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‘Als een mens op liefde is afgestemd, zal hij zichzelf of andere levende
wezens nooit schaden, want liefde steunt en beschermt het leven altijd.
Als van een liefdevol mens wordt verwacht of geëist dat hij anderen
kwaad doet, kan hij niet gehoorzamen. Deze geesteshouding zou je de
“ongehoorzaamheid van de liefde” kunnen noemen.’
‘Wanneer de matrix van illusie precies zal instorten en wat er tot die tijd
allemaal zal gebeuren hangt van ons af, van ons collectieve bewustzijn.
Het hangt af van hoe lang we als mensheid blijven meedoen aan het
systeem van het onlicht, of wanneer we eindelijk gaan doen wat we
eigenlijk willen.’
‘We moeten de schoonheid weer leren zien. Want alles wat bezield is, hee
schoonheid. Dit feit moeten we altijd in ons achterhoofd houden en we
moeten er altijd onze aandacht aan blijven geven, ook in onze huidige
tijd. We bepalen zelf hoe we het licht hier op Aarde brengen. Maar wat we
daarvoor zeker nodig hebben is aandacht voor het goddelijke.’

– Christina von Dreien

Inleiding
Het ontwaken van de
slaapwandelaars
We leven in een bijzondere tijd die elk jaar merkwaardiger lijkt te worden.
Veel mensen vragen zich af hoe dit allemaal hee kunnen gebeuren,
vooral wat we hier op Aarde de afgelopen jaren hebben meegemaakt.
Waarom is er in onze wereld zoveel ellende? En hoe loopt het allemaal af?
In dit boek probeer ik deze vragen te beantwoorden. De korte versie:
vanuit mijn perspectief was en is dit alles alleen maar mogelijk omdat
onze huidige maatschappij te ver van de liefde af staat. Al die vreemde
dingen kunnen alleen maar gebeuren omdat er een collectief gebrek is aan
liefde, aan mededogen en aan menselijkheid. Als alle mensen met liefde
verbonden waren en alle mensen daadwerkelijk liefde in hun hart konden
voelen, dan zouden de meeste van deze merkwaardige dingen er niet eens
zijn.
Het goede nieuws is dat dit al heel lang aan het veranderen is. De
planeet Aarde bevindt zich al geruime tijd in een ascensieproces, dat zich
zelfs niet laat tegenhouden door de bijzondere toestanden die zich op dit
moment op het aardoppervlak afspelen. Hierdoor krijgt ieder mens de
kans om te ontwaken en aan deze ascensie deel te nemen. Of je op deze
uitnodiging ingaat is jouw persoonlijke keuze. De mensen die ervoor
hebben gekozen om te ontwaken zijn al bezig met het opbouwen van een
mooiere, liefdevollere en vreedzamere samenleving, ondanks alle
eigenaardigheden die op dit moment nog op Aarde plaatsvinden. Deze
mensen zijn lichtwerkers en ze zijn er om ook in moeilijke tijden het licht

vast te houden en ervoor te zorgen dat alles over niet al te lange tijd veel
beter zal gaan, en dat alles uiteindelijk zelfs helemaal goed zal komen.
In mijn wereldbeeld komen mensen net als alle andere goddelijke
wezens uit liefde voort. Door onze innerlijke natuur hebben we empathie
en mededogen, zijn we behulpzaam en begripvol, en willen we dat het
met alle wezens goed gaat. Dat is het normale bewustzijn en gedrag van
een mens. Maar veel mensen gedragen zich tegenwoordig helemaal niet
zo. Ze vernietigen de natuur, ze liegen tegen elkaar, en ze vechten en
voeren oorlog met elkaar. En daarbij denken ze nauwelijks na over wat het
precies betekent om zo te handelen en te zijn. Ze lijken het contact met
leven, de liefde en de menselijkheid te zijn kwijtgeraakt. Zonder na te
denken doen ze gewoon wat ze vanaf hun kindertijd hebben geleerd, ze
doen hetzelfde als hun ouders of andere mensen omdat ze geloven dat als
iedereen het doet, het wel ‘normaal’ zal zijn. Ze vragen zich zelden af of
het wel goed is dat ze zo handelen en zijn, en of het wel overeenkomt met
wie ze werkelijk zijn. Je zou kunnen zeggen dat deze mensen slapen. Het
zijn wandelende slapers. Slaapwandelaars.
Deze slapende mensen schrikken niet terug voor de meest gruwelijke
daden waarmee ze andere mensen direct schade toebrengen. Ze tasten het
lichaam en de psyche van andere levende wezens aan, ze doden en eten
dieren, en ze voeren wrede en zinloze oorlogen waarin ze elkaar
afslachten. En als ze al serieus nadenken over waar ze mee bezig zijn en
hun geweten wellicht een beetje opspeelt, verschuilen ze zich achter het
excuus dat het altijd al zo is geweest en dat mensen nu eenmaal zo zijn.
Einde discussie. Dan slapen ze zelfgenoegzaam verder en doen ze weer
precies hetzelfde als daarvoor.
In mijn ogen strookt deze pessimistische kijk op de mens niet met de
waarheid. Die is volgens mij veel positiever en voor sommige mensen
misschien een beetje verrassend. Daarom gaat dit boek over de volgende
onderwerpen:
•
•

De mens is van nature een vriendelijk en liefdevol wezen.
Geweld en oorlogen, manipulatie en onderdrukking, leugens en
bedrog zijn geen eigenschappen die de mens van nature hee. Deze
kenmerken zijn door de invloed van onlichte buitenaardse wezens op

•
•
•
•
•

•

Aarde terechtgekomen, en de mensen hebben ze in de loop van de tijd
overgenomen, zelfs zo sterk dat de meeste mensen zich niet meer
herinneren dat dit soort gedrag niets met hun ware aard te maken
hee.
De geschiedenis van de mensheid op Aarde was en is heel anders dan
wat we op school leren.
We zijn niet alleen in het universum, maar we worden omringd door
talloze buitenaardse beschavingen die zowel tot het licht als tot het
onlicht kunnen behoren.
Mensen en buitenaardsen hebben al duizenden jaren contact met
elkaar.
De politieke, economische, wetenschappelijke en religieuze systemen
die op dit moment op Aarde de overhand hebben, staan op het punt
van instorten, en niemand kan dit tegenhouden.
De wereld zal niet vergaan, want na de ineenstorting van de heersende
onlichte systemen zal de mensheid een nieuwe samenleving
opbouwen die wordt gekenmerkt door vrede, vrijheid en wederzijds
respect.
Ieder mens die mee wil helpen aan de opbouw van de samenleving
van de toekomst wordt van harte uitgenodigd er zijn of haar bijdrage
aan te leveren. De enige vereiste is dat je nu ontwaakt en op een
constructieve manier samenwerkt met de positieve krachten van het
licht.

Hoe weet ik zo zeker dat dit zo is en dat dit zal gebeuren? Omdat ik het
niet ben vergeten. Omdat ik het heb gezien. Omdat miljoenen
slaapwandelaars over de hele wereld aan het ontwaken zijn. En omdat
liefde misschien wel uitgesteld, maar nooit tegengehouden kan worden.
– Christina von Dreien,
maart 2022

1
De ongehoorzaamheid van de
liefde
Twee jaar angst en verwarring zijn genoeg
Als slaapwandelaars ontwaken, worden er ongeloo ijke dingen mogelijk.
Als ontwaakte mensen serieus over hun wereldbeeld en gedrag gaan
nadenken, kan alles heel snel in positieve zin veranderen. Nog niet zo
lang geleden leken ze op lege hulzen en robots die op afstand bestuurd
werden en alleen maar dingen zeiden en deden die anderen hun
opdroegen en in hen hadden geprogrammeerd. Nog niet zo lang geleden
werden hun gedachten en de dingen die ze deden door angst en
verwarring bepaald. Maar nu worden ze zich steeds meer bewust van
zichzelf en beginnen ze voor zichzelf te denken en op een
zelfverantwoordelijke manier te handelen.
Wil je dat dit overal in de wereld gebeurt? Dan kun je het beste bij
jezelf beginnen, met je intenties en je daden, maar vooral met waar je je
bewustzijn op richt. Natuurlijk is het belangrijk dat we in actie komen, dat
we handelen en iets doen, maar wat we doen en hoe we iets doen en
wanneer we iets doen hangt allemaal in de eerste plaats af van ons
bewustzijn en of dat wel of niet met ons hart is verbonden. Als we niet
verbonden zijn met ons hart en met liefde, denken, voelen en handelen
we heel anders dan wanneer onze hartsverbinding er nog wel is.

