
iets in je leven manifesteert door het aan te trekken zoals sommige ervaringen of gebeurtenissen.  
In werkelijkheid trek je niets aan, je manifesteert het uit je eigen bewustzijn, letterlijk uit het niets.  
 
Alles ontstaat uit energie van de Bron, van de oorspronkelijke Schepper. Je bent gecreëerd uit 
hetzelfde bewustzijn als de hele Schepping. Je bezit dezelfde scheppende kwaliteit om uit het 
niets iets te kunnen manifesteren.  
Nogmaals, je bent een deel van het hologram. Wat het ene aspect van het hologram kan, kunnen 
alle andere aspecten ook. Zo is de Schepping ontworpen, zo ben jij ontworpen. 
Het Multiversum is het oneindige bewustzijn dat zichzelf doorgrondt en van elk aspect van 
zichzelf bewust is.  
 
Het kan zijn dat vanuit de driedimensionale point of view een idee ontstaat dat het energieveld 
rondom de Aarde aan het veranderen is. Dat heeft niets te maken met een verandering van 
energie zelf. Het heeft te maken met de verschuiving in jullie waarneming door expansie van het 
menselijk bewustzijn.  
Zolang jij naar iets kijkt vanuit het perspectief van de fysieke Mind, zie je het als op zichzelf 
staande fysieke objecten en dan moet er iets zijn wat deze losse objecten bij elkaar houdt. Je labelt 
dat iets als elektromagnetisch veld en je gaat alles vanuit deze point of view beredeneren en 
waarnemen.  
Hoe je het labelt is niet zo belangrijk, wat wel belangrijk is, is dat je het in de juiste context plaatst- 
een context van Eenheid. De substantie waaruit alles in de Schepping ontstaat en die (zichzelf) en 
het Al Wat Is onvoorwaardelijk steunt en draagt is de Liefde.   
Dat is de point of view vanuit het perspectief van de Alliantie van het Licht. Dat is wat wij zijn en 
hoe wij het waarnemen c.q. ervaren.  



 

 
Het handboek dat je bij de geboorte niet meekreeg  pagina 120 

Vraag: Wat kunnen jullie ons vertellen over de big bang-theorie? 
 
Deze theorie over de geboorte van het Universum is gemaakt vanuit een lineaire perceptie van de 
tijd. Om iets in chronologische volgorde te kunnen plaatsen, moet het een begin en een einde 
hebben. Eerst geboren worden, daarna doodgaan. Deze overtuiging zit diep verankerd in het 
bewustzijn van het Collectief op jullie planeet en dat is oké…   
Jij als deel van het Collectief neemt dat belief vanzelfsprekend over en je vraagt jezelf niet af of 
het klopt. 
Heb jij jezelf weleens afgevraagd of je ooit geboren bent? Het is jouw verteld… en daarom ben je 
hier, zeggen ze… Een interessant verhaal! 
De persoon die je nu bent, wat heeft die te maken met diegene die geboren was?  
Wat heeft de Jij van Nu te maken met de Jij van gisteren? Vanuit onze point of view: niets.  
Elk moment verschuif je naar een volledig nieuwe versie van jezelf.  
Elk moment wordt jij opnieuw geboren als een gloednieuwe versie van jezelf. De chronologische 
volgorde waar jij in gelooft: eerst was ik klein en toen ben ik opgegroeid en nu ben ik volwassen, is 
alleen maar een concept die jullie blindelings geloven en die jullie belemmeren om elke 
nanoseconde een volledig nieuwe versie van jezelf te kunnen manifesteren.  
Dat beliefsysteem behoort tot het menselijk Collectief van deze versie van de Aarde.  Het ontstaat 
op basis van overeenkomsten die op dat niveau gemaakt zijn en die de energetische matrix 
vormen van het driedimensionale spel.  
 
Dat beliefsysteem heeft niets te maken met wie je werkelijk bent, het ondersteunt alleen de 
spelregels in deze driedimensionale versie van het Existentieveld, daarvoor is het ook gemaakt.  
Wanneer wij zeggen dat de Existentie geen begin en geen einde kent, is dat de point of view van de 
Schepping zelf. 
Het enige wat een begin en einde kan hebben is de vorm waarmee het levend bewustzijn zich in 
elke dimensie manifesteert.  
Het levend bewustzijn zelf kent geen begin en geen einde. Het is.  
Wat is kan niet, niet zijn. Wat is, is altijd al geweest en zal altijd zijn, gezien vanuit het perspectief 
van de 3D. 
De big bang-theorie is een concept dat vanuit een beperking in de waarneming ontstaat ‒ van de 
driedimensionale point of view op het Al Wat Is.  
De Schepping is een manifestatie van het levende bewustzijn van de oorspronkelijke Schepper. 
Net als jouw werkelijkheid is het gemaakt uit jouw bewustzijn als schepper. Alles is één. 
Het verhaal dat jij jezelf aan het vertellen bent vanuit het perspectief van jouw fysieke Mind (van 
wie je bent, waar je vandaan komt, wat het Universum is enzovoort) is het enige wat een begin en 
einde heeft. Het verhaal is de droom die jullie gezamenlijk dromen zowel individueel als Collectief. 
Het is nu tijd dat jullie als menselijk ras een nieuw verhaal voor jezelf gaat maken, het verhaal dat 
jullie lotsbestemming voorgoed verandert. 
 

 
 
Vraag: Vrije energie, hoe kunnen wij eraan komen? 
 
Alles heeft een juiste timing in zich. Informatie die niet met de juiste timing gegeven wordt, kan in 
jullie nadeel werken. Jullie krijgen ongetwijfeld alle nodige informatie over de vrije energie 
wanneer jullie bewustzijn deze informatie zodanig kan ondersteunen dat het ten voordeel voor 
allen op jullie planeet gebruikt kan worden.  
Tot die tijd is het nodig dat jullie met de bestaande energiebronnen zorgvuldig leren om te gaan.  
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Dat houdt in: groot leren denken, beslissingen nemen in het belang van het Collectief op jullie 
planeet, consequenties aanvaarden van eigen besluiten en de belangen van mensen op de eerste 
plaats zetten.  
De natuurlijke bronnen op deze versie van de Aarde zijn bijna op.  
Jullie planeet is een levend bewustzijn. Deze levende entiteit is nu uitgeput.  
Jullie vormen een energetische eenheid met de Aarde. 
Jullie realiseren je niet dat het jullie thuis is.    
Alles wat er met de Aarde gebeurt, gebeurt ook met jullie. Je kunt jezelf er niet meer los van zien, 
want jullie zijn één.  
Zolang jullie niet in staat zijn om goed voor jezelf te zorgen, zijn jullie ook niet in staat om voor 
jullie eigen planeet goed te zorgen. Wanneer jullie jezelf niet liefhebben, kunnen jullie ook niet 
jullie planeet liefhebben.  
Wanneer jullie nu om Vrije energie vragen, gebeurt dat vanuit consumptiebelangen en niet vanuit 
de liefde voor jullie planeet.  
Je kunt niet zomaar iets nemen zonder er iets van gelijke waarde voor terug te geven.  
Er is veel uit jullie planeet weggehaald en er is weinig aan haar teruggegeven, denk hier eens over 
na.  
De balans van het natuurlijke evenwicht is verstoord en dat merk je ook in je eigen lichaam. Je 
lichaam is gemaakt uit alle elementen van het periodieke systeem die je in de natuur terugvindt. Je 
bent in de fysieke vorm een afspiegeling van de natuur zelf. Je behoort tot deze planeet, niet alleen 
energetisch, maar ook wat de elementaire samenstelling van jouw lichaam betreft.  
Wanneer de planeet uitgeput is, raakt ook jouw lichaam uitgeput. Dat is wat wij zien op planetaire 
schaal.  
Tekort aan bepaalde elementen van het periodiek systeem in de bodem van de Aarde zien wij 
terug als een tekort in het lichaam van de meeste mensen. Zonder de nodige essentiële mineralen 
en micro-elementen functioneert het systeem niet optimaal.  
Wij willen hier een paar voorbeelden van geven. Het menselijk lichaam is ontworpen als geleider 
voor de kosmische energieflow. Wanneer in het lichaam een tekort is aan bepaalde mineralen en 
micro-elementen, bijvoorbeeld aan silicium, mangaan en kobalt, kan kosmische energie niet 
optimaal geleid worden.  
Of een gebrek aan magnesium zal jouw zenuwstelsel onnodig belasten, terwijl jullie in de transitie 
fase juist extra behoefte hebben aan dit mineraal. Wanneer jullie planeet volledig uitgeput is, waar 
denk je de voor jou optimale functioneren broodnodige mineralen en micro-elementen vandaan te 
kunnen halen? 
 
Daarom is het van belang om de balans in natuurlijke bronnen op jullie planeet te herstellen. Er 
zijn bijvoorbeeld veel planten, bomen en mineralen die jullie hierbij kunnen helpen. 
 
De nodige kennis over vrije energie zal aan het menselijk ras gegeven worden, maar niet eerder 
dan het bewustzijn van het Collectief op jullie planeet het energetisch kan ondersteunen en 
dragen. Wees geduldig.  
 
 
 
 

Vraag: Wat is de invloed van zonnevlammen op ons en op de planeet? 
 
Zonnevlammen zijn fotondeeltjes, hoog geladen energetische stralen die het hele Zonnestelsel 
doorgronden en alles in het Zonnestelsel bereiken. Ze zijn de dragers van energie van hoge 
trillingsfrequenties. De energie van deze zonnevlammen is heel belangrijk voor de evolutie van 
het levend bewustzijn van het Zonnestelsel. De timing waarop deze stralen de oppervlakte van de 
Aardbol bereiken is niet toevallig. Het is nauwkeurig georkestreerd.  
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Het meeste voordeel van deze zonnevlammen is dat ze voor expansie van het menselijk 
bewustzijn zorgen en trillingsfrequenties van het energieveld op jullie planeet verhogen. Hoewel 
het uitwerkingseffect op jullie evolutie onbeschrijfelijk is, wordt de intensiteit van dit proces toch 
geleidelijk opgevoerd.  
De hoog geladen energiedeeltjes zijn de dragers van informatie c.q. licht c.q. liefde die via deze 
weg op de Aarde verspreid wordt. Wanneer het Collectieve bewustzijn op jullie planeet zichzelf 
bewust voor deze hoog geladen fotondeeltjes openstelt met de intentie dat jouw 
trillingsfrequenties verhoogd mogen worden, hebben jullie daar nauwelijks last van. 
Het is belangrijk te weten dat de energie van deze fotonvlammen een opschonende werking heeft.  
Dat wil zeggen dat nu alles wat in balans gebracht moet worden naar de oppervlakte van jouw 
bewustzijn komt. Wij hebben het hier over alle ervaringen (voornamelijk karmische ervaringen) 
die door vele incarnaties op deze planeet in jullie eigen DNA opgeslagen liggen. 
Deze ervaringen zijn manifestaties van het beliefsysteem van het Collectief, de energetische 
matrix van het driedimensionale spel, dat lage trillingsfrequenties op jullie planeet ondersteunt. 
 
Dat beliefsysteem ondersteunt karma en energetische disbalans.  
Het in balans brengen van jouw karma hoeft niet ingewikkeld te zijn. Jouw verzet ertegen creëert 
energiestagnatie en je maakt het extra moeilijk voor jezelf.  
Het enige wat hier nodig is, is dat jij jezelf volledig oordeelloos voor deze ervaringen openstelt, 
accepteert wat er is en het bewust beleeft.  
 
Lukt het je niet zelf, zorg dan dat je deskundige hulp rekruteert, iemand die jou hierbij kan helpen. 
Weet zeker dat het in het proces om integratie en inclusie gaat.  
Ook alle delen van jouw holistische zelf die geïntegreerd dienen te worden (dat is wat healing is) 
manifesteren zichzelf als projecties op het fysieke vlak, in de buitenwereld. Daar heb je vaak de 
meeste conflicten mee. Weet dat integratie het werk is van jouw Hart.  
 
Sommige mensen hebben moeite met het effect van deze zonnestormen.  
Bij elke zonnestorm gaan fotondeeltjes met enorme snelheid en kracht door de planeet en ook 
door jouw lichaam heen. Wanneer deze krachtige energie door jou lichaam heen gaat en op een 
geblokkeerde chakra stuit kunnen jullie dat als onplezierig ervaren. 
Geen reden voor paniek. Wij zeggen: wees blij wanneer dat gebeurt. Zie het als hulp vanuit de 
Hogere dimensies, als hulp van jouw sterrenfamilie, en ga ermee aan de slag.  
Wanneer jouw chakra’s volledig open en in balans met elkaar zijn zul jij de effecten van deze 
zonnestormen niet eens opmerken.  
Zonnestormen worden steeds sterker en de hoeveelheid energie die jullie kant op gaat wordt 
steeds groter. Weet dat en wees voorbereidt.  
Deze fotondeeltjes zullen jullie blauwdruk activeren, maar niet eerder dan dat het volledig 
gedragen kan worden door je eigen bewustzijn. Het proces van expansie van het menselijk 
bewustzijn en activatie van jullie DNA zal geleidelijk en gelijktijdig gebeuren.  
De zonne-energie is heel belangrijk voor het menselijk ras, de zon is niet toevallig in het centrum 
van jullie Sterrenstelsel geplaatst. De zon heeft een duidelijke functie in het Re-ascensionproces.  
Hij is net als alles in het Universum ontworpen en heeft een functie.   
De zon is geen gewone ster of een gloeiende massa. Hij is een levend bewustzijn en is ontworpen 
als observatorium voor degene die het hele Zonnestelsel hebben gecreëerd en  de 
bewustzijnsontwikkeling in het Zonnestelsel observeren, monitoren en vooral veel 
onderzoekswerk doen. 
Energie van hogere trillingsfrequenties die de planeet Aarde op die manier bereikt is een energie 
van kennis c.q. liefde c.q. informatie.  
Het expandeert het menselijk bewustzijn en creëert een mogelijkheid voor de interdimensionale 
transitie naar de Hogere plannen van het Bestaan voor diegenen die er klaar voor zijn.  



 

 
Het handboek dat je bij de geboorte niet meekreeg  pagina 123 

De zon is jullie vriend, het is in jullie belang om de zon ook als jouw vriend te beschouwen. Want de 
zon als levend bewustzijn is in staat om menselijke gedachten en het niveau van het menselijk 
bewustzijn af te lezen en te verhogen.  
 
Wanneer jullie bang zijn voor de zon, zegt het iets over het niveau van bewustzijnsontwikkeling 
van het Collectief op jullie planeet.  
Alles in het Universum is ontworpen en geconstrueerd .Jullie Zonnestelsel is geen uitzondering. 
Elk ontwerp in het Universum is een drager van intenties gecodeerd in de energetische matrix van 
het ontwerp zelf.  
Feit dat jullie het nog niet inzien betekent niet dat het niet is. Het betekent alleen gebrek aan 
inzicht. Expansie van het menselijk bewustzijn verbreedt het perspectief op Wat Er Is en maakt 
het onzichtbare weer zichtbaar en glashelder.  
 

 
 
Vraag: Hoe kunnen wij een duidelijker beeld krijgen van het Multiversum? 
 
Het is heel belangrijk te begrijpen wat het Existentieveld is. Het heeft geen begin en geen einde. 
Het is niet wat ontstaat om daarna te verdwijnen. Existentie is het Al Wat Is.  
Het zijn is haar enige eigenschap.  
Jij bent een deel van die Existentie. Jouw waarneming van jezelf wordt bepaald door je definitie 
van jezelf. Jouw definitie bepaalt jouw ervaringen. Een definitie is het enige wat ‘geboren wordt’ 
en daarom het enige wat ‘doodgaat’.  
Wordt jouw definitie van jezelf door jouw fysieke Mind bepaald, dan manifesteer je één versie van 
jezelf. Wordt jouw definitie van jezelf door jouw Hart zelf bepaald, dan manifesteer je een andere 
versie van jezelf. 
 
Wij willen aan jullie een analoog geven om dit concept voor jullie op te helderen.  
Zie een cirkel voor je. Kies een punt op die cirkel. Die punt dat ben jij, hoe jij nu jezelf ervaart. Kies 
nu een ander punt op diezelfde cirkel, dat ben jij in de parallelle werkelijkheid. Elke punt op die 
cirkel is een andere jij die nu simultaan bestaat in het Existentieveld. Wanneer jij vanuit die cirkel 
een sferisch object maakt heb je een volledig ander perspectief. Stel je nu voor dat vanuit elke 
punt op dat sferische object een opening is gemaakt die leidt naar de binnenruimte van hetzelfde 
sferische object.  
Met één uitzondering: dat elke opening naar verschillende binnenruimtes (parallelle 
werkelijkheid/verschillende dimensie) binnen hetzelfde sferische object leidt. Dat is een metafoor 
voor een ervaring van het multidimensionale Universum.  
De beperking van jouw fysieke Mind zorgt ervoor dat jij op dat ene punt gefocust blijft en denkt 
dat het is wie je bent en de binnenruimte vanuit die specifieke opening de enige werkelijkheid is 
die bestaat.  
 
Elke versie van jezelf op dit sferische object heeft een eigen point of view (eigen deur naar binnen) 
en bestaat in een op zichzelf staande werkelijkheid.  
Naarmate jullie bewustzijn expandeert zal je simultaan verschillende versies van jezelf 
waarnemen en ervaren als onlosmakelijke delen van je multidimensionale Zelf.  
Je kunt jezelf gemakkelijk verschuiven van de ene versie van jezelf naar de andere. Wat je 
trouwens ook nu al permanent doet, alleen de verschuiving verschilt nu zodanig weinig in de 
trillingen diapason dat je het niet eens opmerkt als verschuiving naar een parallelle werkelijkheid. 
Hoe hoger jouw trillingsfrequenties zijn hoe breder de diapason is  van je waarneming hoe meer jij 
je Ware zelf leert kennen.  
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Wat wij de twaalfde dimensie noemen is een waarneming vanuit het centrum van dat sferische 
object, vanuit het allesomvattende point of view, het Zero point. Het is de point of view van de 
Oorspronkelijke Schepper. 
Het is ook jouw point of view wanneer je in volledige alignement bent met de frequenties van de 
Bron. 
In Existentie kan niets verschijnen of verdwijnen. Wat jij als het verschijnen of verdwijnen ervaart 
is de verschuiving in jouw waarneming van het ene naar het andere point of view vanuit beperking 
van het 3D-perspectief.  
Existentie is volledig. Dat betekent dat er niets bij komt en dat er niets af gaat. Want het is al 
compleet en volmaakt.  
Je beweegt ook nergens heen, dat is een optische illusie gecreëerd door de functie van de fysieke 
Mind. Het werkt als een lens, die alles in compartimenten scheidt. Wat je als een beweging ervaart 
is de verschuiving van jouw aandacht van het ene naar het andere  compartiment. De fysieke Mind 
creëert een illusie van de continuïteit van een onafgebroken beweging.  
Je zit als het ware achter de joystick van een computerspel dat je met je bewustzijn bestuurt en 
dat jij bewust naar een Hoger niveau van het spel kunt upgraden. En dat is wat een transitie is naar 
het Hogere plan van het Bestaan, het verruimen van jouw bewustzijn en upgraden van jouw 
biologische computer naar het volgende niveau van het evolutiespel.  
 

 
 
Vraag: Hoe weten wij wanneer wij als Collectief overgaan naar een Hoger 
existentieplan? 
 
Wanneer jij, als deel van het Collectief, naar het Hogere plan overgaat is afhankelijk van hoe snel 
de trillingsfrequenties van jouw Collectief gestabiliseerd zijn. Dat bepaalt de timing voor jullie 
transitie als Collectief. Er is al een Collectief overgegaan naar de vijfde dimensie.  
Je kunt je nu bij een willekeurig Collectief aansluiten en als eenheid de transitie maken naar de 
werkelijkheid van jullie eigen voorkeur.  
 
Wanneer je nu hier bent, ben je er nog niet klaar voor, anders zou je hier niet zijn. Je hebt hier nog 
iets te doen.  
Bij sommigen van jullie lopen nog contracten die afgelost dienen te worden of afspraken die in het 
zielenplan opgenomen zijn. Sommigen kiezen voor de snelle transitie, anderen prefereren om er 
een langere reis van te maken. Wanneer de Re-ascension in jouw zielenplan opgenomen is, zal het 
hoe dan ook gebeuren. Maar hoe het gemanifesteerd wordt is aan jou.  
Ter ondersteuning van jouw eigen evolutiesprong lanceer jij in jouw driedimensionale spel op 
specifieke momenten belangrijke gebeurtenissen. Ze werken als katalysatoren voor je 
persoonlijke ontwikkeling en ondersteunen de expansie van jouw bewustzijn. Afspraken hierover 
zijn nog voor jouw incarnatie gemaakt. Dat zijn de afspraken met jouw Hogere zelf. Jouw Hogere 
zelf weet alles over jou, weet waarom je ervoor hebt gekozen om in deze tijdlijn in deze dimensie 
te incarneren. Het is op de hoogte van alle gemaakte contracten en beloftes.  
Het Hogere zelf weet precies en met perfecte timing datgene in jouw leven te manifesteren wat 
voor jouw Re-ascension nodig is. Het plaatst op het templet niveau van jouw werkelijkheid alle 
ervaringen die je nodig hebt en die staan opgenomen in jouw zielenplan. Daarom zeggen wij: je 
kunt niets missen in jouw leven.  
Onzichtbaar voor jullie werelden zijn de fijnstoffelijke werelden. Ze maken deel uit van jullie 
Multidimensionale zelf. Werelden die nu nog onzichtbaar voor jou zijn, zullen zich aan jullie 
openbaren, naarmate jouw bewustzijn het toelaat.  
Jij zou jouw Multidimensionale zelf herkennen, herinneren en omarmen. De reünie met jouw 
Sterrenfamilie (de andere aspecten van jezelf) is een hele emotionele gebeurtenis.  
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Het voelt als thuiskomen. Je bent dan met zoveel liefde en vreugde ontvangen dat jij jouw verblijf 
in de driedimensionale werkelijkheid algauw als een droom ervaart.  
Het verliest snel zijn grip op jou, net als de droom die je elke nacht aan het dromen bent. 
Alles wat je in het driedimensionale spel meemaakt lijkt dan zo irreëel en onvoorstelbaar dat je het 
gevoel krijgt dat je het letterlijk hebt gedroomd. ‘Ik heb zo bizar gedroomd… dat ik van het Al Wat 
Is afgescheiden was…’ vertel je dan aan jouw zielenfamilie.  
En het kan zijn, zo gek is het ook niet, dat je een keertje terug zou willen…  
Maar dan is het een ander verhaal…  
 

 
 
Vraag: Hoe weten wij wanneer de transitie heeft plaatsgevonden? 
 
De transitie naar de Hogere plannen van het Bestaan zal voor jullie heel natuurlijk verlopen, 
verwacht niet veel vuurwerk en applaus, hoewel sommigen van jullie dat daadwerkelijk kunnen 
krijgen. Ineens realiseer jij je dat alles anders is. Jij bent heel anders, je hebt nog steeds een fysieke 
vorm (ervaring vanuit het perspectief van de vijfde en zesde dimensie) maar het is nu anders. Het 
lichaam heeft niet meer zo’n vaste vorm, het lijkt meer maakbaar. De lucht is anders, er zit meer 
zuurstof in de lucht, je ademt het nog steeds met je longen en het is toch anders. Je voelt dat 
energie via je poriën binnenkomt. Je kijkt met jouw ogen maar ziet met jouw totale wezen. Alles 
ruikt anders, het heeft een veel groter geurenpallet en veel uitgebreidere smaaksensaties.  
De planeet voelt heel anders, er is meer rust en sereniteit. Je voelt dat de planeet een levend 
wezen is, je kunt haar voelen en je voelt connectie met alle vormen van het levend bewustzijn 
erop. De kleuren zijn anders, er zijn meer variaties in het kleurenpallet, ook de intensiteit van de 
kleuren is anders. Elke kleur maakt een directe impressie op jouw energieveld, want elke kleur is 
het licht van een specifieke trillingsfrequentie. Je neemt alle sensaties direct waar.  
Je bent je bewust van alle levensvormen op jouw planeet, je weet wat ze allemaal weten en hoe ze 
zich voelen.  Je merkt meteen als iets uit balans is en je weet het te herstellen. Je bekommert je om 
alle levensvormen, want dienstbaarheid is wie je bent, dat is jouw natuurlijk zelf.  
Er is geen onderscheid meer tussen wat jij voelt en wat de anderen voelen. Je weet vanuit de 
eerste hand dat jullie hetzelfde bewustzijn delen en dat maakt communicatie veel gemakkelijker. 
 
Ieder van jullie manifesteert een versie van de Aarde die matcht met eigen trillingsfrequenties, 
daarom zitten er veel variaties in alle waarnemingen en belevingen. Maar niettemin zal het heel 
anders zijn dan in de driedimensionale werkelijkheid.  
Dat is alles wat wij nu met jullie willen delen, de rest gaan jullie zelf ervaren.  
 

 
 
Thema: De evolutiesprong, een alternatieve re-ascension route. 
 
Het Hoogdimensionaal levend bewustzijn ( een hogere aspect van jezelf) beleeft, neemt het 3D-
spel waar via eigen volontair zielen die in deze fysieke dimensie geïncarneerd zijn.  
Het zijn de aspecten van het Hoogontwikkelde bewustzijn die op speciaal verzoek van de Alliantie 
van het Licht vrijwillig hebben ingestemd om in het 3D-spel te incarneren.  
Samen met leden van de intergalactische familie van het Licht werken ze actief aan het Re-
ascension project van dit Universum. 
Zonder hun directe betrokkenheid en hun aanwezigheid op jullie planeet is de transitie van het 
menselijk bewustzijn in de fysieke vorm naar het hogere Existentieplan onmogelijk.  
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De lichtwezens die nu in de grote getallen op de Aarde incarneren hebben een aangepast DNA. 
Hun bewustzijn staat open voor nieuwe benaderingen en een nieuw paradigma. Hierdoor kunnen 
ze spirituele concepten gemakkelijk begrijpen.  
Ze zijn de dragers van nieuwe trillingen op deze planeet. Ze hebben daardoor minder 
aanpassingsproblemen en kunnen hogere trillingsfrequenties gemakkelijker in het lichaam 
huisvesten.  
Dat betekent niet dat ze het gemakkelijk hebben. Het betekent dat ze bereid zijn om alles te doen 
wat nodig is voor hun eigen evolutie en ze gaan er echt voor. Ze zijn aan het einde van hun eigen 
evolutiecyclus en ze weten dat. Ze hebben herinneringen op celniveau aan gemaakte afspraken en 
weten waarvoor ze hier in deze tijdlijn geïncarneerd zijn.  
De hogere trillingsfrequenties die nu door de Aarde heen rijzen maken deze herinneringen in 
iedereen wakker die er klaar voor is.  
De lichtwezens weten welke evolutiemogelijkheden nu voor hen klaar liggen.  
Een evolutiesprong (sprong over dimensies heen) ligt voor veel lichtwezens nu als mogelijkheid 
open. Niet iedereen kan het aan en niet iedereen kiest hiervoor.  
Het ligt aan de DNA-structuur (het aantal strengen), aan hun intenties en bereidheid om alles wat 
te maken heeft met het 3D-perspectief achter zich te laten. 
Wat is dat, wat je achter je dient te laten?  
Het is het verhaal dat jij voortdurend aan jezelf aan het vertellen bent: wie je bent, wie je was en 
wie je zult zijn.  
Zie deze planeet als een levenstheater waar het driedimensionale spel zich afspeelt. Je dient je 
volledig los te maken van het spel dat op het levenstoneel van 3D gespeeld wordt.  
Alle rollen die je speelt in het theater van het leven, zoals man, vrouw, moeder, vader, dochter, 
zoon dienen volledig begrepen en losgelaten te worden om een evolutie sprong te kunnen maken. 
Dat wil zeggen dat al jouw ervaringen in het pure bewustzijn dienen getransformeerd zijn, want 
dat is enige wat jij in jouw ‘kosmische reis’ meeneemt.  Al jouw materiële bezittingen hier op deze 
planeet zijn een decor dat bij het driedimensionale spel hoort en je kunt ze niet meenemen.  
Je vaart op de voor jou natuurlijke trillingsfrequenties van passie en vreugde, je komt tot de 
realisatie dat passie en vreugde is wie je werkelijk bent, jouw natuurlijke staat van zijn.  
 
Voor diegenen die de weg van Re-ascension kiezen en nu nog niet voor de evolutiesprong gaan, 
zijn oneindig veel andere mogelijkheden. Het meest voor de hand liggende is een transitie van de 
derde, via de vierde naar de vijfde dimensie.  
De vijfde dimensie is het spel met oneindig veel parallelle werkelijkheden die in nuances van 
elkaar verschillen. Je kiest wat je maar wilt. Je kunt niet de vijfde dimensie bereiken zonder dat jij 
het  filter van jouw fysieke Mind  overstijgt en jouw waarneming verplaatst naar de point of view 
van jouw Hart.  
Zie het als ‘een tussenstation’ op jouw evolutie pad.  
Het is heel belangrijk om veel in de natuur te zijn en veel tijd alleen door te brengen. De natuur 
assimileert de kosmische energie direct en moeiteloos. De natuur heeft geen probleem met 
transitie.  
Veel tijd alleen doorbrengen in stilte of in een ontspannende omgeving re-kalibreert je eigen 
frequenties en je komt vanzelf dichter bij je ware zelf – je Hart Zelf.  
Je ervaart het als een volledige harmonieuze staat van zijn.  
Het is een staat van onbekommerdheid en vreugde. Eenmaal ervaren kun je het niet meer missen. 
Het is een staat van healing.  
Onze suggestie hier: kom in verbinding met jouw Hart. Doe dat zo vaak mogelijk tot het moment 
dat jij je eigen Hart niet meer verlaat. Je Hart Zelf is wie je bent.  
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Vraag: Jullie vertellen ons over de Vrije Wil, wij hebben soms het gevoel 
dat wij helemaal geen Vrije Wil hebben. Hoe kan dat? 
 
De Wet van de Vrije Wil is aan dit Universum gegeven door de Oorspronkelijke Schepper. 
Hiermee onderscheidt het zich van de andere Universa van het Multiversum. 
Het is dankzij de Wet van de Vrije dat jij je eigen ervaringen, eigen werkelijkheid  bewust kan 
kiezen en manifesteren.  
Het is de grootse uitdaging van het 3D-spel en dat maakt jullie verblijf hier zo bijzonder en uniek.  
Het feit dat jullie de Wet van de Vrije Wil niet bewust kunnen ervaren, komt door langdurige 
manipulatie van het menselijk bewustzijn op deze planeet. 
Dat is de reden waarom jullie je beperkt voelen in je eigen vrijheid. Wanneer iemand wel voor een 
vrije keuze gaat valt die als het ware buiten het spel en dat roept angst op.  
Om die angst te vermijden kies je, wellicht onbewust, voor het manipulatiespel: ‘Dan maar geen 
Vrije Wil.’ 
Velen op jullie planeet leven in de illusie dat ze vrij zijn.  
 
Onze definitie van vrijheid: het bewust mogen kiezen voor de werkelijkheid van je eigen voorkeur. 
Wanneer jouw ervaring van de werkelijkheid kunstmatig beperkt is tot één mogelijke optie, 
definiëren wij dat niet als vrijheid. 
 
De Vrije Wil is jullie gegeven door de Oorspronkelijke Schepper. Het is jullie recht. Je maakt hier 
deel uit van het Universum van de Vrije Wil. Gebruik het correct en voor eigen voordeel als 
menselijke Collectief.  
Laat jouw bewustzijn niet manipuleren door leugens die het menselijk ras in onwetendheid houdt. 
Het is jouw bestaansrecht om de werkelijkheid van jouw voorkeur te mogen ervaren.  
Kies bewust wat je prefereert als je eigen leven. Het ergste wat je kan overkomen is dat je de 
barrières van je fysieke Mind overstijgt.  
Weet ook dat je met deze onzichtbare gevangenschap in hebt gestemd, anders zou je er niet in 
zitten. Anders zou het jouw ervaring niet zijn. Niets in het driedimensionale spel kan met jou 
gebeuren zonder jouw toestemming, wellicht een onbewuste toestemming. Het manipulatiespel 
gaat heel subtiel en ongemerkt in zijn werk. Je hebt het niet eens door en het lijkt allemaal in je 
eigen belang te gebeuren. Dat is hoe het aan jullie gepresenteerd wordt. Je laat je vrijwillig 
opsluiten in de mentale gevangenis van het beperkte paradigma en begrenzende diapason van de 
trillingsfrequenties van deze driedimensionale versie van het Al Wat Is. Denk hier maar eens over 
na.   
 
Je kunt alles hebben wat je maar wilt. Je kunt de werkelijkheid voor jezelf creëren die je graag 
prefereert. Het enige wat nodig is, is dat je weet dat het mogelijk is… 
Dat is het moeilijkste onderdeel van het spel. 
Deze mogelijkheid dient door jullie beliefsysteem volledig aanvaard te zijn. Dat is de eerste 
vereiste. Met deze kennis willen wij jullie uit de duisternis van onwetendheid halen naar het licht 
van oneindig veel mogelijkheden. 
 
Weet dat er in het hier en nu duizenden parallelle werkelijkheden simultaan bestaan waar jij je 
bewust naartoe kun verschuiven, zo machtig ben jij. Het geloof dat het onmogelijk is houdt jullie 
als Collectief gevangen in deze driedimensionale versie van de werkelijkheid.  
Jij bent wie jij gelooft dat je bent. Jij kunt alles zijn, er is geen beperking in jouw mogelijkheden. 
Het enige wat nodig is, is dat je je herinnert wie je werkelijk bent en de rest zal vanzelf gebeuren.  
Wanneer je je herinnert wie je bent, heb je ook geen angst meer voor het onbekende. Want het 
onbekende dat ben jij Zelf. 
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Angst is al duizenden generaties een beproefd manipulatiemiddel op jullie planeet. Het menselijk 
ras wordt met opzet in angst gehouden om jullie vervolgens in te laten stemmen met een 
opgelegde gevangenschap.  
Wij willen dat jullie je avontuurlijke geest herinneren, dat is wie je bent. Anders zou je niet in deze 
bijzondere tijdlijn op deze planeet incarneren. Daarom zeggen wij dat angst nooit een echt 
obstakel is hier. Het is de angst voor de angst die de meeste obstakels creëert. Het werkt 
verlammend en dat is een bekende onderdrukkingstruc. Het wordt gebruikt om het menselijk ras 
gehoorzaam te houden en onbewust te laten kiezen voor gevangenschap in het veld van het 
Bestaan met lage trillingsfrequenties.  
Onderzoek het fenomeen van ‘angst voor de angst’. Je zult zien hoe het de energieflow in jouw 
systeem blokkeert. Het leidt tot zelfdestructie en zelfonderdrukking. Wanneer je angst voor de 
angst voelt, vraag jezelf dan af: waar ben ik eigenlijk bang voor ? 
Je zult zien dat je het niet eens kunt benoemen. Het voelt meer als innerlijke verwarring, het 
vertroebelt jouw zicht op wat werkelijk gaande is. Als resultaat word je passief en je geeft het op. 
En dat is de ultieme uitdaging van het driedimensionale spel.  
Wanneer je de Wet van de Vrije Wil bewust gebruikt om de werkelijkheid van je eigen voorkeur te 
manifesteren en uit de overlevingsmodus van het 3D-spel te stappen, kan niets en niemand je 
stoppen. Het is juist de Wet van de Vrije Wil die jou hierin beschermt.  
Wanneer jouw angst voor de angst volledig getransformeerd is, zie je het voor wat het werkelijk 
is‒ niets.   
 

 
 
Vraag: Kunnen energieoefeningen ons helpen in het Re-ascensionproces? 
 