In de afgelopen twee ‘coronajaren’ hee men in alle landen hetzelfde
merkwaardige verhaal verteld, en overal zijn als gevolg daarvan dezelfde
vreemde maatregelen genomen waar zoveel mensen onder hebben
geleden en nog steeds onder lijden. Deze maatregelen leidden ertoe dat
een groot deel van de mensen op Aarde angstiger en verwarder was dan
voorheen, en niet meer helder kon nadenken. Angst maakt ons heel klein
vanbinnen, en als ons bewustzijn vernauwd is, vinden we het moeilijk om
de aandacht op het goede en opbouwende te richten; dan vinden we het
moeilijk om ons op onze intuïtie af te stemmen. Maar dat gebeurt alleen
maar als we losgekoppeld zijn van ons hart. Als we allemaal verbonden
zouden zijn met ons hart en verankerd zouden zijn in liefde, had de hele
wereldbevolking helemaal niet in zo’n verwarde, angstige toestand
terechtgekomen kunnen komen.
Daarom is het belangrijk dat we ons eerst weer uit deze benauwende
angst bevrijden. Dan kunnen we nog steeds bepaalde problemen en
uitdagingen tegenkomen, maar dankzij de verbinding met onze intuïtie is
het dan veel gemakkelijker om oplossingen voor die problemen te vinden.
Wat er ook in de wereld of in ons eigen leven gebeurt, angst is nooit een
goede oplossing. Want angst blokkeert zowel de toegang tot onze intuïtie
als de communicatie met onze innerlijke leiding.
Maar als we ons eenmaal van de angst hebben bevrijd en erkennen dat
er iets fundamenteels mis is in onze maatschappij, kunnen we samen
nadenken over wat er veranderd moet worden om onze samenleving te
herstellen. Elke verandering moet echter bij onszelf beginnen, bij ieder
van ons, want onze samenleving bestaat uit individuen. Het collectief
verandert alleen maar als de individuen waaruit het collectief bestaat
veranderen. Dit betekent dat de veranderingen die we in de wereld
zouden willen zien altijd bij onszelf moeten beginnen, en dat we altijd
moeten beginnen met het aanvullen van ons gebrek aan liefde.
Op onze oorspronkelijke spirituele thuisplek zijn we altijd volledig in
liefde. Liefde is daar de normale toestand, en daarom kunnen
bewustzijnstoestanden als onzekerheid, verwarring of angst daar helemaal
niet ontstaan. Alle wezens leven daar in een verenigend bewustzijn van
liefde en wederzijds respect.

Op Aarde is het op dit moment heel anders. Hier bestaat op een en
dezelfde planeet zo’n enorme verscheidenheid aan wezens die hun
bewustzijn allemaal op andere dingen richten, dat het samenleven met
elkaar best ingewikkeld is geworden. Er zijn hier ook wezens
geïncarneerd van wie het bewustzijn volledig van liefde is losgekoppeld.
Deze wezens hebben de neiging om dingen te verdraaien, er hun eigen
normen en waarden op na te houden en anderen te manipuleren en te
onderdrukken. Zij komen hier wezens tegen die nog wel verbonden zijn
met liefde en die totaal andere omgangsvormen gewend zijn. Daarom kan
het soms gebeuren dat liefdevolle mensen op een manier handelen die
voor anderen niet te begrijpen is, of dat ze dingen doen die vanuit het
perspectief van anderen niet mogen. Als een mens op liefde is afgestemd,
zou hij zichzelf of andere levende wezens nooit schaden, want liefde
steunt en beschermt het leven altijd. Als van een liefdevol mens wordt
verwacht of geëist dat hij anderen kwaad doet, kan hij niet gehoorzamen.
Deze geesteshouding zou je de ‘ongehoorzaamheid van de liefde’ kunnen
noemen, en in mijn beleving is dat in deze tijd de noodzakelijke volgende
stap in de ontwikkeling van de mensheid.
Op dit moment worden overal ter wereld een heleboel dingen gedaan
die andere levende wezens schaden en laten lijden. Sommige mensen
vinden dit destructieve gedrag zelfs normaal, en als je iets normaal vindt,
stel je het niet ter discussie. Je denkt: zo is het nu eenmaal.
Neem bijvoorbeeld oorlogen: het voeren van oorlogen vind ik
allesbehalve normaal en het hee niets te maken met natuurlijk menselijk
gedrag zoals het oorspronkelijk bedoeld was. Sommige mensen denken
op basis van hun eigen ervaring in hun huidige incarnatie en als gevolg
van de levenservaringen van hun voorouders, dat er altijd oorlogen zijn
geweest en dat mensen nu eenmaal oorlogen voeren. Maar ik zie dat
anders. Voor mij zijn alle mensen in hun diepste wezen zuivere liefde,
want elke ziel bestaat uit liefde. Maar wanneer zielen in deze tijd hier op
Aarde incarneren, komt vaak maar een klein deel van die oorspronkelijke
liefde tot uiting, bij de een iets meer dan bij de ander, aankelijk van het
aantal lagen dat om de ziel heen zit.
Als we deze oorspronkelijke liefde, die we in onze kern allemaal zijn,
niet meer voelen, als we het gevoel hebben dat we geen toegang meer

hebben tot liefde, betekent dat niet dat we de liefde zijn kwijtgeraakt of
dat we zelf geen liefde meer zijn. Dit gevoel hee puur te maken met de
verschillende lagen en beperkingen die ons omhullen als we hier op
Aarde incarneren. Met ‘lagen’ bedoel ik de patronen, wereldbeelden,
ideeën en overtuigingen die we in dit leven of in vorige levens hebben
aangeleerd of die we van anderen hebben overgenomen. Sommige ervan
zitten ook in onze genen, dat wil zeggen, ze zijn aomstig van onze
voorouders. We zien deze ideeën als de waarheid, dus identi ceren we ons
er ten onrechte mee. Maar ongeacht de dichtheid van de verschillende
lagen die ons omhullen en de identi caties en verwarring die daardoor
worden veroorzaakt, zijn alle menselijke wezens – en alle wezens in het
algemeen – in de kern zuivere liefde. Deze liefde kan nooit verloren gaan.
Dat is heel goed nieuws.
In het oorspronkelijke scheppingsplan was het de bedoeling dat de
mensen op Aarde empathische, liefdevolle wezens zouden zijn, en dat zijn
ze ook al heel lang. In die scheppingstijd, vele duizenden jaren geleden,
leefden er menselijke beschavingen op Aarde die veel verder gevorderd
waren dan de huidige mensheid, niet alleen op technologisch gebied maar
ook qua collectief bewustzijn. De mensen die toen leefden hadden een
jnstoﬀelijker lichaam dan wij, en ze stonden nog niet onder de invloed
van de vergetelheid die onze huidige samenlevingen kenmerkt. Ze waren
zich ervan bewust dat ze multidimensionale goddelijke wezens waren, en
ze leefden in vrede en harmonie met de Aarde en de natuur. Je zou
kunnen zeggen dat er in die tijd inderdaad zoiets als paradijselijke
omstandigheden hier op Aarde waren.
Hoewel niemand van ons in onze huidige incarnatie zoiets hee
ervaren of zo’n paradijs hee gezien, dragen vrijwel alle mensen toch het
verlangen in zich naar een geheelde en vrije wereld, naar een vreedzaam
en paradijselijk samenleven. Maar we kunnen alleen maar iets wensen als
we het ergens van kennen. Aangezien we het paradijs niet uit deze
incarnatie kennen, moet dit verlangen uit een eerdere incarnatie komen.
In onze lichaamscellen en in ons onderbewustzijn dragen we de
informatie met ons mee dat een vreedzame liefdevolle manier van
samenleven mogelijk is en dat deze samenlevingsvorm hier op Aarde in
een ver verleden zelfs hee bestaan. Niet alle verdwenen culturen leefden

in een vreedzame, gezonde en vrije wereld, maar er waren toch best veel
van dat soort culturen op Aarde. Daarom voelen we een innerlijk
verlangen naar dit verloren gegane paradijs.
De bewering dat er altijd oorlogen zijn geweest en dat mensen nu
eenmaal zo zijn is niet meer en niet minder dan een leugen. Dit valse idee
houdt ons gescheiden van wat we in onze cellen en ons hart weten: dat
vrede mogelijk is, en dat het zelfs ons geboorterecht is. En juist omdat we
op basis van ons oorspronkelijke scheppingsplan vreedzame, liefdevolle
en vergevingsgezinde wezens zijn, zullen we weer op een vredige manier
samenleven zodra het huidige systeem van verdeeldheid ineen is gestort.