Het mechanisme van Re-ascension vraagt om een verschuiving van jouw aandacht van de fysieke 
Mind naar het holistische Hart. Het leren jezelf te focussen op de subtiele trillingsfrequenties van 
het eigen Hart is de eerste nodige stap in het proces.  
De fysieke Mind is getraind om jullie aandacht permanent te houden op projecties van het eigen 
beliefsysteem. Dat is nodig om een ervaring te hebben van een fysieke werkelijkheid.   
Het brein projecteert het beliefsysteem van het Collectief op het neutrale holografische veld, de 
fysieke Mind neemt dat waar als je werkelijkheid en het enige wat er is. En het doet zijn werk heel 
goed.  
Wanneer wij het hebben over het focussen van jullie aandacht op het holistische Hart, betekent 
dit dat je het aangeleerde fixatiemechanisme van jouw Mind gaat herkennen en overstijgen.  
 
Het betekent niet dat je de functie van jouw fysieke Mind dient te veranderen. Want de fysieke 
Mind doet zijn werk heel goed, precies hoe hij het hoort te doen.  
Daarom zal het willen veranderen van het mechanisme van de fysieke Mind hoe dan ook niet 
werken.  
Wat wel werkt is het leren om jouw waarneming bewust te verschuiven vanuit het perspectief van 
de fysieke Mind naar het perspectief van het holistische Hart. Het verbreedt ook jouw perspectief 
op jezelf, je leert een hele andere Jij kennen.  
Voor Re-ascension is het nodig dat je aandacht in het perspectief van jouw holistische Hart 
verankerd is. Eenmaal verankerd in de trillingsfrequenties van jouw Hart, kom je in alignement, je 
gaat mee resoneren met de frequenties van jouw Hogere zelf (Hogere Mind). Vanuit dat 
perspectief ben je  je bewust van je eigen energieveld. Dat wil zeggen dat je precies weet wanneer 
iets in je eigen energieveld uit balans is en je kunt de balans moeiteloos herstellen.  
Wanneer je je bewust bent van jouw Totale zelf, is Re-ascension zo gedaan.  
Je bent dan ook bewust van de Kundalini-energie die spinnend als vortex door jouw chakra’s heen 
gaat. Wanneer jouw twaalf DNA-strengen en daarmee jouw twaalf chakra’s geactiveerd zijn, heb 
je de ervaring van het één zijn met het Multiversum.  
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In feite ga je bij Re-ascension nergens heen, datgene wat je dacht dat jouw enige werkelijkheid is, 
zie je nu als één optionele mogelijkheid. Het kleine jij is opgelost in het grote Jij. Het grote Jij heeft 
een volledig ander perspectief op het Al Wat Is.  
Wanneer energieoefeningen als doel hebben jouw aandacht te leren focussen op jouw holistische 
Hart, kunnen deze net als andere routines, zoals dagelijkse gronding en het verblijven in de natuur, 
gebruikt worden. 
 

 
 
Vraag: Hoe kunnen wij uit de illusie van separatie stappen? 
 
De illusie van separatie ontstaat door de functie van de fysieke Mind.  
Het is het enige wat jullie in de weg staat om jezelf als een verlengstuk van het Alles Wat Er Is te 
ervaren. Niets in de Schepping staat los van elkaar. Zie het als een tapijt dat uit verschillende lagen 
(dimensies) en verschillende kleuren (trillingsfrequenties) en verschillende dichtheid 
(densiteitvariaties) geweven is. Het tapijt van de Schepping is geweven uit emanaties van het licht, 
energiedraden van het levende bewustzijn. Jij bent een van die draden. Zonder jou is de Schepping 
niet compleet. Alle draden door elkaar geweven creëren de adembenemende schoonheid van het 
Al Wat Is. En omdat Schepping een hologram is, is elk draad een Universum op zich dat uit 
oneindig veel lagen, kleuren en variaties in textuur bestaat. 
 
Er is geen einde aan de schoonheid van het Al Wat Is. Het feit dat jullie het nog niet zo ervaren 
komt alleen door jullie fixatie op maar één kleine aspect van het Al Wat Is.  
Door de werking van de fysieke Mind filter focussen jullie je aandacht bij wijze van spreken op 
maar één kleine knoop van het levende tapijt en jullie denken dat dat het enige is wat bestaat.  
Naarmate jullie bewustzijn expandeert en een merkbaar verschuiving in jullie waarneming 
ontstaat kunnen jullie gemakkelijker de overweldigende schoonheid van de Schepping 
waarnemen.  
Wat jullie volledig ervaren, begrijpen jullie ook volledig. Dan zien jullie hoe de kleine knoop in het 
draadje van het levende tapijt perfect in het goddelijke kunstwerk past en alles is precies zoals het 
dient te zijn. Een perfectie die volledig bewust is van zichzelf. 
Jij bent die schoonheid van de Schepping en jouw eigen Universum is geweven van dezelfde 
energetische draden (bewustzijn) als het Al Wat Is. Wanneer jouw waarneming van jezelf is 
bepaald door de beperking van jouw fysieke Mind kun jij het niet zien.  
 
Jouw fysieke Mind houdt zijn focus op datgene wat jouw persoonlijkheid van zichzelf niet 
accepteert. Dat zijn voornamelijk negatieve aspecten van jezelf. Omdat jij ze niet als gelijkwaardig 
deel van jezelf beschouwt komen ze automatisch in de schaduw te liggen.  
Je legt jouw focus op deze aspecten van jezelf omdat ze geen licht mogen zien,  jouw 
persoonlijkheid wil ze controleren en in de schaduw houden.  
Je beperkt hiermee jouw waarneming van jouw volledige zelf. Omdat je focus voornamelijk 
daarop ligt, ben je je ook niet meer bewust van je eigen licht. Je mist hier de hele clou.  
Je ziet het hele creatiewerk niet meer, je ziet je eigen volmaaktheid niet meer.  
Wanneer jij jezelf volledig accepteert, precies zoals je bent, accepteer je ook automatisch alles in 
jouw Universum.  
Alleen door besef van je eigen perfectie kun jij de perfectie van het Al Wat Is zien en begrijpen.  
 
Omwille van duisternis weet jij wat licht is. Het is pure expressie van je eigen licht wanneer jij je 
eigen schaduw omarmt als gelijkwaardig deel van jezelf en van het Al Wat Is.  
Het omarmen van alle aspecten van jezelf is het einde van de fragmentatie in de waarneming van 
jezelf en het einde aan illusie van separatie met het Al Wat Is. 
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Licht en liefde (synoniemen van elkaar) is het enige wat er is en waar alles in de Schepping  uit 
ontstaat.  
 
Want er is niets anders waaruit het gemaakt kan worden. Jij bent het licht van het Bestaan en 
niets kan dat veranderen, ongeacht welk spel je met jezelf aan het spelen bent en welke rol je voor 
je eigen vermaak kiest op het levenstoneel van het Bestaan. 
 

 
 
Vraag: Het lijkt erop dat wij het geduld niet meer kunnen opbrengen om 
nog langer in deze dimensie te moeten verblijven. Hoe kunnen wij hiermee 
omgaan? 
 
Het is voor veel mensen in de derde dimensie een uitdaging om de natuurlijke timing van het leven 
te accepteren. Er zijn mensen in het Collectief die denken klaar te zijn voor transitie naar de 
Hogere plannen van het Bestaan maar ze zien het nog niet gebeuren.  
Vanuit ons perspectief willen wij jullie verzekeren dat je gaat wanneer je er echt klaar voor bent… 
Niemand en niets kan je tegenhouden. Het is niet dat er iets of iemand buiten jezelf is die je 
tegenhoudt of het voor jou bepaalt.   
Zolang er nog geen transitie plaatsvindt ben je er nog niet klaar voor.  
Wanneer jouw frequenties het driedimensionale plan overstijgen, ben je niet meer zichtbaar voor 
diegenen die nog in deze werkelijkheid verblijven. Uitzondering zijn zielen die van nature hoge 
trillingsfrequenties hebben en op dit plan van het Bestaan verblijven omwille van speciale missies 
of gemaakte afspraken. 
Het ongeduldig zijn, iets willen forceren, is een teken van niet-gestabiliseerde trillingsfrequenties 
en dat maakt jouw transitie naar de hogere dimensies onmogelijk.  
Hoe komt dat? 
Wanneer je iets forceert, verzet jij je ertegen. Wanneer jij je tegen iets verzet ligt jouw focus 
automatisch op datgene wat je nog niet accepteert. Dat verlaagt jouw trillingsfrequenties, haalt je 
uit alignement met jouw Hart en creëert een illusie van separatie (met datgene waar jij je tegen 
verzet).  
Wanneer je uit alignement bent met jouw Hart, is transitie niet mogelijk. Want jouw hele systeem 
valt dan uit elkaar en je moet opnieuw beginnen.  
 
Je kunt je eigen evolutie niet overstijgen… Alles heeft een perfecte timing in zich. Alles gebeurt 
volgens het in zichzelf opgesloten plan. Je kunt het niet forceren. Wees geduldig en doe datgene 
wat nu voor jouw neus ligt en geniet van elk moment van jouw unieke verblijf in het 
driedimensionale spel. 
Want, nogmaals, wanneer de Re-ascension in welke vorm dan ook  in jouw zielsbestemming ligt, 
kun je het niet missen. Het waarheen en wanneer ligt gecodeerd in jouw eigen DNA.  
 
Wanneer jij de informatie in dit boek interessant vindt (een teken dat jij mee resoneert met de 
trillingsfrequenties van deze informatie), weet je dat Re-ascension in jouw zielsplan ligt.  
Informatie in dit boek verhoogt jullie trillingsfrequenties, activeert je DNA-code en het kosmische 
geheugen.  
Ontspan je, jouw verblijf in het driedimensionale spel is echt van kort duur.  
Ruik, proef, voel en vooral geniet van jouw verblijf hier…Want wanneer je dit spel via de weg van 
Re-ascension verlaat, hoef je hier niet meer terug te komen. Je hebt jouw karma afgelost. Het is 
gedaan. Neem de tijd om nog te beleven wat je hier wilt beleven om daarna met dankbaarheid 
afscheid te kunnen nemen van dit waanzinnige spel in de speeltuin van het Multiversum.   
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Wanneer je hier weg bent, wat wil je dan als herinnering meenemen, wat zou je  over deze planeet 
aan jouw sterrenfamilie vertellen? Wat is het dat jouw levensreis hier zo bijzonder maakt en 
waarvoor zou je hier eens terug willen komen…? Na de Re-ascension worden jullie als 
ambassadeur van dit bijzondere evenement uitgenodigd om jullie ervaringen te delen met je 
intergalactische sterrenfamilie.  
 
De planeet Aarde van deze 3-D versie is een soort van laboratorium, het is een artificiële 
kosmische constructie. Het is gemaakt uit levend bewustzijn, geconstrueerd met een specifieke 
intentie en voor een specifiek doel.   
Het is ontworpen als bootcamp in het Universum van de Vrije Wil, waar jullie en alle andere 
levensvormen hier, unieke en vaak extreme ervaringen kunnen hebben. Het is de enige plaats in 
het Universum waar je een ervaring van volledige separatie met de Bron hebt, waar je uit de 
eerste hand kunt weten wat oorlog is, waar je fysieke pijn kunt voelen, waar je sterke emoties 
zoals haat en liefde kunt ervaren. De planeet Aarde heeft zichzelf volledig aan jullie gegeven. Zij 
heeft zichzelf volledig beschikbaar gesteld voor de evolutie van haar eigen kinderen. 
Het is zeer belangrijk dat jullie, als human race in wording, het  kunnen begrijpen, waarderen en er 
dankbaar voor zijn.   
 

 
 
Thema: Het Aardeproject 
 
Vanaf 1987 worden de trillingsfrequenties op jullie planeet langzaam maar zeker opgevoerd. De 
beslissing hierover is genomen door het Consulraad van de Galactische Federatie van het Licht. 
Het was een noodzakelijke voorwaarde voor het menselijk ras om met de interdimensionale 
transitie mee te kunnen gaan. Er is een Aardeproject waar veel leden van de Familie van het Licht 
aan meewerken.  
 
De meerderheid van het menselijk ras gaat niet met deze transitie mee, ze verlaten deze dimensie 
via de gebruikelijke weg, zoals het bij elke incarnatie gebeurt. Dat is volledig oké. Wanneer het 
templet (energetische matrix) van Re-ascension gemaakt is, kunnen ze alsnog kiezen om via deze 
specifieke weg het spel te verlaten. Want alles draait om de ervaring zelf.   
Er is een grote groep van mensen die nu aan het einde van hun Aardse cyclus is en die speciaal 
voor deze bijzondere ervaring in deze tijdlijn geïncarneerd is. Re-ascension ligt in hun zielenplan 
en dat weten ze ook.   
Deze grote groep bestaat uit diegenen die nu de meeste energetische ondersteuning nodig 
hebben. 
 
Wat wij vanuit ons perspectief waarnemen is de angst om je naasten achter te laten. Deze angst 
stagneert jouw evolutieproces, creëert een innerlijk dilemma en ontstaat door gebrek aan 
bewustzijn.  
Je kunt niemand in het hier en nu verliezen, want niemand verdwijnt ergens heen en niemand gaat 
überhaupt ergens heen. Dood is een concept, kunstmatig gecreëerd door de lineaire perceptie van 
de fysieke Mind die ook een ervaring creëert van separatie met het Al Wat Is.  
Wat jullie als dood zien is een transitie van het levend bewustzijn van een plan van het Bestaan 
naar het andere. Het feit dat jullie dat niet kunnen zien maakt het zo spannend.   
Onzichtbare werkelijkheden zijn alleen onzichtbaar tot het moment dat jullie frequenties ermee 
matchen.  
Diegenen die via de regulaire weg het driedimensionale spel verlaten zie je allemaal terug aan de 
‘andere zijde’. Het enige verschil tussen deze groepen is de manier waarop transitie plaatsvindt. En 
dat is het.  
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Diegenen die voor jullie het spel verlaten en diegenen die na jullie het spel verlaten zie je allemaal 
terug. Diegenen die als eerste overgaan verwelkomen de rest. Zo is het allemaal geregeld.  
Daarom zien wij geen enkele reden om je ergens zorgen over te maken. Je bent nooit alleen. Zelfs 
als je het wilt, is dat vrijwel onmogelijk.  
Het hele Universum staat aan jouw kant en draagt je letterlijk op handen. 
Je merkt het niet omdat dat de bedoeling is van het 3D-spel.  
Vertrouw erop dat alles wat zich in jouw leven manifesteert een reden heeft. Accepteer het, 
vertrouw erop dat efficiëntie en een perfecte timing van het Universum tot kunst verheven zijn.  
Er is een kosmische orde gekenmerkt door de hoogste intelligentie, onvoorwaardelijke liefde en 
compassie. Jij maakt deel uit van deze kosmische orde die zichzelf liefheeft, onvoorwaardelijk 
ondersteunt en op handen draagt.  
 
 
 

Thema: Ken jouw Multidimensionale zelf! 
 
Ken jezelf. Jij bent het langst je eigen metgezel. Door jezelf beter te kennen leer je jezelf te 
vertrouwen.   
Jouw lichaam, jouw cellen hebben een enorme schat aan informatie die jij elk moment tot je 
beschikking hebt.  
In jouw cellen ligt alle informatie over al jouw levens in deze dimensie, op jouw energieveld zijn al 
jouw ervaringen opgeslagen van al jouw levens op verschillende plannen van het Bestaan die in 
het hier en nu simultaan zijn. In jouw DNA ligt informatie over het hele Universum. Via je eigen 
atomen, protonen, neutronen en quarks vindt een informatie-uitwisseling plaats tussen alle 
verschillende versies van jouw Multidimensionale zelf.  
Dat is wie je werkelijk bent – een Multidimensionaal lichtwezen,  een pure expressie van de 
creatieve energie van de Schepping.   
Alle delen van jouw Multidimensionale zelf zijn zich volledig bewust van de waarde van alle eigen 
ervaringen op alle plannen van het Bestaan.  
Wij willen dat jullie nu al aan het idee wennen van je eigen Multidimensionale aard. 
 
Wij willen jullie erop alert maken dat informatie die via verschillende mediakanalen verspreid 
wordt verwarrend kan zijn. Vooral informatie die angsten en onzekerheden oproept.  
Weet dat de werkelijkheid altijd een kwestie is van interpretaties.  
Het feit dat het Universum vol zit met verschillende levensvormen betekent nog niet dat ze een 
negatieve invloed op jullie kunnen hebben, mits je het niet als mogelijkheid beschouwt en niet op 
die manier jouw toestemming ervoor geeft.  
Wanneer jij je op een negatieve wijze laat beïnvloeden creëer je van een energetisch wezen een 
vijand die in feite deel uitmaakt van je eigen Multidimensionale zelf.   
Je gaat vechten met een deel van jezelf dat jij nog niet als eigen deel herkent.   
Wanneer jij alle aspecten van jezelf geïntegreerd hebt in het eigen holistische  
Hart, heb je niets meer om als vijand te projecteren op het neutrale holografische Existentieveld.   
Wanneer er vrede is van binnen, is er altijd vrede buiten. Het kan niet anders. Want buiten is 
alleen een reflectie van het binnen - je eigen beliefsysteem.  
Het buiten heeft geen eigen Wil, het volgt die van jou.  
Je kunt getuige zijn van iets en jezelf volledig vredig blijven voelen terwijl naast jou iemand 
dezelfde gebeurtenis op een negatieve manier interpreteert en ook zodanig negatief ervaart.  
 
Elke vijand die je buiten jezelf vindt, is een deel van jezelf waarmee jij een innerlijke oorlog voert.  
Niemand kan je iets aandoen, niemand kan je ergens benadelen, niemand heeft de macht om dat te 
doen mits je hier niet mee instemt.  
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Elke oorlog die gevoerd is, elk conflict op deze planeet ontstaat door een gefragmenteerd 
zelfbeeld (functie van de fysieke Mind)en een gebrek aan bewustzijn van wie jij werkelijk bent. 
Het is tijd dat jullie je perspectief van wat er gaande is op deze planeet gaan overstijgen. Vanuit 
het perspectief van jouw Hart kun je tenminste twee perspectieven tegelijkertijd waarnemen. 
Eenmaal daar kunnen jullie je eigen perspectief nog verder verbreden naar een point of view van 
de neutrale waarnemer. Het is een point of view waarin jullie heel duidelijk oplossingen kunnen 
zien die een win-winsituatie creëren voor alle betrokken partijen. Oplossingen vanuit eenheid van 
groep, eenheid van volk, eenheid van ras en eenheid van het Collectief op jullie planeet, eenheid 
als intergalactische sterrenfamilie.  
 

 
 
Vraag: Wat kan ons helpen om in verbinding te blijven met onze eigen 
natuurlijke frequenties? 
 
Het is nu belangrijk te leren balanceren op jouw natuurlijke frequenties.   
Zie jouw emoties als feedback van je eigen trillingsfrequenties. Emoties als passie, liefde, 
compassie en vreugde zijn manifestaties van jouw natuurlijke staat van zijn, ze corresponderen 
met jouw natuurlijke trillingsfrequenties.  
Veel mensen kennen deze emoties en er zijn er weinig die permanent in deze natuurlijke staat van 
zijn kunnen verblijven.  
Maar dat is wat nu van belang is, het leren balanceren op jouw natuurlijke trillingsfrequenties. Je 
kunt bij wijze van spreken geen stap opzijzetten, want je kunt ze snel verliezen. Het lijkt op 
koorddansen.  
Het helpt enorm wanneer je je bewust bent van jouw Emotionele zelf. Het hoogontwikkelde 
Emotionele lichaam, dat van zichzelf bewust is, kan jullie loodsen naar de hogere 
trillingsfrequenties. 
 Het Emotionele zelf is nu jouw gids in Re-ascension.  
Daarom zeggen wij: volg je passie, blijf in jouw innerlijke vreugde. Ze verhogen automatisch jullie 
trillingsfrequenties en brengen jullie als Collectief daar waar jullie horen te zijn.  
Het is een kwestie van doen en ervaren en op een gegeven moment weet je het.  
Je kunt deze emoties vrij moeiteloos bereiken omdat ze heel natuurlijk voor je zijn, maar op deze 
frequenties verblijven en jezelf niet laten meeslepen door het emotionele drama van het 
driedimensionale spel, is nogal een uitdaging.  
 
Soms word je ergens door getriggerd of je verliest de verbinding met jouw natuurlijke staat van 
zijn. Het is vaak een confrontatie met je eigen schaduw, een gefragmenteerd deel van jezelf dat 
geïntegreerd dient te worden.   
Wees bewust van jezelf (hou jezelf in de gaten) en doe wat je moet doen…Frequenties worden 
steeds hoger en hoger en dat betekent dat het koorddansen steeds interessanter wordt. Je leert 
navigeren, jezelf manoeuvreren en balanceren op je eigen energetische handtekening. Net als bij 
een computerspel leer je eerst op een laag niveau en daarna verhoog je de moeilijkheidsgraad, 
soms geleidelijk en soms rigoureus.  Je daagt jezelf uit en dat is oké. Denk erom dat wanneer je met 
grote snelheid een te scherpe bocht neemt, je eruit kunt vliegen. Want dan kun jij je eigen spoor 
voorbijschieten. Wat het voor jou extra spannend maakt om het terug te vinden.  
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Vraag: Wat is het verschil tussen creatieproces in de 3D- en in de hogere 
dimensies? 
 
Naarmate jouw bewustzijn expandeert krijg je steeds meer toegang tot het holografische 
informatieveld. Dat is wat wij het direct weten noemen. Het weten zonder denken. Antwoorden 
komen in de vorm van een onmiddellijke manifestatie van oplossingen, creatieve ideeën, 
ingevingen of als directe manifestatie van een intentie. 
Je kunt al je wensen direct manifesteren en gelijk ervaren. 
Het is een functie van de fysieke Mind die alles in jouw werkelijkheid in een chronologische 
volgorde plaatst volgens eigen logica. Het Existentieveld kent de beperking van de Mind logica 
niet, het reageert in feite op jouw intentie. 
 
In het 3D-spel begint als je iets wilt manifesteren jouw fysieke Mind zich direct ermee te bemoeien 
met hoe, waarom, op welke manier iets bereikt moet worden. Wat wel of niet mogelijk is 
enzovoort. Alle maars zijn energetisch gezien obstakels die de fysieke Mind op die manier aan het 
verzamelen is. Deze kunstmatig gecreëerde energetische obstakels verlagen jouw 
frequenties, blokkeren jouw energieflow en vervagen jouw intenties. Wanneer de filter van de 
fysieke Mind is overstegen, staat niets meer tussen de jij als Creator en de jij als eigen Creatie. Je 
bent de schepper die het eigen scheppingswerk direct manifesteert. Daarom is directe 
manifestatie een product van het Hoogontwikkelde bewustzijn.  
 
De logische volgorde waarop iets in jouw fysieke wekelijkheid verschijnt staat onder directe 
invloed van het beliefsysteem van het Collectief op jullie planeet. 
 
Zie het als afspraken die op dat niveau gemaakt zijn en waar alle medespelers van het 
driedimensionale spel aan verbonden zijn. Het is de functie van jouw fysieke Mind die oneindig 
veel mogelijkheden volgens het eigen beliefsysteem in een chronologische volgorde rangschikt en 
aan jou presenteert als jouw werkelijkheid.  
Het creëerteen oorzaak en gevolgeffect in alles wat je aan het doen en ondernemen bent. Het linkt 
op zichzelf staande mogelijkheden en creëert voor jou een verhaal van jouw leven.  
 
Wanneer de fysieke Mindfilter overstegen is, is dit het einde van  de ‘Mind logica’. In het begin is 
het even wennen maar jullie zullen je  snel het onmiddellijke manifestatie-fenomeen eigen maken.  
Dat is waarom wij zeggen dat jullie leven op een sprookje zal lijken. Want alles is ineens mogelijk 
en alles is onvoorwaardelijk in de grote speeltuin van de Schepping.  
Kies maar uit wat je wenst en het verschijnt gewoon uit het niets.  
 
Tot die tijd zijn jullie aan het leren het manifestatieproces bewust te hanteren. Jullie leren dat je 
niet wat je wilt, maar wat je verwacht te krijgen, manifesteert. Daarom is onze suggestie: laat alle 
verwachtingen los.  
Wees je hier heel bewust van. Je hebt nu de tijd om op het beproefde terrein van het 3D-spel te 
gaan oefenen. Want hier bestaat niet zoiets als onmiddellijke manifestatie. Wanneer je de 
frequentiebarrière van deze dimensie overstijgt voelt alles anders en alles gebeurt volgens de 
specifieke spelregels van de Hogere plannen van het Bestaan. Een van de spelregels in de Hogere 
dimensies is onmiddellijke manifestatie. Wanneer je het proces van de bewuste manifestatie nog 
niet volledig beheerst kan het knap lastig zijn. Gebruik jouw verblijf hier in deze dimensie om het 
manifestatieproces bewust te leren sturen en beheersen.  
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Vraag: Parallelle werkelijkheden. Kunt u ons meer vertellen over dat 
fenomeen? 
 
Elke mogelijkheid komt tot realisatie in het Existentieveld. Want het Bestaan heeft geen eigen 
voorkeur en is onvoorwaardelijk. Elke mogelijkheid maakt deel uit van het Al Wat Is. Alles wat jij je 
kunt voorstellen bestaat op één van de plannen als werkelijkheid.  
Elke keuze die je in je leven maakt manifesteert zich als jouw werkelijkheid, mits jouw 
beliefsysteem het kan ondersteunen. Een mogelijkheid die je niet hebt gekozen wordt 
automatisch in de parallelle werkelijkheid gerealiseerd.  
 
Door een andere versie van jezelf die datgene ervaart wat jij laat liggen.  
Je bewuste ervaring is volledig bepaald door je eigen focus.  
Het is pure efficiëntie van het Al Wat Is. Niets gaat verloren, geen enkele ervaring blijft 
ongerealiseerd.  
Stel je voor dat jij voor een belangrijke of minder belangrijke beslissing staat. Ga ik verhuizen of 
blijf ik wonen waar ik nu woon? Op een gegeven moment maak jij jouw keuze. Je kiest ervoor om 
te gaan verhuizen. Een andere versie van jou zal in de parallelle werkelijkheden de keuze 
realiseren die jij laat liggen. Dit principe werkt niet alleen bij de grote beslissingen. Bij elke kleine 
beslissing die je neemt: welke schoenen zal ik aantrekken, wat eet ik als ontbijt, ga ik uit of blijf ik 
thuis… Alles wordt door het Existentieveld onvoorwaardelijk ‘serieus genomen’.  
Puur door beperking in jouw waarneming ben je je niet bewust van alle alternatieve 
keuzemogelijkheden die simultaan in parallelle werkelijkheden gerealiseerd worden. De parallelle 
werkelijkheid ontstaat namelijk omwille van een alternatieve mogelijkheid. Elke nieuwe 
mogelijkheid creëert een parallelle realiteit waar deze mogelijkheid tot een realisatie komt.  
 
Wanneer je bewustzijn zodanig expandeert dat jij jouw Multidimensionale zelf bewust kunt 
ervaren, dan ben je in staat om alle parallelle werelden simultaan waar te nemen en te ervaren. Je 
kunt je aandacht gemakkelijk verschuiven van de ene parallelle werkelijkheid naar de andere en 
het volledig beleven. Je springt er als het ware in, je zoomt in en je bent deze ervaring.  
Vanuit het perspectief van de Hogere dimensies ben je je volledig bewust van parallelle 
werkelijkheden die simultaan bestaan en je kunt ze allemaal beleven. Het is voor jouw Hogere zelf 
de gewoonste zaak, net zo simpel als voor jou bijvoorbeeld jouw focus vast te houden op 
verschillende objecten in de kamer. In feite is er weinig verschil tussen deze beide ervaringen.   
De fysieke Mind houdt jouw focus op maar één mogelijke ervaring (op basis van je eigen 
beliefsysteem)  en sluit duizenden andere af. Het kan de vele prikkels van alle parallelle 
werkelijkheden niet verwerken, het is niet capabel genoeg om dat te doen.  
Een van de bijzonderheden van de verschuiving in parallelle realiteiten is dat jij een andere versie 
van jezelf daar nooit tegen kunt komen.  
Het komt doordat het vacuüm dat ontstaat bij zo’n verschuiving wordt gevuld door een andere 
versie van jezelf. Het Existentieveld ‘accepteert’ geen vacuüm, het wordt automatisch gevuld door 
een energetisch equivalente entiteit.  
In de oneindig vele parallelle werkelijkheden ervaar jij oneindig veel opties en  mogelijkheden. Alle 
parallelle werkelijkheden behoren tot één en dezelfde dimensie.  
 
Elk plan van het Bestaan heeft eigen spelregels die het perspectief van jouw waarnemingen 
daarmee jouw ervaringen op dat niveau beïnvloeden.  
Gebrek aan een bewuste ervaring van parallelle werelden is een specifieke en unieke mogelijkheid 
die alleen op het 3D-niveau ervaren kan worden.  
Het is een dimensie van ultieme beperkingen en dat maakt het driedimensionale spel zo spannend 
en interessant en dat is waarom jullie hier zijn en waarom jullie hier elke keer terugkomen.  
Door in het 3D-spel te incarneren dagen jullie jezelf voortdurend uit,  want jullie zijn ervan 
overtuigd dat ongeacht alle beperkingen, jij jouw weg naar het Licht zult terugvinden. 
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Waar je naar opzoek bent is jouw eigen Licht. Want het is jouw eigen Licht dat in duistere tijden je 
eigen pad verlicht. Jij bent het licht van de Oorspronkelijke Schepper, die je eigen unieke pad volgt 
dat door je eigen Licht verlicht is.  
 

 
 
Vraag: Ondanks het feit dat wij al veel weten kunnen wij veel problemen op 
onze planeet niet oplossen. Hoe komt dat? 
 
Iets weten en er iets aan doen zijn verschillende ervaringen. Velen op jullie planeet weten wat er 
aan de hand is en wat er gedaan moet worden en ze doen het niet.  
Het is nu essentieel datgene te doen waarvan je weet dat het heilzaam is voor het Collectief, want 
jullie zijn één.  
Wat wij zien gebeuren in het driedimensionale spel is dat bij diegenen die grotere inzichten 
hebben en het breedste perspectief op Wat Er Is, het vaak ontbreekt aan moed om stappen te 
zetten, en andersom: diegenen die wel moed hebben, missen vaak belangrijke inzichten.  
Beide kwaliteiten zijn complementair en zeer belangrijk willen jullie als Collectief je eigen 
intenties manifesteren.  
Voor diegenen die moed hebben is het cruciaal het eigen bewustzijn te vergroten om juiste 
inzichten te krijgen, anders kunnen ze, zonder dat ze dat in de gaten hebben, een speelbal worden 
in het manipulatiespel op het wereldtoneel.  
Diegenen die wel de nodige inzichten en het bewustzijn hebben,  missen vaak  
de motivatie of ze zijn bang om hun eigen kracht te manifesteren en het eigen Hart te volgen.  
Juist door deze complementaire kwaliteiten ontstaat een krachtbundeling die energie in de juiste 
richting kan leiden. Datgene wat jullie op deze planeet als problemen ervaren dient gezamenlijk 
aangepakt te worden. Het is geen doe-het-zelf leven.  
 
Jullie als Collectief komen tot inzichten en als Collectief doen jullie wat er gedaan moet worden 
om de transitie te kunnen maken naar de werkelijkheid van jullie eigen voorkeur.  
 

 
 
 
Vraag: Wat kunnen jullie ons vertellen over contacten met buitenaardse 
intelligenties? 
 
De quarantaine rondom de planeet Aarde is nu volledig opgeheven. Dat wil zeggen dat het nu is 
toegestaan voor buitenaardse civilisatiesom contact met de Aardebewoners te hebben.  
Wat betekent dat voor jullie als het menselijk Collectief?  
Het betekent dat het nu voor iedereen mogelijk is om in contact te komen met hun eigen 
sterrenfamilie. Mits er een frequentiematch is. 
Desondanks gaat geen enkele levensvorm buiten jullie 3D-werkelijkheid actief contact met jullie 
zoeken. Ze laten het volledig aan jullie over. Ze willen jullie niet onnodig bang maken en verstoren. 
Wanneer jullie er klaar voor zijn, en dat kunnen ze aflezen aan het energieveld van het Collectief 
op jullie planeet, zal er een ontmoeting plaatsvinden. Jullie bepalen het zelf, dus er is geen reden 
voor paniek. Wel voor grote opwinding vanuit onze point of view.  
Jouw sterrenfamilies zijn allemaal aspecten van jouw Multidimensionale zelf. Wanneer ze zichzelf 
in fysieke vorm aan jullie manifesteren, beschouwen jullie ze als buitenaardse intelligentie.   
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Het is nu van cruciaal belang om ingevingen vanuit jouw Hogere zelf te volgen. Want dat is wat het 
grote verschil uitmaakt als het om de realisatie van je eigen evolutieplan gaat.  
Om fluisteringen en boodschappen van je eigen Beschermengelen (jouw Hogere zelf) te 
ontvangen dient er een fijne afstemming te zijn op de trillingsfrequenties van jouw Hogere zelf.  
Hoe doe je dat?  
Zolang je het aan jouw fysieke Mind overlaat, kun je misleid worden. Jouw fysieke Mind gaat deze 
boodschappen interpreteren op basis van het eigen beperkte beliefsysteem.  
Jouw Hogere Mind c.q. Hogere zelf deelt niet het beliefsysteem van jouw fysieke Mind.  
Jouw fysieke Mind kan de boodschap van jullie sterrenfamilie niet correct interpreteren.  
Dat is wat wij misleiding noemen.  
Jouw Hart is het aangewezen ontvangststation voor alle boodschappen die vanuit jouw Hogere 
zelf komen. 
Wanneer informatie via het Hart ontvangen wordt, wordt het niet verdraaid en niet gefilterd maar 
direct en in voor jou begrijpelijke vorm geleerd.   
Je kunt het niet leren door er een boek over te lezen, je dient het gewoon te ervaren en zo leer je 
het. Totdat het als iets natuurlijks aanvoelt want zo ben je ontworpen, als zend- en 
ontvangststation.  
Hiermee ‘herstel’ jij jouw natuurlijke verbinding met jouw Hogere zelf en daarmee met alle 
hoogdimensionale plannen van het Bestaan.  
Hier is niets paranormaals of bovennatuurlijks aan.  
Je bent hier geïncarneerd met alle tools die nodig zijn voor jouw Re-ascension. Je dient alleen te 
herinneren wie je bent en wat je al kent en kunt. 
Het is geen leven waarin je iets nieuws gaat leren. Het is een leven waarin je datgene wat je al 
weet en kunt, volledig gaat herinneren.  
Wij zijn hier om het menselijk ras de eigen oorsprong te helpen herinneren en 
evolutiemogelijkheden te laten zien die nu voor jullie openliggen. De rest gaan jullie zelf doen.  
Het is tenslotte jullie spel, wij accepteren volledig jullie keuzes, ongeacht welke beslissingen op 
het niveau van het Collectief genomen worden. Onze liefde is groot en onvoorwaardelijk. 
 

 
 
 
Thema: Voor de transitie als Collectief naar het Hoger plan van het Bestaan 
hebben jullie elkaar nodig. 
 
Het is onbelangrijk wie als eerste over de frequentiebarrière heen gaat. Het is geen wedstrijd en 
geen krachtmeting.  
De sterken gaan eerst, de rest zal volgen. De volontairzielen kunnen mee verschuiven en 
simultaan in de driedimensionale werkelijkheid hun werk blijven doen. Ze kunnen ook kiezen om 
in de derde dimensie te blijven totdat iedereen die mee wil en kan, daadwerkelijk over is gegaan. 
De eerste groepen zijn als trekvogels, ze nemen de rest met hun trekkracht mee.  
Het is nu de tijd om als Collectief eigen krachten te gaan bundelen door elkaars bewustzijn te 
versterken en elkaar te helpen bewust te worden van de driedimensionale droom. Dat zijn voor nu 
de belangrijkste taken, de rest komt vanzelf. 
 