Ontwaken en netwerken
Zoals gezegd leven er op dit moment op Aarde een heleboel verschillende
soorten mensen met de meest uiteenlopende vormen van bewustzijn.
Daar zitten mensen bij die nog heel diep in slaap zijn, mensen die al een
beetje zijn ontwaakt, en mensen die al een stuk verder zijn ontwaakt.
Het ontwakingsproces is wel een beetje een ding. In principe weet
niemand van ons precies hoe ver hij of zij is ontwaakt. Je weet immers
niet wat je niet weet. Dus als de werkelijkheid uit verschillende dimensies
en waarnemingsniveaus bestaat – waar ik van uitga – en als we in ons
dagbewustzijn alleen maar kunnen weten wat we al weten, dan kan
niemand van ons precies aangeven welke niveaus van de
multidimensionale werkelijkheid hij of zij nog niet kan waarnemen.
Daarom kan niemand precies vertellen hoe ver hij of zij zelf al is
ontwaakt. Met andere woorden, niet iedereen die denkt al volledig te zijn
ontwaakt is dat ook echt. Op dit gebied is de kans op zelfmisleiding dan
ook best groot. Er kunnen drie verschillende mensen voor je staan die
allemaal een totaal ander bewustzijnsniveau hebben, maar die er alle drie
van overtuigd zijn dat ze al volledig zijn ontwaakt. ‘Ontwaakt’ is namelijk
niet hetzelfde als ‘wakker’.
Niettemin is het duidelijk dat er op dit moment nog steeds mensen zijn
die nog slapen en andere mensen die in een of ander opzicht al een beetje

zijn ontwaakt. Het is dus logisch dat de verantwoordelijkheid voor de
positieve verandering van onze huidige omstandigheden in eerste
instantie bij de mensen ligt die al verder ontwaakt zijn. Zij kunnen
bepaalde situaties anders waarnemen en zijn daardoor in staat om anders
naar bepaalde dingen te kijken en er op een andere manier vorm aan te
geven. Ze denken en voelen anders, en ze kunnen ook op het materiële
vlak andere dingen doen. De mensen die nog slapen kunnen dit niet
omdat ze niet eens op het idee komen, want in hun dagbewustzijn
ontbreekt bijvoorbeeld nog het besef dat het mogelijk is om een
vreedzame en liefdevolle wereld te scheppen. Een ander probleem is dat
ze in wezen niet echt voor zichzelf denken. Als iets in de krant staat, of als
iets op tv of de radio wordt gezegd, of als iets in een schoolboek staat,
gaan ze ervan uit dat het de waarheid is. Ze zien geen reden om hieraan te
twijfelen.
Ik zou er juist een groot vraagteken bij zetten. In mijn beleving is het
systeem waarin we nu leven op een aantal fundamentele leugens
gebaseerd. Als we dit systeem willen veranderen en de waarheid weer
willen ervaren en ernaar willen leven, dan is het aan ons om dit
veranderingsproces in gang te zetten. Daarvoor moeten we zelfstandiger
gaan denken en met een kritischer oog kijken naar wat er in onszelf en
om ons heen gebeurt. Daarnaast moeten we ons eigen gedrag veranderen
en zo een collectieve verandering op gang brengen.
Als we zelfstandig nadenken, volgen we niet meer braaf de weg die
voor ons is geplaveid, maar vragen we ons het volgende af: is dit echt goed
voor mij? Is dit echt wat ik wil? Of doe ik het alleen maar omdat ik denk
dat het moet, of omdat iemand tegen me zegt dat het moet?
Kortom, als we in de toekomst in een mooiere en gezondere wereld
willen leven, als we een beetje dichter bij het paradijs willen komen waar
we allemaal zo naar verlangen, dan moeten we het zelf doen. Dat kunnen
we niet verwachten van de mensen die nog slapen.
Een essentiële stap in dit proces is dat we ons verbinden met mensen
die hetzelfde denken als wij en die zich ook in willen zetten voor het
positieve, het liefdevolle en het lichtvolle. De netwerken van lichtkrachten
die zo ontstaan vormen de sleutel tot een wereldwijde verandering. We
mogen niet verwachten dat mensen die nog in onzekerheid, verwarring

en angst zitten, nu al bewust voor het licht zullen kiezen. Natuurlijk
kunnen we met hen praten en ze proberen uit te leggen hoe wij de dingen
zien, maar sommigen van hen hebben nog niet het bewustzijn dat nodig
is om zich voor onze zienswijze open te stellen of zich erin kunnen
verplaatsen. Ik vind dat lange discussies weinig zin hebben, want als
iemand er niet voor openstaat, staat hij er nu eenmaal niet voor open, en
dat moeten we respecteren.
Maar als we ons op een positieve manier met gelijkgestemden
verbinden die er al wel voor openstaan, gee dat ons kracht en
vertrouwen want dan beseﬀen we dat we niet alleen staan en dat er een
heleboel lichtpuntjes over de wereld verspreid zijn, en dat daarom alles
uiteindelijk goed zal komen. Het is nu al zeker dat het krankzinnige
verhaal waar de hele wereld in zit goed zal a open. Het zal goed a open
omdat er nu zoveel mensen zijn die aan het ontwaken zijn of al ontwaakt
zijn en die niet meer bereid zijn om het spelletje mee te spelen. Zij zijn
actief bezig met het verankeren van het licht op Aarde, zij richten zich
bewust op wat goed en positief is en ze zijn bereid om alles te doen wat ze
kunnen om in hun eigen situatie iets positiefs bij te dragen.
Ik heb het gevoel dat het aantal mensen dat al is ontwaakt op dit
moment in theorie groot genoeg is om onze levensomstandigheden op
Aarde fundamenteel te verbeteren. Het probleem is dat onze neuzen op
dit moment nog niet in dezelfde richting staan, dat we nog geen eenheid
vormen, maar dat er nog onderlinge verdeeldheid heerst. Zelfs onder de
mensen die zich ontwaakt noemen is er nog steeds onenigheid, ruzie en
concurrentiestrijd. Deze con icten zorgen ervoor dat deze mensen hun
energie niet op hetzelfde doel richten. Aangezien niemand van ons de
volledige absolute waarheid in pacht hee, is het logisch dat er over
verschillende onderwerpen altijd verschillen van opvatting en mening
zullen zijn. Er zijn bijvoorbeeld mensen die denken dat de Aarde een
ronde bol is, terwijl anderen denken dat de Aarde een platte schijf is of
een kubus of iets anders.
Maar als ik eerlijk ben, hebben we op dit moment veel belangrijkere
dingen te doen dan over dit soort dingen ruziemaken. We moeten
samenwerken om iets constructiefs en positiefs tegenover een wereldwijd
destructief systeem te stellen. We moeten in vrede en harmonie leren