De lichtwezens op jullie planeet zijn de dragers van lichtfrequenties en werken als zend- en 
ontvangststations op deze planeet.  
Als dragers van het licht hebben ze een belangrijke functie voor het Re-ascencsionproces. Op het 
niveau van het Collectief zorgen ze dat de hogere frequenties gestabiliseerd en verankerd worden 
in het bewustzijn van het Collectief. Dat is een belangrijke voorwaarde voor de interdimensionale 
transitie.  
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De volontair zielen zijn op deze planeet geplaatst voor specifiek werk. Hun aanwezigheid qua 
plaats en timing is geen toeval. Ze functioneren als energiezuilen die zowel planetair als 
intergalactisch simultaan werken. Het zijn de dragers van Merkaba, de energetische matrix van 
Re-ascension en van de oorspronkelijke blauwdruk van Adam Kadmon. Zonder ondersteuning van 
Merkaba kunnen jullie als Collectief niet naar de Hogere plannen van Bestaan overgaan. 
 
Jullie komen op een gegeven moment tot het inzicht dat alles in deze dimensie als het ware ‘op zijn 
kop staat’ en niets is hoe het lijkt. Dan voelt het creëren van een werkelijkheid die jullie als 
Collectief prefereren als iets natuurlijks en volledig logisch. 
Evolutie is een individueel karwei, wat dat betreft hoef je niemand te overtuigen of te willen 
overhalen. Dat is niet jouw taak. Iedereen leeft hoe dan ook in zijn eigen subjectieve werkelijkheid 
en wat logisch is voor jou hoeft niet logisch te zijn voor iemand anders. Laat iedereen aan zichzelf 
over. Leef je eigen waarheid en leef je eigen droom.  
Laat, door volledig jezelf te zijn, aan de rest van het Collectief zien wat mogelijk is.  
Is het jullie opgevallen dat veel kinderen op jullie planeet hun eigen weg gaan, hun eigen plannen 
volgen, eigen regels bepalen? Terwijl ze volledig in het leven staan doen ze niet mee met de 
spelregels van het 3D–spel.  Ze zijn het levende voorbeeld van hoe jullie nieuwe normen en 
waarden, het nieuwe paradigma op het planetaire niveau kunnen implementeren en er naar leven. 
 
De verwarring die velen op jullie planeet nu voelen is het resultaat van de steeds stijgende 
trillingsfrequenties. Ze brengen alles in beroering wat niet in alignement is met jouw natuurlijke 
zelf. Zowel in het privé leven als in de zakelijke wereld zien wij hoe velen zich krampachtig 
proberen vast te houden aan oude routines, oude manieren van denken en handelen. Het alles 
willen controleren, vanuit oude principes benaderen en handelen zorgt voor energiestagnatie en 
bovendien werkt het niet meer.  
 
Vanuit onze point of view hebben wij een tip voor jullie: let op je eigen energiepeil.  
Wanneer er beslissingen genomen worden zowel privé als zakelijk, en je merkt dat jouw 
energiepeil daalt, dan ben je op het verkeerde spoor. Wanneer je door een genomen beslissing je 
eigen energie voelt stijgen en gevoelens van vreugde en opwinding door jouw lijf heen rijzen ben  
je op de juiste weg. Vertrouw hierop.  
 
Want jullie kunnen nu nog niet verder kijken dan je eigen neus, maar je Hogere zelf heeft een 
breder perspectief en via jouw Emotionele lichaam geeft het jou seintjes. Daarom zeggen wij: 
luister naar jezelf. En vertrouw op de levensflow. Het leven staat altijd aan jouw kant. Dat is zeker. 
Meer dan dat hoef je niet eens te weten.  
 
Soms weet je diep vanbinnen dat je met de interdimensionale transitie mee zal gaan, maar voel je 
je door alles om je heen zodanig beïnvloed dat je in de war raakt. Accepteer dat want het is oké. De 
energie van het Collectief zal je dragen en steunen.  
Want op een gegeven moment weten jullie het uit eerste hand – er is maar er één. Dan kom je 
ineens tot de realisatie dat het Al Wat Is je letterlijk op handen draagt.  
Wij willen jullie deze ervaring niet ontnemen, daarom laten wij het hierbij.  
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Thema: Een alternatieve weg in evolutie van het menselijk ras. 
 
Het is vaak wonderbaarlijk hoe vindingrijk jullie zijn als het om het co-creëren van eigen 
levenslessen en ervaringen gaat. Alles wat je in de fysieke werkelijkheid waarneemt en meemaakt 
is een product van je eigen co-creatie werk. Voor veel mensen op deze planeet is het nog moeilijk 
te bevatten, vooral wanneer het om pijnlijke ervaringen gaat.  
Nogmaals, je kunt niet waarnemen en niet ervaren wat je eerst niet hebt gecreëerd. Het is de wet 
van de Schepping. Alles in jouw werkelijkheid komt uit jou en is gemaakt uit jouw bewustzijn. 
Velen op deze planeet vragen zich af wat voor zin het heeft om zoveel pijn en ellende te creëren. 
Welk nut heeft dat? 
In deze dimensie leer je alles via je eigen ervaringen. Hoe lessen hier geleerd worden is 
geprogrammeerd. Het programma ligt opgeslagen op het blauwdrukniveau van deze 
driedimensionale werkelijkheid. Het leren via de weg van pijn en lijden ligt ook als programma op 
het templet niveau van het Collectieve bewustzijn van deze planeet.  
Door deze programmering creëren jullie als Collectief telkens weer pijnlijke ervaringen als 
‘onmisbaar deel’ van het eigen leerproces.  
 
En dat hoeft niet meer. Jullie hebben deze weg al zo vaak bewandeld en al zoveel lijden mogen 
ervaren. Het is al gedaan, het is al klaar.  
Wij willen hier een uitleg over geven. Er is een universeel principe van een Metatron-spiraal: een 
voltooiing van mogelijkheid. Elke mogelijkheid die gekozen is, dient tot voltooiing te worden 
gebracht. Dat betekent tot een volledige bewustwording beleefd worden.  
Pas dan kun je uit die mogelijkheid stappen. Het leren via de weg van lijden is op planetaire schaal 
al voltooid.  
De wet van de Vrije Wil maakt het voor iedereen mogelijk om zelf je eigen ervaringen te kiezen.   
Geen enkele ziel hoeft meer de weg van lijden te volgen. 
En dat is juist wat wij op het niveau van het Collectief nog steeds zien gebeuren.  
Jullie construeren eigen ervaringen op een manier waardoor er aan lijden en pijn bijna niet te 
ontkomen lijkt te zijn.  
Door deze mentale constructie blijven jullie vastzitten in oude dramascenario’s. Terwijl er 
duizenden andere wegen zijn voor evolutie van het menselijk ras. 
Het beliefsysteem van het Collectief dat jullie alleen via pijn kunnen groeien dient 
getransformeerd te worden, dient overstegen te worden. Het zal het menselijk ras helpen om in de 
eigen evolutie volledig een andere weg in te slaan. 
Je kunt nu elke alternatieve weg kiezen en die bewandelen.  
Het leren door de eigen passie te volgen, door jouw hart te openen, door jouw dromen te volgen. 
Dat zijn de wegen die leiden naar expansie van het menselijk bewustzijn en een evolutiesprong 
creëren. 
 
Hoe dat te doen?  
Onze suggestie is dat je bij elke pijnlijke ervaring jezelf afvraagt: wat wil ik van deze ervaring 
leren? Wanneer het voor jou duidelijk is, vraag jezelf dan af: hoe kan ik hetzelfde leren via de weg 
van passie, vreugde en compassie? Alleen door deze vragen te stellen maak je een verschuiving in 
de waarneming van jezelf en je ziet meteen alle mogelijkheden.  
Geloof ons, het is niet ingewikkeld. En het zou je geen extra inspanning kosten want het volgen 
van de weg van het gepassioneerde Hart is de meest natuurlijke weg voor jullie als het menselijke 
ras.  
De driedimensionale programmering houdt je vast in het oude rollenspel van dader en slachtoffer. 
Het herkennen van welke rol jij en jouw medespelers spelen is belangrijk om bewust uit het spel te 
stappen en je niet meer energetisch te laten meeslepen.  
Dat spel houdt je vast in het door jezelf gecreëerde drama. Het kost je energie en je voelt je 
leeggezogen en energetisch uitgeput.   
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Dat is juist wat steeds meer drama’s op jullie planeet genereert. 
Het is ook oké wanneer je dat spel wilt blijven spellen. Weet alleen dat er in de Hogere dimensies 
geen ruimte is voor drama.  
Wanneer jij je gaat realiseren dat er meerdere opties zijn en er meerdere scenario’s mogelijk zijn, 
wordt alles anders.  
 
Wanneer jullie bewust uit het driedimensionale spel stappen, komt er veel energie vrijelijk tot 
jouw beschikking. Energie die daarvoor door het spel opgeslorpt werd. Deze energie kan gebruikt 
worden als springplank voor je eigen evolutiesprong.  
 

 
 
Thema: Een quasi fysieke oorsprong van de wereld.  
 
De expansie van het menselijk bewustzijn gebeurt geleidelijk en soms in sprongen. Het creëert 
automatisch een verschuiving in jullie waarneming. Het een kan niet zonder het ander.  
Hoe merk je dat?  
De fysieke vorm heeft niet meer echt ‘een vaste vorm’. Je merkt dat jij als waarnemer fysieke 
vormen letterlijk kunt beïnvloeden. Je wordt je bewust van de energetische matrix achter elke 
fysieke vorm, van onderliggende structuren, intenties en motieven achter alle constructies en 
verschijningen. De wereld krijgt meer een quasi fysieke oorsprong, zo ben jij ook. Dat is het niveau 
waarop alchemie plaatsvindt.  
Vanuit het niveau van het non-fysieke kun je alles onmiddellijk manifesteren en beïnvloeden.  
Je wordt je volledig bewust van jouw rol als waarnemer in de manifestatie van jouw werkelijkheid, 
die bestaat alleen omwille van jou als waarnemer.   
Weet dat iedereen uniek is, ondanks het feit dat jullie allemaal deel uitmaken van het menselijk 
Collectief. Iedereen heeft een eigen unieke energetische handtekening, unieke ervaringen, een 
unieke evolutieweg en een unieke lotsbestemming als unieke bijdrage aan de zelfrealisatie van het 
Al Wat Is.   
Dat is de reden waarom jij je met niemand moet vergelijken. Het is niet efficiënt en bovendien 
weet je niet op basis van welke criteria jij jezelf met anderen kunt vergelijken. Deze kennis 
ontbreekt jullie. Wees jezelf, blijf bij jezelf en volg je eigen unieke weg.  
 
Wij zeggen vaak dat er geen vergissingen zijn in het Al Wat Is. Alles is precies zoals het hoort te 
zijn, waar en wanneer het hoort te zijn.  
De ruimte waaruit alles in de fysieke werkelijkheid ontstaat is geordend en gerangschikt naar de 
Kosmische wetten die niemand kan overtreden. Want dat zijn de wetten van de Existentie. De 
energetische matrix van het Al Wat Is draagt en ondersteunt deze Universele wetten.  
Door de illusie van separatie ervaar jij jezelf niet als onderdeel van het Al Wat Is en leef je in een 
illusie (het beliefsysteem van de fysieke Mind) dat jij buiten deze wetten bestaat. 
Door de expansie van het menselijk bewustzijn kom je tot de realisatie dat jij als onlosmakelijk 
deel van het grote geheel een expressie bent van deze kosmische wetten.   
Wanneer jij jezelf als één deel van het Al Wat Is ervaart, weet je uit de eerste hand dat je bestaat 
omwille van deze wetten.  
Dat is de reden waarom de in het 3D-spel kunstmatig gecreëerde wetgeving voor veel mensen 
onbegrijpelijk is en onnatuurlijk aanvoelt. 
 
Wanneer je diep vanbinnen weerstand tegen bepaalde regelingen voelt die in jullie werkelijkheid 
bestaan, komt dat doordat ze niet in resonantie zijn met jouw natuurlijke trillingsfrequenties. Ze 
resoneren niet met jouw natuurlijke Zelf, met wie jij werkelijk bent. Ze resoneren niet met de 
Kosmische wetten.  
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Naarmate jullie bewustzijn expandeert word je steeds fijngevoeliger. Je kunt gemakkelijk 
onderscheiden welke voeding, informatie, ideeën, kleuren, geluiden, geuren, plaatsen, mensen met 
jou mee resoneren en welke niet. Jullie gaan alles vanuit het energetische perspectief beoordelen.  
Resonantie is een alles regulerend mechanisme in de Schepping. Energetische matrix van elke 
dimensie resoneert met specifieke trillingsfrequenties. Jij als energieveld trilt met een specifieke 
trillingsfrequentie. Alles wat niet natuurlijk voor jou is, resoneert niet met jouw natuurlijke trilling. 
En dat voel je op het energetische, emotionele, en fysieke vlak.  
Resonantie helpt je erachter te komen wat heilzaam is voor jou en wat niet. Welke voeding, 
informatie, concepten, muziek, kleur, gezelschap is geschikt voor jou en welke niet.  
Daar is niets persoonlijks aan. Zie het als een lakmoesproef van wat wel of niet energetisch met je 
matcht. Luister naar jezelf.  
Want alles wat onnatuurlijk voor jou aanvoelt is niet heilzaam voor jou. Bepaal je eigen keuzes, 
kies je eigen waarheid, maak je eigen beslissingen op basis van jouw natuurlijke en unieke 
energetische handtekening. 
 
Wees niet ongerust want alles wat jij nodig hebt om te weten, zul je weten. 
Jullie worden op deze planeet overspoeld met informatie die niet altijd heilzaam voor jullie is. 
Er dient selectie plaats te vinden door middel van een resonantie check. Zo kun jij jezelf (als 
ontvangststation) ‘aanleren’ om je alleen op die specifieke zenders af te stemmen wiens 
trillingsfrequenties resoneren met de trillingsfrequenties van jouw natuurlijke Zelf. 
Het lichaam is ontworpen als waanzinnig intelligente biologische computer en wordt door jullie 
bewustzijn bestuurd. Jullie gedachten zijn commando’s voor elke cel van jouw lichaam.  
 
 
Wanneer je duidelijk met jezelf communiceert over jouw intentie en jouw voorkeur kun je de 
biologische computer zodanig programmeren dat het je alleen in verbinding brengt met zenders 
die met jouw natuurlijke frequenties mee resoneren. De rest merk je niet eens, want ze vallen niet 
binnen de frequenties van je eigen voorkeur.  
 

 
 
Thema: Openbaring van het menselijk potentieel. 
 
Jullie potentieel  is onbeschrijfelijk, jullie zijn tot zoveel meer in staat dan jullie denken. Het 
menselijk ras is nu al in staat om in fysieke vorm te verschuiven naar een Hoger plan van het 
Bestaan. 
De grootste uitdaging ligt in het jullie te laten geloven dat het mogelijk is. Dat jullie nu capabel 
genoeg zijn om dat te kunnen doen. 
Je zou niets in de toekomst kunnen realiseren wat je nu al niet kunt. Je zou niets in de toekomst 
kunnen krijgen wat je nu al niet hebt. Je bent het al en je hebt het al. 
Het is de beperking van je eigen beliefsysteem dat jullie in de weg staat om nu al jouw volledige 
potentieel, jouw volledige Zelf te realiseren.  
Jij bestaat al in de Hogere dimensie. Want als je daar nu nog niet bent, ben je ook hier niet. 
Wanneer je hier bent, ben je al daar.   
Wij beschrijven de Re-ascension als een transitie naar het Hogere plan van het Bestaan, terwijl in 
feite ga je nergens heen. Je verschuift je waarneming van de driedimensionale versie van jezelf 
naar een Multidimensionale versie van jezelf die al bestaat in allerlei dimensies.  
Het is een beperking van het beliefsysteem van het Collectief dat jullie in de weg staat voor de 
realisatie van oneindig veel mogelijkheden die in het Hier en Nu al zijn.  
Er is een belief op het templet niveau van het Collectief op jullie planeet  dat je niet naar een 
andere werkelijkheid kunt verschuiven, wanneer je niet zeker weet of deze überhaupt bestaat.   
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Dat maakt een transitie naar de Hogere dimensies bijna onmogelijk zolang je het niet zeker weet 
dat ze er zijn.  
De grote paradox is dat je het ook nooit zeker kunt weten totdat je er bent.  
Het ligt in het beliefsysteem van het Collectief op jullie planeet opgeslagen: eerst zien, dan 
geloven. Eerst weten dat het bestaat en dan kunnen wij de sprong wagen.  
Wij zeggen dat het juist andersom is, eerst geloven dan zien. 
En dat is een groot struikelblok voor nog veel mensen op jullie planeet. Want je kunt namelijk niet 
waarnemen wat jouw beliefsysteem niet als mogelijkheid ondersteunt. Daarom zeggen wij: eerst 
geloven, dan zien.  
 
De bedoeling van de informatie die wij via deze weg verspreiden is dat jullie aan het idee kunnen 
wennen van alle mogelijkheden die in het evolutieplan van het menselijk ras op jullie planeet 
besloten liggen.  
 
Wees geduldig met jezelf, de fysieke Mind kan veel spirituele concepten niet begrijpen. Het is oké 
want het is ook niet de bedoeling dat jullie deze informatie via de weg van de fysieke Mind gaan 
verwerken. De fysieke Mind is niet gemaakt om het te kunnen begrijpen. Daarvoor dien je een 
ander communicatiekanaal, een ander coördinerend centrum te gebruiken –jouw Hart.  
Het Hart begrijpt alle universele concepten en wetten. In jouw Hart weet je meteen wanneer iets 
wel of niet klopt.  
De functie van de fysieke Mind is echter beperkt tot deze dimensie. Wanneer je buiten de grenzen 
van deze werkelijkheid wilt treden dien je bij je eigen Hart te zijn.  
Laat jouw Hart je leiden, laat het je inspireren en je motiveren en laat je fysieke Mind zijn eigen 
werk doen – zichzelf bezighouden met datgene wat zich nu aandient en wat nu gedaan moet 
worden. Niet morgen of volgende week –maar NU. 
De fysieke Mind is niet capabel om buiten de grenzen van Nu te functioneren, het heeft geen 
breed perspectief op het leven. Het functioneert het beste door zijn focus te houden op de vaste 
routines.  
Wij willen jullie een metafoor geven. Wanneer je in het donker aan het rijden bent, met de 
koplampen aan, kun je alleen het verlichte stuk van de weg zien en verder niets. Dit is een goede 
analogie voor hoe jullie fysieke Mind werkt. Het perspectief van de fysieke Mind is heel beperkt. 
Wanneer je aan jouw fysieke Mind iets vraagt wat met inzichten of grote perspectieven te maken 
heeft, raakt het gestrest en verward. Want deze vermogens liggen niet binnen de capaciteit van de 
fysieke Mind.  
Laat de lange termijn kwesties aan jouw Hart en jouw Hogere Zelf over. Het perspectief van jouw 
Hart is veel breder dan die van jouw fysieke Mind. Het ziet niet alleen datgene wat verborgen is 
voor de fysieke Mind, het weet alles over jouw potentieel als Multidimensionale Zelf.  
Het Hart genereert specifieke trillingsfrequenties die als een doorgang werken naar het 
informatieveld waar alle kennis opgesloten ligt. Het Hart is jouw beste Gids want via jouw Hart 
ben je direct verbonden met jouw Hogere zelf( Hogere Mind), jouw Ziel en jouw Overziel.  
 
Jouw Hart is jouw beste vriend, die zal zichzelf nooit opdringen. Het weet alles over de Wet van de 
Vrije Wil en het laat de keuzes aan jou over.  
Het heeft daadwerkelijk een stem.  
Wanneer je niet gewend bent naar jouw Hart te luisteren, ben je je niet eens bewust van die stem.  
Het is nu essentieel te leren in permanente verbinding met jouw Hart te zijn en daaruit te leven. 
Niet voornamelijk omdat het jouw enige toegang is tot de Hogere dimensies maar omdat het jouw 
leven ook aanzienlijk vergemakkelijkt.    
De evolutie van het menselijk ras gaat via de weg van identificatie met het eigen Hart c.q.  
manifestatie van het Hart zelf.  
Wat dat betreft is er geen andere keuze. 
De trillingsfrequenties van het Hart zijn stabiel en hoog. Dat zorgt ervoor dat jouw hele 
energieveld met deze hogere trillingen mee gaat resoneren.   
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Het is geen toeval dat het hartchakra in het lichaam een verbindende functie heeft tussen de 
lagere chakra’s en de hogere chakra’s.  
Het Hart verbindt de lagere dimensie met de hogere dimensies, de lagere versies van jezelf met de 
hogere versies van jezelf. Het creëert een reünie in de vorm van manifestatie van jouw Totale zelf, 
wanneer de fysieke Mind en de Hogere Mind als eenheid functioneren.  
 

 
 
Thema: Het grootste geheim is in jouw Hart bewaard. 
 
Wij willen het hebben over de trillingsfrequenties van het menselijk Hart.  
Het Hart resoneert met de trillingsfrequenties van jouw oorspronkelijke blauwdruk, dat betekent 
dat jouw Hart jouw oorspronkelijke ontwerp van het lichtwezen met twaalf DNA-strengen kent. 
Jouw Hart is bewaarder en drager van deze unieke trillingsfrequenties van het oorspronkelijke 
ontwerp – Adam Kadmon. 
Wanneer je volledig met de trillingsfrequenties van jouw Hart mee resoneert, voel je het en  weet 
je wie je werkelijk bent. Je hebt dan geen twijfels meer over jouw spirituele oorsprong. 
Het is kennis die nooit van buitenaf zal komen, het is een kennis die jullie tijdens vele incarnaties 
hier op Aarde in je Hart bewaard en gedragen hebben.  
Het grootste geheim van het menselijk ras is dat je al verlicht en onsterfelijk bent.  
Je bent God zelf. Jouw Hart weet het al. Het grootste geheim van het menselijk ras wordt in de 
geheime kamer van jouw Hart bewaard. Daar waar jij het als laatst gaat zoeken. 
Daarom zeggen wij: je kunt nooit verlicht worden, want je bent het al. Je kunt nooit doodgaan 
want het licht dat je bent is het licht van de Schepping. 
 
Het spel dat jullie op deze planeet als Collectief samen spelen is het spel van ‘Wie ben ik?’ 
De spelregels van dat spel zijn heel simpel, je vergeet eerst wie je bent (wanneer je in het 3-D spel 
incarneert) om het je daarna weer te herinneren. Leuk bedacht, toch…? 
Zo houden jullie het voor jezelf heel spannend… 
Begrijp het goed. Het is niet het worden van wie je ben, het is herinneren van wie je bent. Want 
wanneer je het je herinnert, ben je het onmiddellijk. 
 
Kennis is macht. Daarom delen wij deze kennis met jullie. Want juist deze kennis over de 
oorsprong van het menselijk ras maakt de transitie naar het Hogere plan van het Bestaan, de 
evolutiesprong voor jullie mogelijk. 
Wij zijn hier niet om jullie aan te moedigen. Wanneer je de beslissing hebt genomen om in deze 
tijdlijn te incarneren, ben je al moedig genoeg.   
Jouw ideeën over je persoonlijke tekortkomingen en zwaktes zijn ontstaan als afspiegeling van de 
beperkingen van het beliefsysteem van het Collectief op jullie planeet en behoren tot de 
energetische constructie van het Ego. Ze hebben niets te maken met wie jij werkelijk bent.  
Het is nu tijd dat jullie het los van elkaar gaan zien. Jouw  persoonlijkheid is een rol die je in het 3D-
spel aan het spelen bent en dat is niet wie je bent.  
Wie je bent staat los van alle rollen en alle karakters. Je kunt elke willekeurige rol hier gaan spelen 
en elk willekeurig scenario voor jezelf schrijven.  
De rol van held zal jullie beter passen, want zo zien wij jullie allemaal. In onze ogen zijn jullie 
helden, de aller sterkste en aller moedigste.   
Jullie inbreng in de evolutie van het menselijk ras is van onbeschrijfelijk waarde. Weet dat het 
allemaal gezien, erkend en gewaardeerd is door het Al Wat Is. 
 



 

 
Het handboek dat je bij de geboorte niet meekreeg  pagina 144 

Jullie maken deel uit van een gezamenlijk Aarde-project, waar veel leden van jullie sterrenfamilie 
bij betrokken zijn. Jullie werken samen aan iets wat in de geschiedenis van het Universum als 
heldendaad beschreven is.  
De betrokkenheid van jullie sterrenfamilie bij alles wat zich op jullie planeet plaatsvindt wordt 
door de meesten van jullie niet eens opgemerkt en dat is ook de bedoeling. Want het is en blijft 
jullie spel en directe bemoeienis zou niet door de Galactische Counselraad getolereerd worden.  
Daarom raken via de weg van incarnatie veel leden van de familie van het Licht bij de Re-ascension 
betrokken. Ze creëren tezamen een netwerk van licht op deze planeet en staan op die manier in 
directe verbinding met elkaar. Onze inbreng in het gezamenlijke Aarde-project is de aanvoer van 
informatie en kennis c.q. licht die nodig is voor expansie van het menselijk bewustzijn.  
 
Je kunt je gemakkelijk bij zo’n netwerk van licht aansluiten.  
Dat voornamelijk gebeurt weer alleen op basis van je eigen trillingsfrequenties. Vertrouw jezelf, 
weet dat je altijd, ongeacht wat je in de buitenwereld ziet gebeuren, oké bent.  
 

 
 
 
Thema: Het manifesteren vanuit het blauwdrukniveau. 
  
In de 3D-werkelijkheid leer je te creëren door middel van intenties. Intenties werken via het 
Emotionele lichaam. Velen op jullie planeet denken dat het de gedachten zijn waarmee je iets tot 
stand brengt en ze geven veel energie aan het trainen van de eigen mentale capaciteiten. En dat is 
ook waar, je kunt veel met je Mind doen.   
Wanneer jouw focus alleen op het vergroten van de capaciteiten van jouw Mind ligt kun je  snel uit 
balans raken. 
Herinneringen aan machtsmisbruik door de overmatig ontwikkelde power van de Mind liggen op 
het blauwdrukniveau van het Collectief opgeslagen. 
Atlantis is hier een van de voorbeelden van. Machtsmisbruik door een sterk ontwikkelde Mind 
power bracht de energie op dat continent zodanig uit balans dat het destructieve gevolgen had 
voor de hele planeet.  
De noodzaak om dat continent te laten zinken is daarmee verklaard. Diegenen die in het tijdperk 
van Atlantis veel met de power van hun Mind experimenteerden, zijn ook nu in de tijdlijn van deze 
interdimensionale transitie geïncarneerd om het nu anders te gaan doen en hun eigen karma in 
balans te brengen. 
Manifestatie alleen via de macht van de Mind zonder directe betrokkenheid van het Hart creëert 
gemakkelijk energetisch disbalans met alle gevolgen van dien. 
Manifestatie alleen met de power van jouw Mind is niet compleet. Het is niet holistisch wanneer 
het Emotionele lichaam er niet bij betrokken is. Want het zijn de emoties die aan al jouw 
ervaringen betekenis geven. 
Je kunt bij wijze van spreken geen thuis voor jezelf bouwen zonder emotionele ondersteuning van 
je Hart, want dan wordt het geen thuis. Het wordt een bouwkundig object, waar weinig bezieling 
in zit.   
Manifestatie met jouw Emotionele lichaam werkt sneller en doeltreffender. Het betekent niet dat 
je het mentale lichaam dient uit te schakelen, het betekent dat het Emotionele lichaam een 
energieflow creëert die het creatieve proces energetisch draagt en steunt.  
Daarom is het belangrijk dat jouw Emotionele zelf en jouw Mentale zelf in balans en harmonie met 
elkaar zijn. Alles wat vanuit die balans gecreëerd is draagt harmonie in zichzelf en is in natuurlijk 
evenwicht met de omgeving. 
En dat is heel anders dan hoe jullie gewend zijn om te creëren in het 3D-spel. Daarom missen veel 
fysieke objecten die gemaakt zijn in deze dimensies harmonie in zichzelf en met de omgeving. 
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Naarmate jouw bewustzijn expandeert ben je steeds meer gevoelig en bewust van de energie van 
je eigen omgeving. Je gaat merken dat wanneer je in een disharmonische omgeving woont of er 
voor jouw werk veel uren in verblijft, het jou direct beïnvloedt. Het verstoort jouw energieveld en 
kan je je onrustig, bedrukt, depressief, neerslachtig of verward laten voelen.  
Wat ook typisch is, is dat jij je buiten zo’n object beter en vitaler voelt dan in zo’n object.  
Vooral in de natuur merk je dat de energieflow zich behoorlijk snel herstelt. Dat is een signaal dat 
de energetische matrix van het desbetreffend object uit balans is.  
 
Het manifesteren vanuit het blauwdrukniveau betekent de manifestatie van jouw intentie, 
ondersteund door het beliefsysteem en gedragen door jouw Emotionele zelf als één harmonieus 
geheel. 
Want emoties werken als energetische bouwers en tegelijkertijd zijn ze de feedback van wat jullie 
aan het manifesteren zijn. Wanneer je ervan uitgaat dat trillingsfrequenties van liefde, vreugde en 
passie equivalent zijn aan jouw natuurlijke trillingsfrequenties. Weet dat wanneer deze trillingen 
bij het manifestatieproces betrokken zijn, ze alles in de eigen omgeving harmoniseren en 
balanceren. Want in het Universum streeft alles naar harmonie.  
Blijf bij je eigen vreugde, enthousiasme en volg je passie. Ze brengen natuurlijk evenwicht in elk 
creatiewerk op jullie planeet.  
 

Vraag: Zullen diegenen die niet met de Re-ascension mee gaan terugkeren 
naar deze Aarde? 
  
Diegenen die nu met de Re-ascension meegaan kunnen ook een sprong maken naar de zesde en 
zelfs naar de zevende dimensies, mits het in hun evolutieplan ligt. Want dat is het momentum van 
oneindig veel mogelijkheden.  
Diegenen die niet met de transitie meegaan, zullen hun verblijf in deze versie van de werkelijkheid 
op een voor deze dimensie natuurlijke wijze afronden.  
De 3D versie van de Aarde kan niet langer in deze vorm voortbestaan.  
De planeet als energetische eenheid wordt uit elkaar gehaald. Het energetisch bouwmateriaal 
wordt voor andere doeleinden gebruikt. Niets verdwijnt zo maar in de Existentie, alles is en wordt 
gerecycled. 
 
Dat wil niet zeggen dat het 3D-spel ophoudt te bestaan. Er is al een alternatief voor diegenen die 
de ervaringen van het 3D-spel niet willen missen.  
Die planeet is qua omstandigheden niet anders dan jullie planeet. Hoewel sommige aspecten van 
deze versie van de Aarde anders zijn. Bijvoorbeeld de samenstelling van de atmosfeer is daar 
anders ‒ het zuurstofgehalte is wat hoger dan jullie hier gewend zijn. Er is bijvoorbeeld ook geen 
maan. Want de maan is een artificieel object dat niet bij het oorspronkelijke ontwerp van deze 
planeet Aarde hoort. Wat betreft de hoogte van densiteit en frequenties is het precies hetzelfde 
gebleven. Deze alternatieve versie van de planeet Aarde maakt deel uit van een alternatief 
Zonnestelsel in een alternatief Universum. 
In jullie driedimensionale versie van de Aarde incarneren nu geen zielen die niet met de Re-
ascension mee gaan. Dat wil zeggen dat er nu op jullie planeet alleen zielen incarneren die aan het 
einde van hun eigen evolutiecyclus zijn en daarom klaar zijn om verder te gaan met hun eigen 
evolutieproces.  
Alle kinderen die nu op deze planeet geboren worden,  zijn lichtwezens die in hun eigen zielenplan 
Re-ascension hebben vastgelegd of het zijn volontairzielen.  
Er is ook een hybride ras, dat zijn kinderen wiens DNA is gemoduleerd uit het DNA van het 
menselijk ras en het DNA van buitenaardse afsprong. Qua uiterlijk zien ze er niet anders uit dan 
jullie. Het verschil ligt in hun capaciteiten en wat jullie beschrijven als extraordinaire gaven. Jullie 
ontmoeten deze bijzondere kinderen in de 5D-versie van de Aarde. 
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Vergeet niet dat elke incarnatie een volledig bewuste keuze van elke ziel is en soms komt de ziel 
hier voor maar één specifieke ervaring. Zoals geboorte in de fysieke vorm of de ervaring van 
specifieke emoties of van een specifieke beperking. Eenmaal ervaren is het al klaar. De ziel heeft 
hier niets meer te zoeken. Je zou ook niet in dezelfde klas willen blijven zitten als je alles al geleerd 
hebt. Je zou ook verder willen gaan. Bekijk het op die manier. Het verblijf in deze dimensie is een 
verblijf in het ‘praktijkveld’ van de Kosmische Universiteit waar je je Masterdiploma haalt. Het is 
jullie ‘afstudeerproject’. Het theoretische gedeelte hebben jullie nog voor jouw incarnatie hier 
gehaald, nu laat jij jouw kunde in de praktijk zien. 
Niemand komt per ongeluk in het spel en niemand verlaat het spel per ongeluk.  
Wanneer de ziel kiest voor een interdimensionale transitie naar het Hogere plan van het Bestaan 
doet het dat alleen omdat die er klaar voor is. Wanneer de ziel kiest om nu nog niet met de 
transitie mee te gaan is daar een duidelijke reden voor. Want elke ziel is multidimensionaal. De ziel 
bestaat al in alle dimensies en mag voor elke willekeurige dimensie kiezen en voor elke ervaring 
die deze ziel wil. Het is een spel dat elke ziel voor zichzelf kiest en dat is oké. Want het Bestaan is 
onvoorwaardelijk.  
Het oordeelloos respecteren van elke keuze van elke ziel voor het eigen evolutiepad is een 
manifestatie van de onvoorwaardelijke zelfliefde van de Schepping. 
 
 

 
 
Vraag: Tijdreizen door de verschillende dimensies, hoe werkt dat? 
 
Alles is er in het Hier en Nu. Er is niets daarbuiten. Er bestaat niet zoiets als buiten, want alles 
ontstaat uit jouw bewustzijn. 
Naarmate het menselijk ras dat concept volledig begrijpt, kunnen jullie ook vele andere concepten 
zoals tijdreizen, teleportatie, telepathie, transitie in dimensies beter ‘begrijpen’.  
Het iets volledig kunnen begrijpen is niet mogelijk vanuit het perspectief van jouw fysieke Mind, 
deze ervaring behoort en is alleen mogelijk vanuit het perspectief van het Hogere zelf. Om het 
concept dat alles uit jouw bewustzijn ontstaat volledig te kunnen begrijpen dien je het te kunnen 
ervaren vanuit het perspectief van jouw Hogere zelf. Een ervaring dat jouw werkelijkheid uit jouw 
bewustzijn ontstaat behoort tot de ervaringen van het Hogere zelf. 
Om deze ervaring te hebben is er een verschuiving in jouw waarneming van Jezelf noodzakelijk.  
Tijdreizen is in feite het verschuiven van jouw aandacht van het perspectief van de fysieke Mind 
naar het brede scala van verschillende Nu-momenten (tijdlijnen) die in het hier en nu simultaan 
bestaan. Het is een kwestie van intenties, afstemming en focus. Het tijdreizen is in feite navigeren 
op je eigen energieveld. Het is het verschuiven van jouw aandacht van de ene tijdlijn naar de 
andere, van de ene trillingsfrequentie naar de andere. Alles is in het hier en nu en is te vinden op de 
verschillende trillingsfrequenties van je eigen holografische energieveld. 
Tijdreizen is jouw natuurlijke vaardigheid die je naarmate jouw bewustzijn expandeert als iets 
vanzelfsprekend gaat ervaren. 
Tot die tijd, wen maar aan het idee van hoe het werkt.  
Maak het voor jezelf gemakkelijk door datgene wat bij jouw natuurlijke zelf hoort in jouw 
beliefsysteem toe te laten. Want het is wie je werkelijk bent, het is hoe je bent ontworpen.  
Het is jouw identificatie met het beperkende perspectief van jouw fysieke Mind dat je in de weg 
staat om jouw Totale zelf te mogen ervaren. 
Jouw holistische zelf bestaat uit vier lichamen: het spirituele, emotionele, mentale en fysieke 
lichaam. Je holistische zelf is ook multidimensionaal. Al jouw ervaringen die te maken hebben met 
dit fysieke plan van het Bestaan hebben te maken met jouw holistische zelf. 
Jouw holistische fysieke zelf maakt deel uit van jouw Hogere Zelf, het is er als het ware een 
verlengstuk van.  
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Jouw Hogere zelf heeft een ander perspectief op Jezelf dan het fysieke holistische zelf. Alle 
ervaringen van jouw multidimensionale zelf worden op het templet niveau van jouw Hogere zelf 
opgeslagen. Het perspectief van jouw Hogere zelf verleent je direct toegang tot informatie over 
alle ervaringen van jouw multidimensionale zelf in de parallelle werkelijkheden.   
Wanneer wij vanuit het perspectief van jouw Ziel observeren hebben wij directe toegang tot alle 
multidimensionale ervaringen van al jouw Hogere zelven die ook simultaan in het Hier en Nu 
bestaan en een breed scala aan ervaringen manifesteren en beleven.  
En zo gaat het door.  
Buiten de derde dimensie bestaat de lineaire perceptie van tijd niet meer.  
Vanuit de Hogere dimensies weet je uit eigen ervaring dat Nu het enige is wat er is.  
Wat jullie vanuit het 3D-perspectief als verleden en toekomst ervaren zijn maar alternatieve  Nu-
momenten. Je kunt elk willekeurige Nu-moment ervaren zonder het in een specifieke 
chronologische volgorde te plaatsen.  
Daarom is het concept van tijdreizen, vanuit het 3D –perspectief, zoals jullie het nu zien,  (jezelf 
verplaatsen van één tijdlijn naar de andere tijdlijn) niet meer relevant gezien vanuit het Hogere 
perspectief. 
Tijdreizen is het verschuiven van de focus van jouw aandacht van de ene versie van jezelf naar de 
andere versie door middel van afstemming op specifieke trillingsfrequenties.   
 