samenleven, elkaar met respect behandelen en gezamenlijk iets nieuws
opbouwen. Maar sommige mensen kunnen niet met elkaar opschieten
omdat ze het over iets onbelangrijks niet eens kunnen worden. Dat is heel
jammer. We moeten proberen dit zo snel mogelijk te veranderen.
Natuurlijk vereist zo’n grootschalige gezamenlijke inspanning wel dat er
bepaalde fundamentele overeenkomsten tussen jou en de ander zijn. Je
wereldbeeld moet bijvoorbeeld met dat van de ander overeenkomen, en
iedereen moet gericht zijn op liefde en vrede. Verder moeten we ongeveer
dezelfde zienswijze hebben en met ons bewustzijn min of meer op
dezelfde dingen afgestemd zijn. Je hoe niet in alles precies hetzelfde te
zijn als een ander.
Zolang er nog onderlinge verdeeldheid heerst onder al die mensen die
al enigszins ontwaakt zijn, hebben ze niet genoeg kracht om echt grote
veranderingen in gang te zetten. Qua aantal zijn we nu misschien wel met
genoeg mensen, maar we vormen nog geen eenheid. Het probleem is dus
niet meer dat we met te weinig zijn, maar dat we verdeeld zijn. Deze
verdeeldheid onder de lichtwerkers wordt door het huidige systeem
doelbewust in stand gehouden en uit alle macht bevorderd. Maar we
kunnen er ook voor kiezen om dit niet toe te staan en onze
bewustzijnsenergie op ons gemeenschappelijke doel te richten.
Ook al is het op dit moment niet zo dat de neuzen van alle lichtwerkers
dezelfde kant op staan, toch kunnen we op individueel niveau een
heleboel veranderen. We kunnen al een zeer waardevolle bijdrage leveren
als we in onze eigen omgeving een klein eilandje van licht creëren en ons
licht voortdurend laten schijnen.
Wij zijn als bewoners van de Aarde nodig om de op handen zijnde
wereldwijde veranderingen tot stand te brengen. We krijgen wel
voortdurend hulp en steun van de spirituele wereld – van ons eigen
spirituele team, van hogerdimensionale wezens van licht en van positieve
buitenaardsen – maar uiteindelijk zijn wij degenen die hier op Aarde een
fysiek leven hebben en daarom de hoofdverantwoordelijkheid dragen
voor wat er op Aarde gebeurt. De meeste ondersteunende lichtkrachten
leven niet fysiek op het aardoppervlak, dus is het belangrijk dat wij als
mensheid onze bijdrage leveren, want bepaalde dingen kunnen alleen
maar door geïncarneerde menselijke wezens worden gedaan.

Elke ziel die op dit moment als mens hier op Aarde is geïncarneerd,
maakt deel uit van het hogere goddelijke plan. De huidige heersers
geloven echter dat ze hun eigen plan kunnen blijven uitvoeren, en ze zijn
er vast van overtuigd dat ze daarin zullen slagen. Maar uiteindelijk zal dat
niet lukken. Waarom niet? Omdat we in ons diepste wezen allemaal liefde
zijn en omdat liefde niet te stoppen is. Je kunt liefde wel proberen te
vertragen of op de een of andere manier af te remmen, maar je kunt haar
niet uitdoven. Vanuit onze oorspronkelijke kern komen we allemaal uit
liefde voort, en hoe lang je die kern ook probeert te onderdrukken,
uiteindelijk zal hij ontwaken. Dat zal onherroepelijk een keer gebeuren.
De vraag is alleen wanneer precies.
Het is dus slechts een kwestie van tijd voordat elke ziel zal ontwaken.
Sommige mensen ontwaken in hun huidige incarnatie, anderen wellicht
in een van hun volgende incarnaties. Maar op een gegeven moment zal
iedereen ontwaken, want elk mens, elke ziel, is liefde, en vroeg of laat zal
de liefde tevoorschijn komen. Ontwaken betekent niets anders dan uit de
vergetelheid stappen en je weer herinneren wie je werkelijk bent. Door te
ontwaken worden we ons weer bewust van wat we altijd zijn geweest en
altijd zullen zijn: wezens van liefde.

De crisis als een wake-upcall, of: in alles kun je
iets goeds ontdekken
Ook al is de huidige wereldsituatie voor veel mensen heel lastig en
verdrietig, toch zit er net als in alle andere dingen ook iets positiefs in. In
de afgelopen twee jaar zijn er in de hele wereld een heleboel vreemde
dingen gebeurd, en ook nu gebeuren er weer allerlei merkwaardige
dingen, maar ik weet dat juist daardoor veel mensen langzaam maar zeker
ontwaken. Ze hebben in de gaten dat er iets fundamenteel mis is met ons
systeem. Hun leven is door de crisis en de vele schokkende
gebeurtenissen in meerdere opzichten verslechterd, maar alles wat er is
gebeurd is voor hen ook een soort wake-upcall geweest.

De systematische onderdrukking die de laatste jaren zo duidelijk te
zien is geweest bestond al veel eerder, maar toen merkten de meeste
mensen het niet op omdat ze dachten dat het nu eenmaal zo was. Omdat
de manipulatie en beperkingen voorheen niet zo duidelijk zichtbaar
waren, dachten ze dat ze normaal waren. Sommige mensen geloven nog
steeds dat ze vroeger in vrijheid leefden en dat ze die vrijheid pas de
afgelopen twee jaar zijn kwijtgeraakt. Ze hopen dat ze hun vrijheid weer
terugkrijgen zodra de beperkende maatregelen worden opgeheven en de
maatschappij eindelijk weer teruggaat naar ‘het oude normaal’.
Vanuit mijn perspectief zijn de mensen op Aarde al heel lang niet meer
echt vrij, maar leven ze al duizenden jaren in een kunstmatig systeem dat
gekenmerkt wordt door onderdrukking. De laatste jaren is dit feit aan het
licht gekomen en voor iedereen duidelijk geworden. Hierdoor konden
veel mensen uit de illusie van vermeende vrijheid ontwaken. Dit
ontwaken uit een illusie is iets goeds. Het is een van de positieve aspecten
van het hele verhaal.
In alles zit iets goeds. Maar je kunt het goede alleen maar zien als je
daartoe bereid bent, dat wil zeggen, als je geloo dat er inderdaad in alles
iets goeds zit, ook al weet je misschien niet precies hoe het er in
afzonderlijke gevallen uitziet. Om iets te kunnen zien, moeten we het
eerst willen zien. En omgekeerd: als we iets niet willen zien, als we ergens
niet in willen geloven, sluiten we ons bewustzijn ervoor af en maken we
het onmogelijk voor onszelf om het te zien. We leggen als het ware een
lter over ons bewustzijn dat wat werkelijk zichtbaar is onzichtbaar maakt
voor ons dagbewustzijn. Dit niet willen zien, dit niet bewust willen zijn
van een bepaalde toestand kan ook een onbewust proces zijn. Maar of we
ons er nu wel of niet bewust van zijn, het eﬀect is hetzelfde: we zien het
positieve niet. Het niet willen geloven dat er in alles iets positiefs zit, is
dus het enige wat ons ervan weerhoudt om dat positieve te zien.
Gelukkig zijn dit soort bewustzijns lters te wijzigen. Zodra we
erkennen dat we een lter of blokkade in ons bewustzijn hebben, kunnen
we de lter of de blokkade wegnemen en door andere, betere
overtuigingen vervangen. We kunnen besluiten om voortaan te geloven
dat er in elke situatie iets goeds te ontdekken valt. Zolang we oprecht
bereid zijn om het goede in elke situatie te zien, zullen we het uiteindelijk

ook echt zien, ook al zien we het pas als we er later op terugkijken. Als je
in een bepaalde situatie zit, vind je het misschien lastig om het positieve
ervan te zien, maar als je er later op terugkijkt besef je opeens waarom de
betreﬀende ervaring goed was.
Vanuit welk bewustzijn je hier op Aarde op dit moment ook lee, en of
je het goede in alles nu wel of niet wilt zien, er wordt altijd van je
gehouden. Er wordt altijd van ons allemaal gehouden. Doordat deze
onvoorwaardelijke liefde in het universum bestaat, en doordat elk mens
uit deze liefde voortkomt, is er in alles altijd iets positiefs te ontdekken.
Want liefde houdt van ons allemaal, en daarom zorgt ze ervoor dat we
altijd in alles wat we meemaken iets positiefs kunnen vinden, hoe
onaangenaam onze ervaring ook is. Er wordt van ons allemaal gehouden,
en dankzij die liefde kun je in alles iets goeds vinden. Dit is het beste
nieuws dat je kunt ontvangen.
Zolang we bereid zijn om het te zien, zullen we het uiteindelijk ook
echt zien. Maar we zien het grotere plaatje vaak pas achteraf, omdat we
met ons aardse bewustzijn op de een of andere manier een beetje vreemd
en ook beperkt zijn.

De verandering nu in gang zetten
Zodra we hier als mens incarneren, worden we allemaal een beetje
vreemd en beperkt. Dit komt onder andere doordat we bepaalde
beperkingen uit vorige levens naar ons huidige leven meenemen, maar
ook doordat we bepaalde patronen en inprentingen van onze voorouders
hebben overgenomen. Zodra we in een fysiek lichaam incarneren, erven
we daarmee ook de overtuigingen, opvattingen en lasten die door onze
voorouders in hun lichaamscellen zijn opgeslagen en die ons beïnvloeden,
ook al zijn we ons daar niet van bewust. Al deze invloeden hebben een
bepaald eﬀect op ons. Daardoor worden we allemaal een beetje
eigenaardig als we als mens incarneren.
Het goede nieuws is dat we ons bewustzijn kunnen veranderen. Zodra
we beseﬀen dat we door bepaalde dingen worden geblokkeerd, kunnen

we die dingen gaan veranderen. En door iets in onszelf in positieve zin te
veranderen, geven we deze informatie door aan het collectieve
bewustzijnsveld van de totale mensheid en verandert er ook iets in onze
eigen familielijn. We dragen de informatie van de positieve verandering
dan in ons energieveld met ons mee, en andere mensen die zelf nog niet
op het idee zijn gekomen kunnen onze impuls onbewust of bewust
waarnemen en vervolgens dingen in hun eigen leven veranderen,
tenminste als ze dat willen. Natuurlijk zijn ze ook vrij om hun hele
incarnatie te doorlopen alsof dit allemaal niet bestaat. Maar onze
energetische impuls maakt het in ieder geval gemakkelijker voor hen om
ook te veranderen.
In mijn ervaring hee het weinig zin om uitgebreid te discussiëren met
mensen van wie we beseﬀen dat ze nog steeds slapen, dat ze helemaal niet
willen veranderen en dat ze ons sowieso al een beetje gek vinden omdat
we een andere mening hebben dan zij. Ze staan er op dit moment gewoon
niet voor open. Toch is het nuttig om onze zienswijze aan deze mensen
voor te leggen. Ook al begrijpen ze niet of kunnen ze niet aanvaarden wat
we op dat moment zeggen, ze kunnen ook later in hun incarnatie
ontwaken en herinneren zich dan misschien wel wat we tegen ze hebben
gezegd. En zelfs als dat niet gebeurt en ze hun hele incarnatie blijven
slapen, is het niet tevergeefs.
Als mensen sterven en de ziel het lichaam verlaat, wordt hun
bewustzijn meestal wat helderder en herinneren ze zich dat ze een groot
aantal vorige levens hebben gehad. Ze krijgen dan de gelegenheid om op
hun leven terug te kijken, en tijdens deze levensbeschouwing zien ze ook
het moment waarop wij ze vertelden over onze positieve kijk op het leven
en over het ontwakingsproces. Het is heel goed mogelijk dat ze dan
beseﬀen dat we gelijk hadden en dat het inderdaad zo is als wij zeiden. In
deze tussenstaat na de beëindiging van een incarnatie krijgt een ziel dus
de kans om tot inzicht te komen en te beslissen of zij deze informatie mee
wil nemen naar haar volgende incarnatie. Daardoor is het gemakkelijker
om in de volgende incarnatie te ontwaken. Natuurlijk is de ziel niet
verplicht deze impuls mee te nemen naar haar volgende leven, maar ze
kan het wel doen als ze dat wil. Dat hangt af van wat ze met haar vrije wil
beslist.

Elke beslissing die we nemen en elke handeling die we verrichten is
van invloed op het heden en de toekomst, in de eerste plaats natuurlijk op
ons eigen persoonlijke leven, maar tot op zekere hoogte ook op onze
omgeving en zelfs op het collectieve veld van alle mensen. Het is nuttig
om dat te weten.

Kenmerken van het ontwakingsproces
Doorgaans nemen wij als mensen op Aarde voornamelijk het heden waar,
hoewel het theoretisch ook mogelijk is dat we niet alleen het heden zien
maar ook het verleden of de toekomst of allebei tegelijk. Maar dat komt
op dit moment nog niet zo vaak voor. De meeste mensen kunnen alleen
maar het heden bewust waarnemen. Er zijn echter wezens die in andere
dimensies leven en die tijd heel anders waarnemen dan wij in de derde
dimensie. Voor hen is het heel normaal om verschillende tijdniveaus
tegelijk waar te nemen. Dat wij dit meestal niet kunnen hee te maken
met ons huidige bewustzijn, met onze huidige trillingsfrequentie. Wezens
met een hogere trillingsfrequentie die een stukje in de toekomst kunnen
kijken, kennen zowel het verloop als de kenmerken van het
ontwakingsproces dat de mensen op Aarde in het vooruitzicht hebben. Ze
weten dat dit proces begint met ons bewust worden van wie we werkelijk
zijn.
Hoe meer we ons bewust worden van wie we werkelijk zijn en hoe
hoger onze individuele trilling daardoor wordt, hoe sneller we ontwaken.
En hoe verder we ontwaken, hoe meer we beseﬀen wie we werkelijk zijn,
namelijk multidimensionale lichtwezens die op dit moment op Aarde zijn
geïncarneerd om deel te nemen aan een avontuurlijk spel van
vergetelheid. Daarnaast zijn we ons dan bewust van de individuele taken
die we in dit leven komen uitvoeren. En ten derde herkennen en doorzien
we steeds meer wat er op dit moment op Aarde gebeurt, namelijk een
energetische krachtmeting tussen het licht en het onlicht, waarbij het
onlicht* al hee verloren, maar dit nog niet volledig wil erkennen. Dit zijn
drie kenmerken van het ontwakingsproces.

Hoe meer we onze ware aard als lichtwezens erkennen, hoe meer we
onze levenstaken vervullen. En hoe meer we het spel tussen licht en
onlicht doorzien, hoe beter we kunnen beslissen wat we werkelijk willen
en wat niet, en wat we met onze energie willen ondersteunen en wat niet.
Het is belangrijk dat we deze beslissingen bewust menen, want alles wat
we doen, en alles wat er gebeurt, begint met een beslissing. We hebben
allemaal het recht om te zeggen wat we niet willen – of niet meer willen –
en we hebben het recht om geen energie te stoppen in dingen waarvan we
vinden dat ze niet goed voor ons zijn. We hebben ook het recht om in
plaats daarvan te zeggen wat we wel willen. Als we zelf niet beslissen wat
we willen en wat we niet willen, dan wordt door anderen over ons beslist,
ongeacht wat we in ons hart willen. We hebben dus absoluut een bepaalde
innerlijke helderheid nodig. Deze helderheid is ook een kenmerk van het
ontwakingsproces.
Overigens verloopt het proces van individuele trillingsverhoging, en
dus ook het proces van ontwaken, bij de meeste mensen geleidelijk, zodat
het fysieke lichaam zich stukje bij beetje kan aanpassen aan de stijgende
trillingsfrequentie en energie. Anders zou het fysieke lichaam het al gauw
niet meer aankunnen. Het lichaam hee zijn eigen bewustzijn en
waarnemingsvermogen, en het is in staat om telepathisch met ons
spirituele team te communiceren. Dat het een stoﬀelijk lichaam is, wil nog
niet zeggen dat het qua waarneming of communicatie beperkt is tot de
stoﬀelijke wereld.