 
 
Thema: Niets is hoe het lijkt. 
 
Al jouw ervaringen in alle tijdlijnen op deze planeet zijn opgeslagen op je eigen energieveld. 
Ongeacht op welke manier, via welke weg, Ascension zal plaatsvinden, dat is het enige wat je als 
het ware meeneemt.  
Jouw ervaringen en jouw bewustzijn zijn je meest waardevolle bezit. Daarvoor ben je hier 
geïncarneerd.  
Ongeacht wat jouw levensreis is, je neemt alleen jouw ervaringen c.q. jouw bewustzijn mee.  
Het inzicht, dat met name je ervaringen je meest waardevolle bezit zijn, helpen om prioriteiten te 
stellen en alles op juiste waarde te schatten. Want zonder ervaringen is er geen bewustzijn.  
In dit 3D-spel word je uitgedaagd naar de waarde van jouw bestaan op zoek te gaan. Het lijkt erop 
dat jullie meer malen op het verkeerde spoor gezet worden.  
Soms leg jij jouw focus op datgene wat weinig waarde voor jouw incarnatie hier heeft en datgene 
dat juist significant is ontsnapt aan jouw aandacht.  
Weet dat wat je dient te ervaren je nooit voorbij zal gaan, dat is onmogelijk. Vanuit de Hogere 
dimensies orkestreer jij zelf al jouw ervaringen in het 3D-spel. Daarom zeggen wij dat jouw 
levensreis in de beste handen is‒ in de handen van jouw Hogere zelf.  
 
Ga door het leven met opgeheven hoofd en met een opgelucht hart. Er is niets te vrezen en er 
gebeurt niets in jouw leven wat je niet aankunt. Want als iets in jouw werkelijkheid verschijnt is 
dat alleen omdat je het zelf co-creëert. 
Vertrouw op jezelf, op jouw Hogere zelf, op jouw ziel, op het Universum.  
Soms manifesteer je voor jezelf omstandigheden om jezelf op de proef te stellen. Je daagt jezelf 
uit. Je zoekt voor jezelf bewijs van hoe groot, goed en hoe krachtig je bent.  
Want zonder jouw toestemming zou bij wijze van spreken geen enkele haar van je hoofd vallen. 
Weet dat en zie het als een manier waarop jij je power en jouw potentieel aan jezelf toont. 
Niemand behalve jezelf kan je klein maken, je vernederen of je pijn doen.  
Niemand behalve jezelf kan je ook ophemelen, verheffen en bevrijden.  
Het is niet andermans macht om dat überhaupt te kunnen. 
Elke negatieve ervaring in jouw leven is jouw co-creatie. Ook elke positieve ervaring is een 
resultaat van jouw co-creatie. Je hebt het allemaal in de hand.  
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Soms lijkt het erop dat bepaalde gebeurtenissen je ergens doorheen dwingen te gaan. Het komt 
doordat deze ervaringen in jouw zielenplan zijn opgenomen nog voor jouw incarnatie in het 3D-
spel. Ze liggen als blauwdruk opgeslagen op het templet niveau van jouw werkelijkheid. 
Hier kun je op verschillende manieren mee omgaan.  
Je kunt er bewust voor kiezen om erdoorheen te gaan en ze volledig te ervaren. Eenmaal ervaren, 
is het gedaan en komen ze niet meer terug.  
Je kunt er ook voor kiezen om deze ervaringen uit het templet niveau van jouw werkelijkheid te 
verwijderen en dan is het niet meer nodig om jouw lessen via deze weg te leren. Want er zijn 
oneindig veel alternatieve leer- en ervaringsmogelijkheden.  
De weg die jij in het Hier en Nu voor je zelf kiest is de weg van je eigen voorkeur. Want karma is 
ook maar één van de manieren waarop jij iets in balans kunt brengen.  
Het gaat wel om het herstellen van balans, om harmonisatie van het energieveld. Het gaat om 
heel-wording, want dat is wat healing is.  
Zonder de heelwording is een energetische balans niet mogelijk. Alleen een uitgebalanceerd 
energieveld kan de hogere trillingsfrequenties dragen.  
 
Ongeacht wat je buiten jezelf waarneemt en wat op jouw levenspad komt, vraag jezelf af: welk 
aspect van mijzelf wordt nu getriggerd?  
Je kunt niets veranderen buiten jezelf want dat is een spiegelbeeld. Je kunt het alleen vanbinnen 
helen. Het spiegelbeeld zal datgene wat al geheeld is weerspiegelen. Het moet, het kan niet 
anders. Het spiegelbeeld heeft geen eigen wil, het volgt jou als bron. Dat is de sleutel.  
 
 
 

Vraag: Soms voel ik mij één met alles maar het is moeilijk om deze ervaring 
permanent te hebben. Wat kan hierbij helpen? 
 
Wij zijn de Life Power van de Schepping, de scheppers van het Multiversum. 
Vanuit jullie driedimensionale perspectief is dat niet direct te vatten, daarom beschrijven wij 
onszelf als Life force. De universele kracht die zichzelf via oneindig veel mogelijkheden en volgens 
de Wetten van de Schepping manifesteert, standhoudt, ondersteunt en orkestreert. 
Jullie maken deel uit van ons, jullie maken deel uit van die universele kracht. Want het is het enige 
wat bestaat. Life force, een puur bewustzijn, is de essentie van het Al Wat Is.  
 
Vanuit de driedimensionale point of view lijkt het dat het menselijk ras weinig input heeft in de 
creatieve processen die via en door deze Universele kracht georkestreerd zijn.  
En dat is inderdaad zo wanneer je het vanuit het driedimensionale perspectief bekijkt.  
Wanneer jij tot de realisatie komt dat jij zelf die kracht bent, dan heb je een volledig ander 
perspectief op wat er gaande is.  
Want dan heb je het complete beeld van allerlei kosmische scenario’s waar je permanent aan deel 
neemt.  
Als Multidimensionale zelf ben jij die kracht die vanuit de Hogere dimensies alles orkestreert en in 
de lage dimensies ervaart. Jouw ervaringen zijn feedback van het spel dat vanuit de Hogere 
dimensies ontworpen en bestuurd is. Want dat is het niveau waarop alles  gecreëerd en bijgesteld 
wordt. Alle nodige aanpassingen worden op het templet niveau van elke dimensie als download 
geplaatst en als werkelijkheid gemanifesteerd.  
Het Al Wat Is, is een expressie van de hoogste efficiëntie in dienstbaarheid. Wanneer je het 
volledig begrijpt weet je ook dat de Existentie jullie altijd onvoorwaardelijk op ‘kosmische’ handen 
draagt, als expressie van pure zelfliefde.  
Daarom kun je niet, niet geliefd zijn, niet gesteund zijn, niet gekoesterd zijn. 
Het is nu tijd dat jullie dat beseffen en jezelf op de juiste waarde schat. Want dat is nu cruciaal.  
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Je kunt alleen datgene in je werkelijkheid manifesteren waar je van overtuigd bent dat je het 
waard bent.  
Jouw beliefsysteem zou dat moeten ondersteunen. Wanneer jouw zelfbeeld beperkt is tot jouw 
fysieke vorm, zie jij jezelf niet als onlosmakelijk deel van het Al Wat Is. Je bent je niet bewust van 
wie je werkelijk bent en daarom niet in staat om jezelf op de juiste waarde te schatten. Dat is 
voornamelijk de reden waarom velen in de driedimensionale versie van de Aarde zich door het Al 
Wat Is niet geliefd en gesteund voelen.  
Wanneer je tot de realisatie komt wie je werkelijk bent, ziet alles er anders uit.  
De onvoorwaardelijke liefde voor jou door het Al Wat Is, wordt jouw directe ervaring naast de 
ervaring dat jij die onvoorwaardelijke liefde zelf bent als deel van het Al Wat Is.   
 
Ervaring van eenheid met het Al Wat Is vrijwel onmogelijk vanuit de driedimensionale versie van 
het Bestaan. Velen op de planeet begrijpen dat niet volledig en ze denken dat het gaat om jezelf 
één te voelen met de ander, je naasten, familie of vrienden.  
En dat is waar het stagneert, want vanuit het driedimensionale perspectief is het een onmogelijke 
ervaring. Je kunt een tijdje een ervaring van eenheid hebben (vanuit jouw Hartperspectief) en 
wanneer die persoon niet doet wat je wilt, ervaar je weer separatie en wil je met diegene niets 
meer te maken hebben. 
Het frustreert veel mensen, vooral diegenen die zich op het spirituele pad begeven en streven om 
die ervaring te krijgen. Want dan zijn ze echt spiritueel…denken ze. 
 
Het driedimensionale spel heeft zijn eigen spelregels. Een van die regels is separatie. 
Daarom kan je In de 3D-versie van de werkelijkheid geen echte ervaring van eenheid  hebben. 
Zie het als geschenk van het gescheiden fysieke lichaam. 
Je kunt hierdoor in feite alleen jezelf voelen en ervaren. 
 
Velen op deze planeet zijn nu in de transitie fase – de zogenaamde vierde dimensie.  
Je kiest voor het perspectief van je Hart en dan schift je weer naar het perspectief van je fysieke 
Mind.  
Je hebt als het ware twee coördinatiecentra: het Hart en de fysieke Mind.   
Deze transitie fase biedt twee mogelijkheden in de waarneming. Vanuit het perspectief van je 
Hart wordt je steeds meer bewust van energie van anderen en van het Collectief. 
Vanuit dat perspectief kan je energieën van anderen goed aanvoelen (soms verwarren met je 
eigen energieën) en het perspectief van individu ,van je Ego.  
 
Het is een transitie fase waarin jij je willekeurig kan schiften naar de verschillende perspectieven 
om uiteindelijk het perspectief van je voorkeur bewust te kunnen kiezen.  
  

 
 
Vraag: Kunnen wij in de 5D-versie van de werkelijkheid ervaring van 
eenheid hebben? 
 
Je kunt wel een ervaring van eenheid hebben en je kunt tegelijkertijd geen ervaring hebben van 
eenheid met het Al Wat Is. Het lijkt een paradox, maar het is het niet.  
Want elk niveau van het Existentieveld is begrensd door de ontwikkeling van het bewustzijn op 
dat specifieke niveau.  
Je ervaart op het niveau van de vijfde dimensie een eenheid met het Collectief waar je toe 
behoort. Als onderdeel van het Collectief ben je je bewust van jezelf als Collectief en je 
functioneert als eenheid.  
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Het Collectief als eenheid heeft hetzelfde beliefsysteem, dezelfde motieven en het werkt aan 
gezamenlijke projecten en collectieve evolutionaire ontwikkelingen. Je bent er ook in deze 
dimensie van bewust dat je deel uitmaakt van jouw sterrenfamilie en dat je daarmee een 
genetische eenheid vormt. 
 
Hoe meer jouw bewustzijn expandeert en hoe hoger jouw frequenties zijn, hoe meer je je bewust 
bent van jouw Kosmische Zelf. Absolute eenheid is een ervaring van de Bron zelf.  
Als Multidimensionale zelf manifesteer je voor jezelf oneindig veel mogelijkheden om eenheid in 
verschillende gradaties op verschillende Bestaansniveaus te kunnen ervaren. 
 

 
 
Vraag: Hoe weten wij tot welk Collectief wij behoren? Kunnen jullie ons 
daar wat meer over vertellen? 
 
Wij willen jullie graag vragen om het leven in het 3D-spel niet te serieus te nemen. Anders neigen 
jullie er naar om een drama van je eigen leven te maken. Het is en blijft een spel.  
Kijk naar alles vanuit het bredere perspectief, dat zal alle ervaringen  aanzienlijk verlichten.  
Het is nu aan te raden om in de positie van waarnemer te blijven,  wanneer het over politieke en 
economische kwesties gaat.  
Laat je niet meeslepen in het dader- slachtofferspel dat nog permanent op het toneel van het 
driedimensionale spel gespeeld wordt.  
Wees alleen getuige van wat er gaande is en laat je niet negatief beïnvloeden.  
Doe wat goed voelt voor jou. Bepaal je eigen koers, volg je eigen pad en blijf gefocust op datgene 
wat jij in jouw leven wilt manifesteren.  
Want je kunt nu veel energie verliezen aan datgene wat op lange termijn niets oplevert en je op 
een negatieve wijze beïnvloedt.  
 
Zoek een manier die voor jou werkt. Neem beslissingen op basis van je eigen ideeën en wees niet 
bang voor jezelf te denken en je eigen onconventionele keuzes te maken.  
Het systeem dat door niemand ondersteund wordt gaat vanzelf instorten, maar niet eerder dan 
dat het nieuwe alternatief er is. En dat is wat wij zien gebeuren, want er is nu een snelgroeiende 
massa van ‘anders-denkers’.  
Wees die ‘anders-denker’, wees een manifestatie van een nieuwe versie van jezelf die voor 
volledig nieuwe ideeën, concepten en een nieuw beliefsysteem staat.  
Want datgene waar jij voor staat, zal als jouw werkelijkheid aan jou gemanifesteerd worden.   
Verspeel je energie niet door te gaan vechten mat wat je niet bevalt. Focus je op wat je wel wilt, op 
jouw dromen, jouw passie en op de werkelijkheid van jouw voorkeur. 
Er is nu al een enorme kloof ontstaan op het niveau van bewustzijnsontwikkeling op jullie planeet.  
Er zijn al veel verschillende groepen van mensen die zich als Collectief manifesteren die dezelfde 
point of view, hetzelfde beliefsysteem en dezelfde motivaties met elkaar delen.  
Er worden al permanent Collectieven gevormd op basis van trillingsfrequenties en 
bewustzijnsontwikkeling. De kloof tussen de verschillende Collectieven zal alleen maar groter 
worden.  
Elk Collectief maakt een transitie naar de versie van de werkelijkheid die met frequenties van dat 
Collectief perfect zal matchen.   
Wees je hier heel bewust van. Het Collectief zijn betekent niet dat jullie geografisch met elkaar 
verbonden zijn. Het betekent dat jullie dezelfde frequenties met elkaar delen en in de 
ontwikkeling van jullie bewustzijn met elkaar op een lijn zitten.  
Dat wil zeggen dat je niet opzoek moet gaan naar anderen met wie je een perfecte match kunt 
hebben.  
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Jullie zijn hoe dan ook door middel van het veld en gezamenlijke frequenties met elkaar 
verbonden.  
 
Diegenen die niet met jouw frequenties matchen verdwijnen vanzelf uit je werkelijkheid en je 
hoeft daar niets voor te doen.  
Want ze horen ergens anders bij, ze zijn daar op het juiste adres en niet meer bij jou.  
 

 
 
Vraag: Hoe werkt de verhouding tussen bewustzijnsontwikkeling en de 
hoogte van frequenties? 
 
Licht is informatie, kleur, klank, bewustzijn, liefde. Dat zijn allemaal  synoniemen van elkaar. Hoe 
hoger de trillingsfrequenties zijn, hoe veel omvattender het bewustzijn is dat erin gecodeerd is.   
Idem dito met het bewustzijn. Hoe expander het bewustzijn, hoe hoger de  trillingsfrequenties 
(informatie c.q. licht ) die het kan dragen.  
Het hoogontwikkelde bewustzijn is een manifestatie van licht c.q. liefde van de Schepping. Jij bent 
het levende bewustzijn dat door zich bewust te worden van alle facetten van zichzelf, zichzelf 
leert kennen. 
Het levende bewustzijn organiseert zichzelf volgens de energetische matrix ( een specifieke code/ 
de spelregels) op desbetreffende plan van het Existentieveld.  
Jij bent een energieveld met specifieke trillingsfrequenties, die niet alleen jouw eigen evolutieplan, 
maar ook jouw evolutiepad bepalen.  
Het niveau van bewustzijnsontwikkeling van het Collectief op elk plan van het Existentieveld 
matcht met de hoogte in de trillingsfrequenties van het desbetreffende Collectief en is daar van af 
te lezen.   
Want het heeft geen enkele zin om iemand achter het stuur van een Ferrari te zetten die bij wijze 
van spreken nog moet leren kruipen.  
 

 
 
Thema: Het vertrouwen in de perfecte timing van het Universum.  
 