Val alsjeblieft niet terug in slaap
De merkwaardige wereldsituatie van de afgelopen twee jaren hee er
vermoedelijk voor gezorgd dat sommige mensen uit pure angst en
verwarring nog dieper in de vergetelheid verstrikt zijn geraakt. Deze
mensen hebben ervoor gekozen om voorlopig niet wakker te worden, en
dat moeten we respecteren. Maar ik weet zeker dat deze twee jaren op een
groot aantal mensen precies het tegenovergestelde eﬀect hebben gehad,
namelijk dat ze geleidelijk aan zijn ontwaakt en hun bewustzijn hebben

verruimd. Het gevaar bestaat echter dat wanneer er versoepelingen
komen en bepaalde maatregelen weer worden opgeheven, deze mensen
denken dat het probleem is opgelost, en weer in slaap vallen.
Dat zou heel jammer zijn, want de onlichte structuren en al hun
plannen en intenties zijn er nog steeds, en de huidige regeringsleiders
willen ze nog steeds uitvoeren. Mensen moeten daarom waakzaam blijven
en oppassen dat ze niet in hun oude patronen terugvallen en weer in slaap
vallen. Waarschijnlijk hebben de versoepelingen of opheﬃng van de
maatregelen als doel om de mensen een veilig gevoel te geven zodat ze
weer gaan slapen alsof er niets is gebeurd.
Daarom vind ik het zo belangrijk dat we precies begrijpen wat er zich
hier op Aarde op dit moment afspeelt en waar de huidige
omstandigheden binnen het grotere geheel mee te maken hebben. Want
hoe meer je je verdiept in wat er achter de schermen allemaal gebeurt,
hoe minder je het risico loopt om meteen weer in slaap te vallen als er een
soort gevoel van opluchting in de maatschappij heerst of als we weer terug
lijken te keren naar het normale leven.

Het zal nooit meer zijn zoals het was
De meeste mensen hebben de afgelopen twee jaren waarschijnlijk alle
maatregelen gewoon geaccepteerd en zijn gewoon meegegaan met alles
wat de politici en wetenschappers hen voorschreven, omdat ze hoopten
dat ze uiteindelijk hun oude leven terug zouden krijgen. Aan de ene kant
is dit verlangen natuurlijk begrijpelijk, maar aan de andere kant geloof ik
eerlijk gezegd niet dat ons leven ooit weer hetzelfde zal zijn. Ons vroegere
leven, zoals we dat tot een paar jaar geleden nog kenden, zal niet meer
terugkomen, want dat past niet in het plan van het licht, en ook niet in het
plan van het onlicht.
Ongeacht wat ons wordt verteld, vanaf het begin van dit hele verhaal is
het nooit de bedoeling geweest dat mensen ooit hun oude leven terug
zouden krijgen. Maar dit kon niet openlijk tegen de mensen worden
gezegd, want dan zou een grote meerderheid van hen hevig geprotesteerd

en geweigerd hebben. Daarom werd tegen ons gezegd dat alle maatregelen
en beperkingen slechts voor een bepaalde tijd nodig zouden zijn en dat
alles daarna ‘weer normaal’ zou worden. Dus werd ons een verhaaltje
verteld over waarom het allemaal nodig was, waardoor de meeste mensen
zwijgend toekeken.
De verhalenvertellers die alle beslissingen nemen en die voortdurend
in de media te zien zijn, zijn niet onaankelijk. Achter hen staan andere
entiteiten, zowel fysieke mensen als jnstoﬀelijke wezens. Deze machten
streven achter de schermen bepaalde plannen na, zoals ‘Agenda 2030’ en
‘e Great Reset’. Om hun plannen uit te kunnen voeren maken ze onder
andere gebruik van regeringen en wetenschappers. Voor iemand die het
grotere plaatje niet ziet, of die niet geloo dat er überhaupt een groter
plaatje is, klinkt de oﬃciële uitleg van deze plannen op de een of andere
manier nog steeds heel mooi en ongevaarlijk. Maar vanuit mijn
perspectief zijn de gebeurtenissen van de afgelopen twee jaar niets anders
geweest dan een nieuwe strategische stap naar de geleidelijke
verwezenlijking van onlichte plannen, die uiteindelijk moeten leiden tot
totale controle over de mensheid. Al dat gedoe met het virus en de
pandemie is slechts een dekmantel voor de dingen waar het onlicht in
werkelijkheid mee bezig is. Gelukkig is nu al duidelijk dat deze duistere
machten er uiteindelijk niet in zullen slagen om hun plannen te
verwezenlijken.
Als ik over dit soort onderwerpen praat, is het niet mijn bedoeling om
mensen bang te maken. Integendeel, ik wil mensen er juist toe aanzetten
dat ze anders naar de wereld en hun leven gaan kijken, zodat ze
uiteindelijk hun angst kwijtraken omdat ze beseﬀen wie ze werkelijk zijn
en dat ze veel machtiger zijn dan de onlichte, zelfverklaarde
machthebbers. Als we het grotere geheel zien, kunnen we anders met
onze situatie omgaan en op een positieve manier op de huidige
omstandigheden reageren. Want dan hebben we een heldere blik op de
situatie. Helderheid en inzicht zijn krachtige hulpmiddelen die ons uit
gevoelens van machteloosheid kunnen bevrijden.
Zelfs sommige mensen die al enigszins zijn ontwaakt voelen zich na de
afgelopen twee jaar moe, machteloos en wanhopig. Zij overwegen zelfs
om het op te geven en zich eenvoudigweg aan het systeem te

onderwerpen. Ik zou dat heel jammer vinden, want als je opgee,
betekent het dat al het doorzettingsvermogen dat je in de afgelopen twee
jaar hebt laten zien, en misschien zelfs daarvoor ook al, tevergeefs is
geweest. Daarom is het belangrijk dat we nu in beweging blijven en
doorzetten, ook al valt te verwachten dat de druk op de bevolking in de
nabije toekomst nog zal toenemen.
Ik heb het al eerder gehad over het belang van bewuste en duidelijke
keuzes met betrekking tot wat we wel en niet met onze energie
ondersteunen. Doordat we steeds meer kennis opdoen, kunnen we op een
bepaald moment gaan beseﬀen dat een beslissing die we in het verleden
hebben genomen misschien toch niet zo goed was. Maar dat is niet erg, en
we moeten onszelf er niet om veroordelen, want we kunnen nu gewoon
van gedachten veranderen. Het mooie van beslissingen is dat ze niet
onveranderlijk zijn. Als we beseﬀen dat het pad dat we tot nu toe als
individu of als samenleving hebben bewandeld, ons niet vooruit helpt,
kunnen we besluiten om voortaan een ander pad te kiezen.
Wat er in het verleden ook is gebeurd, we kunnen nu beslissen dat we
in de toekomst in een mooie en vredige, vrije wereld willen leven. Dan
kunnen we onze krachten bundelen met mensen die net zo denken als wij
en die ook hebben gekozen voor een vrije en vreedzame wereld, en samen
zo’n wereld gaan scheppen.

Wat we (niet) van de politiek kunnen verwachten
Van de huidige politiek kunnen we zo’n koerswijziging naar een
positievere wereld niet verwachten. Politici kunnen zo’n verandering
helemaal niet tot stand brengen, want ze zitten allemaal in een
wereldtijdsysteem dat helemaal niet gericht is op een vrij en vreedzaam
samenleven van mensen, en dit ook niet mogelijk maakt. Overigens geldt
dit voor alle landen op Aarde, ongeacht het politieke systeem dat ze op dit
moment oﬃcieel hebben.
Natuurlijk zijn er overal individuele politici met goede bedoelingen die
zich voor het positieve willen inzetten. Maar in het huidige systeem

kunnen ze zich nog niet laten gelden, en een groot aantal van hen hee
waarschijnlijk helemaal geen inzicht in wat er daadwerkelijk achter dit
wereldomvattende systeem schuilgaat. Maar helaas zijn er ook genoeg
mensen in de politiek die allesbehalve lantropisch zijn en het helemaal
niet goed met de bevolking van hun land voor hebben. Zij blijven hun
plannen uitvoeren tot het niet meer werkt, tot hun systeem uiteindelijk
ineenstort. Het hee dus weinig nut om met gevoelens als angst,
machteloosheid, woede of veroordeling op het systeem te reageren en het
op die manier indirect energetisch te versterken. Het is veel doeltreﬀender
als we ons bewustzijn op het goede richten en, terwijl het huidige systeem
van negativiteit uiteen begint te vallen, onze energie richten op het
opbouwen van een nieuwe orde die door positiviteit wordt gekenmerkt.
We moeten deze systemen – politieke, economische,
wetenschappelijke, religieuze enzovoort – waarin we nu leven doorzien.
Alleen als we dat doen, kunnen we voorkomen dat we er ongewild door
worden gemanipuleerd. Iedereen moet daarom voor zichzelf bepalen in
hoeverre hij of zij de plannen en daden van de machthebbers goedkeurt
of aeurt. En iedereen moet voor zichzelf beslissen in hoeverre hij of zij
er op materieel niveau aan meedoet. Geweldloos en liefdevol
ongehoorzaam zijn, de heersende structuren verwerpen en er niet in
meegaan, vergt soms moed, maar dat is wel heel belangrijk voor een
positieve toekomst van de Aarde. We zijn niet machteloos, want de
werkelijke macht over de toekomst van deze planeet ligt bij ons, bij de
mensen. De politici hebben alleen maar macht over ons als we dat
toelaten.
In mijn beleving zijn er twee belangrijke redenen waarom de plannen
van het onlicht nog steeds uitgevoerd kunnen worden: ten eerste kennen
de meeste mensen de ware plannen van het onlicht niet eens, en deze
onwetendheid beschermt het onlicht, zodat het grotendeels vanuit het
verborgene kan opereren. En ten tweede gaan te veel mensen er nog
steeds plichtmatig in mee. Zelfs als we al wat meer zicht hebben op wat er
daadwerkelijk aan de hand is, blijven we de plannen van de onlichte
krachten voeden als we er braaf in mee blijven gaan. Helaas hebben we de
slechte gewoonte dat we de verantwoordelijkheid voor ons leven, die altijd
bij onszelf ligt, afschuiven op anderen, bijvoorbeeld op politici. We

denken: laat hen alles maar regelen, dan hoeven wij zelf niets te doen. We
moeten deze gewoonte doorbreken door steeds verder te ontwaken en zelf
weer verantwoordelijkheid te nemen voor ons eigen leven en voor het
samenleven met anderen.
Om de wereldwijde positieve verandering mogelijk te maken moeten
zoveel mogelijk mensen zo snel mogelijk ontwaken en zich met elkaar
verbinden. Hoe meer mensen al ontwaakt zijn, hoe gemakkelijker het
voor anderen zal zijn om ook te ontwaken, want in het collectieve veld is
er al voorbereidend werk gedaan. Zoals ik al eerder heb gezegd hee alles
wat we doen een huidig en toekomstig eﬀect op anderen, ook als we ons
daar niet bewust van zijn.
Het omgekeerde is ook waar: als we iets totaal nieuws proberen te
doen dat nog niemand hee gedaan, merken we vaak dat het vrij
ingewikkeld en omslachtig is. Dat komt doordat er nog geen
voorbereidend werk door anderen is gedaan. Dus ook al is het voor
pioniers en vernieuwers altijd wat moeilijker en ingewikkelder, hun
inspanningen zijn niettemin zeer waardevol omdat ze de basis vormen
voor de vele mensen die na hen komen.
De pioniers die tientallen jaren geleden als eersten in het openbaar
over spirituele onderwerpen spraken, hadden het bijvoorbeeld absoluut
niet gemakkelijk. De mensen dachten toen waarschijnlijk dat het een
stelletje maezen was. Tegenwoordig is het een stuk gemakkelijker,
althans in sommige opzichten, en dat is de verdienste van die spirituele
pioniers die het bijltje er niet bij neerlegden maar ondanks alle problemen
en weerstand in hun taak bleven volharden.
Voor ons betekent dit dat als we met ons hart en liefde verbonden zijn
– ondanks het feit dat we op dit moment in sociale en politieke
omstandigheden leven die ons in de tegenovergestelde richting willen
duwen – we op basis van het principe van de ‘ongehoorzaamheid van de
liefde’ soms dingen moeten doen die voor ons weliswaar kloppen en
authentiek zijn, maar niet altijd door politici en een deel van de bevolking
worden begrepen of gesteund. Dit vergt moed, maar het is het waard,
want daarmee bouwen we een belangrijk fundament voor de mensen die
na ons zullen komen.

Jij bent nodig, anders zou je hier niet zijn
Op elk gebied zijn pioniers nodig om het voorbereidende werk te doen,
zodat anderen vijf of tien of twintig jaar later later de volgende stappen
kunnen zetten. We moeten daarom nooit het belang onderschatten van de
moed om iets nieuws te doen.
We moeten ook niet onderschatten hoe belangrijk we zelf zijn. We zijn
allemaal misschien maar één persoon, maar in dit wereldwijde
ontwakingsproces van de mensheid hee iedereen invloed, en iedereen is
nodig, anders zouden we er niet zijn. Hoewel we het in ons dagbewustzijn
wellicht zijn vergeten, zijn een heleboel zielen vrijwillig naar de Aarde
gekomen omdat ze actieve deelnemers aan dit collectieve proces wilden
zijn. We hebben allemaal een gebied waarop we onze individuele taken
kunnen vervullen en verschil kunnen maken. Als een heleboel mensen op
hun eigen gebied iets doen, dan worden die vele kleine dingen iets groots.
Ja, er zullen dingen veranderen en het leven zal nooit meer hetzelfde
zijn. Op korte termijn staan ons waarschijnlijk nog meer stressvolle en
chaotische tijden te wachten, en we moeten op onaangename
verrassingen voorbereid zijn. Maar ergens in de nabije toekomst zal alle
ellende in één keer voorbij zijn. Daarom zal het uiteindelijk een positieve
verandering zijn waar we niet bang voor hoeven te zijn.
Deze positieve verandering ligt al vast, maar elke verandering hee
bepaalde ingrediënten, bepaalde eisen waaraan voldaan moet worden.
Vergelijk het maar met het bakken van een taart: daar heb je speci eke
ingrediënten voor nodig, en als er ook maar een ontbreekt, krijg je een
ander resultaat. Zo is het ook met verandering: om die te laten
plaatsvinden is een aantal zeer speci eke ingrediënten nodig. Wat betre
de komende wereldwijde verschuiving van een systeem van duisternis
naar een vrijere en mooiere samenleving, ontbreken er op dit moment
nog een paar ingrediënten, waardoor die verandering nog niet kan
plaatsvinden. Het is dan ook een grootschalige, wereldomvattende
verandering waarbij een enorme groep mensen in alle landen en op alle
continenten betrokken is, dus zijn er ook een heleboel ingrediënten
nodig.

We moeten dus een beetje geduld hebben en intussen proberen het
beste van de huidige omstandigheden te maken. Dat is trouwens iets wat
we altijd kunnen doen: het beste maken van de omstandigheden waarin
we leven, hoe veeleisend die ook zijn. Waar dat vervolgens toe leidt en
wanneer onze wensen precies uitkomen ligt vaak buiten onze controle,
maar we kunnen altijd ons best doen. Dat is altijd goed genoeg.
Dus zolang niet alle noodzakelijke ingrediënten voor een wereldwijde
bevrijding aanwezig zijn, zal de situatie hoogstwaarschijnlijk nog wel een
beetje ernstiger en een beetje moeilijker worden voordat uiteindelijk alles
goed komt. Deze dingen zullen echter geen tekenen zijn van een
naderend einde van de wereld, maar slechts de laatste wanhopige
pogingen van het oude systeem om zijn einde, dat al vastligt, nog een
poosje uit te stellen. Daarom wordt van ons gevraagd om in deze laatste
donkere fase voordat de zon weer opkomt geduldig te blijven en vol te
houden. We worden opgeroepen om vertrouwen te blijven houden en het
niet op te geven, om onze moed te blijven tonen en onverschrokken en
onversaagd te blijven werken aan de opbouw van het goede.
Hiervoor zijn we allemaal nodig. Ook jij. Je wordt uitgenodigd om nu
te ontwaken, stap voor stap, en te erkennen wie je werkelijk bent, waarom
je hier bent en hoe je aan het grotere geheel kunt bijdragen. Tegelijkertijd
word je ook aangemoedigd om te doorzien wat er op dit moment op het
wereldtoneel gebeurt, zodat je niet opnieuw in slaap valt. En je wordt
gevraagd om een steeds helderder onderscheidingsvermogen te
ontwikkelen en steeds meer verantwoordelijkheid voor je eigen leven te
nemen, want deze twee kwaliteiten zullen jou en ons heel goed van pas
komen, vooral in de merkwaardige tijd waarin we leven.