Wat je dient te begrijpen is dat elke beperking die je hier in 3D ervaart in feite een door jezelf 
opgelegde beperking is.  
De derde dimensie is de enige plaats in het Universum waar je zoveel emoties en zoveel 
beperkingen kunt ervaren. Dat is de reden waarom je hier geïncarneerd bent. Omwille van deze 
specifieke ervaringen. 
Je manifesteert ze zelf en je ervaart ze ook zelf.  
Hoe meer je deze kennis in jouw systeem toelaat, hoe groter de kans dat je het op een gegeven 
moment ook gaat inzien.  
Je kunt hier wat dat betreft niets forceren. Hoe meer je dat doet, hoe meer weerstand er in het 
systeem ontstaat. 
Wanneer jij iets forceert, betekent dit dat je geen vertrouwen hebt in de perfecte timing van het 
Universum.  
 
Weet dat je niets kunt missen in jouw leven, je kunt nooit op de verkeerde plaats of op het 
verkeerd moment zijn. Dat is onmogelijk want je bent onderdeel van het Al Wat Is – een Live force 
die zichzelf perfect en moeiteloos orkestreert.  
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Je kunt de overtuiging hebben, op het templet niveau van jouw werkelijkheid, dat je in je leven iets 
kunt missen. Wat jij gelooft dat zal je ervaren. Deze ervaringen hebben niets te maken hebben met 
de werkelijkheid zelf. 
Het Universum weet precies waar, wanneer en hoe. Het orkestreert zichzelf moeiteloos door op 
het meest geschikte moment, plaats en wijze datgene aan zichzelf te geven wat nodig is. Jullie 
noemen het vaak synchroniciteit.  
Wij noemen het een glimp van de Ene.  
Hoe meer jij je ontspant en jezelf aan de levensflow overgeeft, hoe groter is de kans dat je die 
glimp ervaart voor wat het is.  
 

 
 
Thema: Het ontrafelen van het oude beliefsysteem van het Collectief. 
 
De transformatie van het oude beliefsysteem is voor velen op jullie planeet een grote uitdaging. 
Wij hebben het hier over het systeem van kernovertuigingen die van de ene generatie naar de 
andere overgedragen wordt zonder dat iemand ze ooit in twijfel trekt.  Jullie gaan er vanuit dat het 
zo is. Je vraagt jezelf niet meer af of het klopt, of het relevant is of het jullie überhaupt dient.  
Deze overtuigingen zitten diep verankerd in het bewustzijn van het Collectief en het vraagt om 
veel moed en een hoogontwikkeld bewustzijn om zichzelf van deze onzichtbare ‘gevangenis ‘te 
kunnen bevrijden.    
En als menselijk ras een gloednieuw beliefsysteem van je eigen voorkeur te manifesteren.  
Het beliefsysteem is de energetische matrix van elk spel, dat opereert als fundamentele 
waarheden, die als draagmuren de werkelijkheid van elke civilisatie ondersteunen en dragen.   
Nogmaals, het beliefsysteem van elke civilisatie matcht altijd met het niveau van 
bewustzijnsontwikkeling en de trillingsfrequenties van het Collectief van de desbetreffende  
beschaving.  
Je kunt simpel gezegd niet verschuiven naar een versie van de werkelijkheid die niet matcht met 
jouw beliefsysteem.  
 
Alles wat je om je heen ziet is een afspiegeling van jullie interpretaties van Wat Er Is op basis van 
het beliefsysteem van het Collectief op jullie planeet.  
Om het echt op die manier te kunnen zien en ervaren, dien je als het ware in je 
waarnemingspositie te verschuiven.  
Want wanneer je er midden in zit lijken ze logisch en vanzelfsprekend. 
Je zit in een matrix waar jullie als Collectief geen stap opzij kunnen zetten want die stap ligt niet in 
de mogelijkheid van de matrix zelf.  
Het lijkt erop dat je vrij bent maar jouw vrijheid wordt bepaald door de matrix zelf.  
Je kunt de matrix zien voor wat het is wanneer jij jezelf buiten ‘jouw identiteit concept’ plaatst, van 
wie je denkt dat je bent.   
Wanneer er een verschuiving ontstaat in jouw perceptie van Jezelf verplaats jij je automatisch 
buiten de matrix van deze dimensie.  
 
De matrix wordt ondersteund en gevoed, door het in elke beschaving heersende sociaal-
maatschappelijke  systeem. Welke systeem heerst nu op jullie planeet? Het is een patriarchaat. 
Het is een systeem dat overheersing van de mannelijke aspecten van het menselijk bewustzijn 
steunt en voedt.  
Wanneer wij het hebben over een mannelijk aspect, dat hebben wij het niet expliciet over de 
mannen van de planeet Aarde. Wij hebben het over de mannelijke aspecten van het bewustzijn die 
ook in de vrouwen prominent en dominant aanwezig zijn.  
Ook het vrouwelijke aspect van het bewustzijn op jullie planeet is uit alignement geraakt van haar 
oorspronkelijke trilling, uit alignement met de Bron.  



 

 
Het handboek dat je bij de geboorte niet meekreeg  pagina 153 

Het zorgt voor veel verwarring op deze planeet.  
De mensheid heeft nu het gevoel op een doodlopende weg geraakt te zijn.  
Hoe jullie als Collectief gewend zijn om te handelen en alles te organiseren werkt niet meer en het 
lijkt erop dat jullie niet weten wat te doen.  
Het accepteren, het verzoenen, bij elkaar brengen, omarmen, voeden, compassie hebben dat zijn 
de expressies van het vrouwelijke aspect van het menselijk bewustzijn.  
Het is tijd dat deze vrouwelijke aspecten van het menselijk bewustzijn door iedereen op jullie 
planeet erkend, gewaardeerd en op planetaire schaal expliciet gemanifesteerd worden. 
Wederom gaat het nu niet om de manifestatie van overheersing van de vrouwelijke aspecten van 
het bewustzijn. Het gaat er nu om beide aspecten van het menselijk bewustzijn in balans te 
brengen. Een harmonie tussen beide aspecten van het bewustzijn zal het menselijk ras 
automatisch naar de werkelijkheid verschuiven die deze harmonie vertegenwoordigt.  
Het erkennen en het herstellen van deze disbalans is een grote uitdaging voor jullie als Collectief.  
 

 
 
Thema: Verbeelding als uniek gereedschap in de evolutie van het menselijk 
ras. 
 
Alles wat jij je kunt voorstellen bestaat al als mogelijkheid. Anders zou jij je het niet eens kunnen 
voorstellen. Het ontwikkelen van jouw verbeelding en het durven dromen en fantaseren is een 
bijzondere eigenschap die alleen voor het menselijk bewustzijn mogelijk is.  
Jullie bezitten deze kracht niet zomaar want het is een hulpmiddel op het evolutiepad van het 
menselijk ras. 
In werkelijkheid bestaat alles wat jij je kunt verbeelden al, op verschillende plannen van het 
Existentieveld. Jouw verbeelding laat het je weten.  
Als je daar vanuit gaat, weet je wat er allemaal mogelijk is.  
Wat je je niet kunt verbeelden, kun je ook nog niet manifesteren omdat het voorlopig buiten jouw 
capaciteiten als Creator ligt.  
Daarom is het wenselijk veel te dagdromen. Dagdromen strekt en vergroot als het ware jullie 
mogelijkheid tot verbeelding. Dagdromen verbreedt het bewustzijn. Tijdens dagdromen kun je 
leren steeds verder te gaan. Op die manier breidt je ook de mogelijkheden uit voor je eigen Re-
ascension. 
 
Wanneer jullie van een heel beperkt bewustzijn, ineens naar een bewustzijn met weinig of geen 
beperking overgaan, kan het als shock ervaren worden en voor veel verwarring zorgen.  
Wij weten dat en daarom zijn op het niveau van het Collectieve bewustzijn een soort van 
beveiligingssluizen ingebouwd die ervoor zorgen dat expansie van het menselijk bewustzijn 
gedoseerd en geleidelijk verloopt. Waardoor je niet in een keer overspoeld kunt raken met 
kosmische informatie en manifestaties van jouw Multidimensionale zelf.  
Soms laten deze sluizen het afweten, het gebeurt vooral door het gebruik van veel chemische 
farmacie en drugs en er ontstaat een situatie die bij veel psychiatrische instellingen bekendstaat 
als paranoia en schizofrenie.  
 
Ook voor diegenen onder jullie die al lang verschillende spirituele disciplines beoefenen kan het 
vrij lastig zijn om in balans te blijven wanneer de beveiligingssluizen van het eigen bewustzijn 
ineens opengaan.  
Wat dat betreft kunnen diegenen die hard aan ‘de eigen spirituele ontwikkeling’ werken het net zo 
moeilijk hebben als diegenen die er nooit iets aan doen en ineens zo’n moment van expansie van 
het eigen bewustzijn ervaren. Je kunt je hierop niet voorbereiden.  
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Het overkomt je,  niet omdat je beter bent of ‘spiritueler’ bent dan de rest van het Collectief, het 
overkomt je omwille van een voor jou juiste timing.  
Je kunt jarenlang mediteren en er gebeurt niets, op een gegeven moment stop je ermee, ga jij je 
amuseren en ineens wordt je door de bliksem getroffen. Je fysieke Mind zal je  vertellen dat het 
komt doordat je zo lang hebt gemediteerd en je hebt toegewijd aan spirituele zaken… En vanuit 
ons perspectief zeggen wij dat deze beide ervaringen niets met elkaar te maken hebben. De 
verschuiving in jouw waarneming heeft plaatsgevonden op het moment waarop het voor jou de 
perfecte timing is. Punt uit. 
 
Leef je leven vanuit jouw volle hart, geniet van alles wat je in je leven aan het doen bent. Voordat je 
het weet ben je al weg… Wees volledig jezelf, het is het enige wat het Universum van je vraagt.  
 

 
 
 
Vraag: Hoe kunnen wij de kracht van verbeelding correct inzetten? 
 
Tijdens je nachtelijk dromen word je op de interdimensionale transitie naar het Hogere plan van 
het Bestaan voorbereid.  
Wij hebben het hier over een ‘technisch gedeelte’ van het verhaal.  
Jouw biologische computer ondergaat een volledige upgrade. Alles wat niet voldoet aan de 
spelregels van de 5D en voor sommige 6D en 7D wordt getransformeerd en geüpgraded. Het 
gebeurt letterlijk bij iedereen die met de transitie meegaat. Jullie zijn je hiervan volledig onbewust. 
En dat is ook de bedoeling.  
Het is belangrijk om het gebruik van chemische farmacie en drugs te minimaliseren of helemaal te 
laten liggen. Want het kan veroorzaken dat jullie het upgradeproces dat tijdens het nachtelijk 
slapen plaatsvindt kunnen herinneren en vanuit het perspectief van de fysieke Mind verkeerd 
interpreteren. Dan krijg je het gevoel dat er iets ernstigs aan de hand is…  
Om deze verwarring te voorkomen en geen onnodige onrust en stress aan jullie te bezorgen, vindt 
het upgradeproces plaats tijdens het nachtelijk dromen.  
Daarom is er nu voldoende slaap en rust nodig om het proces soepel te laten verlopen. Laat dat 
upgradewerk aan ons over. Je zult versteld staan van het resultaat. Dat is een belofte.  
 
Het gemaakte werk wordt (geleidelijk) aan de fysieke Mind gepresenteerd. Hoe meer jouw 
bewustzijn expandeert, hoe sneller je het upgradewerk zult opmerken en gelijk kunnen gebruiken, 
want waar je je bewust van bent, ervaar je ook gelijk. 
Wanneer je van de een of andere aanpassing bewust bent, is het in feite een verschuiving die 
gemaakt is naar een alternatieve versie van jezelf die bepaalde eigenschappen en functies binnen 
de eigen mogelijkheden heeft en ook volledig gebruikt.  
Het is niet dat je iets moet leren, mits het niet een bewuste ervaring is die je wilt hebben.  
 
Je verschuift naar een versie van jezelf die het al kan en moeiteloos doet. Dat is wat jullie 
werkelijkheid wordt.  
Wanneer je nu zegt: ik weet niet hoe telepathische communicatie werkt, vertellen wij jullie dat je 
op een gegeven moment – het voor jou specifieke moment suprême, verschuift naar de versie van 
jezelf die het al doet en je zult het gewoon doen. Het is dan voor jou net zo gewoon en 
vanzelfsprekend als ademen.  
 
Alleen in jouw dromenland ben je vrij van de controle en beperkingen van de fysieke Mind.  
Het is alsof je carte blanche krijgt. Jouw fysieke Mind neemt het niet echt serieus want het zijn 
maar dromen. Daarom heb je in jouw dromen geen enkele beperking en is alles mogelijk. 
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Wanneer je over alles wat je zou willen ervaren een prachtige droom maakt en die droom steeds 
verder uitbreidt en inkleurt, merk je dat op een gegeven moment alles waar je over droomt jouw 
werkelijkheid is geworden. Alles, hier zijn geen uitzonderingen.  
Daarom zeggen wij dat jouw verbeelding één van de sterkste krachten is die jou ver in het 
evolutieproces kan brengen wanneer je het correct gebruikt.  
Je kunt alleen die werkelijkheid voor jezelf manifesteren die jij in jouw verbeelding kunt maken. 
Kijk om je heen, alles wat je om je heen ziet is eerst een droom (concept of visueel beeld) geweest. 
Wat je om je heen ziet is een manifestatie van een gerealiseerd concept, een verbeelding van het 
Collectief op jullie planeet. Het werkt als templet.  
Wanneer je niet in staat bent om je iets te verbeelden, heb je geen enkele matrix op basis waarvan 
je het kunt manifesteren.  
Kinderen dagdromen gemakkelijk en doen dat de hele tijd.  
Dat dient gestimuleerd te worden. Ze maken nu een nieuwe energetische matrix, een nieuwe 
templet voor het menselijk Collectief.  
Veel kinderen die nu op jullie planeet zijn, zijn bijzondere kinderen. Ze zijn jullie leiders en leraren. 
Ze hebben al een aangepast DNA, ze weten wie ze zijn en wat ze hier komen doen. Deze kinderen 
zijn zich ook vaak bewust dat ze in allerlei alternatieve dimensies simultaan bestaan.  
Wanneer ze zien dat jullie er echt open voor staan en oordeelloos naar hun verhalen kunnen 
luisteren, wordt niet alleen informatie over wie ze zijn, maar ook de verborgen geschiedenis van 
het menselijk ras en van de Aarde aan jullie geopenbaard.  
Wees open en nieuwsgierig als een kind, oordeel niet want alleen dan is echte ontmoeting 
mogelijk.  
 
Zorg voor de kinderen van de Aarde en heb ze lief maar leer ze niet hoe ze moeten leven en wat ze 
moeten doen. Ze weten het al en velen zijn hierheen gekomen met een speciale missie. Sta hen 
niet in de weg om te doen wat ze moeten doen. Steun ze en moedig ze aan, ze zijn hierheen 
gekomen om het menselijk ras te helpen in de grootste paradigmaverschuiving ooit.  
Ze zijn de dragers van het nieuwe beliefsysteem, een templet voor de alternatieve werkelijkheden 
van de Hogere plannen van het Bestaan. Droom het leven dat je prefereert en laat je nergens 
beperken. Ga er maar vanuit dat alles mogelijk is.  
 

 
 
Het belang van de laatste ronde.  
 
Alles in het Universum draagt in zichzelf een kosmisch ritme, de hartslag van de Schepping.  
Dit ritme bepaalt het evolutieproces van het kosmische bewustzijn.  
Het tijdperk van onwetendheid loopt nu ten einde. Het is een moment waarop het menselijk 
bewustzijn zichzelf niet meer op oude kennis, oude paradigma en oude concepten / interpretaties 
van de fysieke Mind wil laten berusten.   
Laat alle concepten, ideeën, nog voor jullie incarnatie gemaakte afspraken, die jullie gevangen 
houden in de 3D matrix, gaan. Die mogelijkheid ligt nu volledig binnen je macht. 
Sta jezelf toe om als kind open, nieuwsgierig en onwetend te zijn.  
Want dat is wie je bent…Dat is hoe wij jullie, het menselijk ras zien.  
Weet dat je alleen toegang tot de universele kennis kunt krijgen wanneer je volledig accepteert 
dat je niets weet. Pas dan kun jij je volledig openstellen voor het Al Wat Is.  
Het is de laatste ronde in jullie evolutie wanneer je je volledig bewust wordt van de beperking van 
jouw fysieke Mind, van de illusie, het bedrog van het IK- concept. En wanneer je jouw Vrije Wil 
gebruikt en zegt: ‘Ik wil weten wie ik ben’, zeggen wij: laat gaan wat je denkt te weten over jezelf, 
over je eigen geschiedenis als menselijk ras, over het Universum, omdat er een immense berg aan 
kennis en informatie op jullie ligt te wachten.  
Maar niet eerder dan dat het oude paradigma is losgelaten.  
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Want ze matchen qua trillingsfrequenties niet met elkaar.  
Je kunt namelijk de nieuwe informatie niet volledig begrijpen en verwerken wanneer je het vanuit 
het oude paradigma, oude beliefsysteem benadert en beredeneert. Dat zal alleen maar verwarring 
en onduidelijkheid scheppen.  
Wat jullie natuurwetenschap noemen is een interpretatie van de kosmische flow op basis van 
paradigma van 3D-perceptie van de werkelijkheid. 3D-perceptie is een perceptie van de fysieke 
Mind.  
Als je ervan uitgaat dat de filter van de fysieke Mind maar het minimale van de kosmische flow 
toelaat begrijp je dat de natuurwetenschappen op deze beperkte informatie berust zijn.  
Vanuit de point of view van de fysieke Mind mis je het bredere perspectief op het Al Wat Is. Het 
durven laten gaan van alles wat voor jullie niet meer klopt, niet meer past en niet meer voldoet 
vraagt om moed, vooral wanneer er nog niets nieuws voor in de plaats lijkt te komen.  
Die moed is een voorwaarde om erachter te komen wie je werkelijk bent.  
Het vraagt om vertrouwen in het Leven zelf en in jouw Hart zelf dat geen angsten kent.  
Wij weten dat jullie dat kunnen! Wat wij weten, weten jullie ook.  
Want het ligt opgeslagen in de Egg of Life, in jezelf, in je eigen lichaam.  
Jij bent de hartslag  van de Schepping, je bent de Life force, je bent het Al Wat Is.  
En niets kan dat veranderen…  