* Met ‘onlicht’ wordt in dit boek het volgende bedoeld: (1) in het algemeen het principe
van het negatieve, destructieve en manipulatieve, dat geen respect hee voor liefde of de
vrije wil van andere levende wezens en dat gebaseerd is op vijandig denken en geweld;
(2) aardse of buitenaardse wezens die voor de mentaliteit van het onlicht hebben
gekozen en die destructieve en manipulatieve methoden gebruiken om systemen van
angst, onzekerheid en verwarring in te voeren en in stand te houden.

2
Het einde van het onlichte
systeem
(Vragen en antwoorden over de huidige
wereldsituatie)
Het onlicht erkennen en overwinnen
Vraag: We horen vaak de aanbeveling: richt je aandacht niet op het
duister, het onlicht, maar alleen maar op het licht, anders versterk je het
onlicht met je aandachtsenergie. Aan de ene kant is dit begrijpelijk, maar
zou je aan de andere niet ook kunnen zeggen dat je je bewust moet zijn
van het bestaan van het onlicht, om het te kunnen doorzien en er bewust
afstand van te kunnen nemen? Hoe kun je hier de gulden middenweg in
vinden?
Antwoord: Natuurlijk is het vooral belangrijk dat we onze aandacht
richten op waar we heen willen, dat wil zeggen, op het mooie, het goede
en het lichtvolle. Maar we moeten ook het duister erkennen, want dan
kunnen we voorkomen dat we zonder het te beseﬀen door het onlicht
worden gemanipuleerd.
De gulden middenweg kun je waarschijnlijk het beste op basis van je
eigen gevoel vinden. We zijn allemaal voor ons eigen bewustzijn
verantwoordelijk. Als we helemaal niet kijken naar wat er om ons heen
gebeurt, is het slechts een kwestie van tijd voordat het de verkeerde kant

met ons op gaat, want we worden ongemerkt voortdurend gemanipuleerd
en geloven daardoor dingen die niet goed voor ons zijn. Maar als we te
veel naar het duister kijken, is dat natuurlijk ook niet goed voor ons. Dus
iedereen moet op zijn eigen gevoel vertrouwen om de juiste ‘mix’ voor
zichzelf te vinden.
De vraag of je het onlicht sterker maakt als je je ermee bezighoudt,
hangt sterk af van hoe je je er precies mee bezighoudt. Als het onlicht ons
bang maakt en we ons daardoor klein en machteloos voelen, geven we het
energie, en dat moeten we natuurlijk zien te vermijden. Maar als je weet
dat het onlicht bestaat, krijg je ook een heldere blik op de situatie, en die
helderheid kun je gebruiken om bijvoorbeeld geen geld aan de verkeerde
organisaties te doneren of om in het algemeen meer inzicht te krijgen in
wat er zich hier op Aarde allemaal afspeelt.
Het gaat dus om wat we voelen als we ons met het onlicht bezighouden
en welke conclusies we uit onze kennis van het onlicht trekken. Óf het
gee ons helderheid, zodat we beter kunnen herkennen en beslissen waar
ons pad heen moet leiden, óf het maakt ons angstig en machteloos.
Hierbij mogen we het volgende niet vergeten: de onlichte krachten
willen ons graag doen geloven dat ze alle macht in handen hebben en dat
ze alles bepalen, maar in werkelijkheid is dat helemaal niet zo. Want de
werkelijke macht over het lot van de mensheid ligt bij de mensen zelf. Het
onlicht hee alleen maar macht over ons als we dat geloven en als we
meegaan in wat het ons opdraagt. Dat is de voornaamste reden waarom
we op de hoogte moeten zijn van de heimelijke bedoelingen van het
onlicht en die dus ook moeten erkennen. Want alleen dan kunnen we
voorkomen dat we uit loutere en naïeve onwetendheid aan hun duistere
spelletjes meedoen.
Vraag: Wat zou er gebeuren als de mensheid zich collectief niet meer aan
de regels van het onlicht zou houden?
Antwoord: Het onlicht zou dan onmiddellijk zijn nederlaag moeten
erkennen. Als de mensen werkelijk wisten in wat voor systeem ze leven en
gewoon zouden besluiten – niet alleen met woorden maar ook met hun
daden in de fysieke werkelijkheid – om niet meer zo te blijven leven, dan
zouden de onlichte wezens onmiddellijk hun macht en invloed

kwijtraken. Hun invloed op deze planeet hangt uitsluitend af van het feit
dat mensen hen volgen.
Denk maar aan alle maatregelen en beperkingen van de afgelopen
‘coronajaren’: hoewel ze zeer bedenkelijk waren, gingen de meeste
mensen, om welke reden dan ook, gewoon ondoordacht mee in alles wat
ze werd opgelegd. Als niemand dat vanaf vandaag meer zou doen, zou
alles morgen voorbij zijn. Want zoals ik al eerder heb gezegd ligt de macht
bij ons, de mensen, en het onlicht kan alleen maar invloed op ons
uitoefenen als we er in ons bewustzijn ontvankelijk voor zijn. Hoe meer
blinde vlekken we hebben en hoe onbewuster we zijn, hoe meer controle
we het onlicht over ons geven. En hoe angstiger we zijn, hoe
gemakkelijker het is om ons te manipuleren.

Je bent niet alleen
Vraag: Veel mensen voelen zich machteloos en denken juist daarom: ‘Kan
ik als individu verschil maken?’ Dus wachten ze tot anderen het initiatief
nemen. Maar we moeten op de een of andere manier de bal aan het rollen
zien te krijgen. Hoe kunnen we dit doen?
Antwoord: Deze mensen geloven waarschijnlijk dat ze er alleen voor
staan en ze zijn bang dat hen iets ergs zal overkomen als ze niet doen wat
de overheid zegt. Dat is inderdaad zo als het maar om één persoon gaat,
of slechts tien of honderdduizend mensen. Maar als genoeg mensen
tegelijkertijd weigeren om nog langer mee te werken, en bewust besluiten
iets anders te doen, dan zal er meteen iets veranderen. Wat kunnen de
machthebbers nu tegen miljoenen mensen uitrichten? Dan zijn ze
machteloos.
Om een wereldwijde positieve verandering te laten plaatsvinden, zijn
er mensen nodig die moedig genoeg zijn om gewoon de eerste stap te
zetten. Natuurlijk weet je in het begin niet altijd precies waar dat toe zal
leiden. Maar zolang iedereen bang blij en geen initiatief dur te nemen,
komen we geen stap vooruit. Het ontbreekt veel mensen ook aan moed
omdat ze bang zijn voor het onbekende en niet weten wat er zal gebeuren

als het huidige systeem ineenstort. Dat is heel begrijpelijk. Toch moet
iedereen zich afvragen: ‘Waar komen mijn twijfels en angsten eigenlijk
vandaan? Zitten ze misschien alleen maar in mijn hoofd, terwijl mijn hart
al veel onbevreesder en moediger is?’ Misschien zegt je hart wel: ‘Je mag
gewoon moedig zijn en je kunt de volgende stap zetten.’ Als we deze stem
van het hart horen, kunnen we erop vertrouwen dat we ook de nodige
hulp en steun van ons spirituele team en van onze eigen ziel zullen
krijgen. Onze ziel, ons Hogere Zelf, spreekt via ons hart tot ons
dagbewustzijn.
Laten we nooit vergeten dat we niet alleen zijn. Geen enkel licht is ooit
alleen. We zijn in het verleden nooit alleen geweest, en ook nu zijn we niet
alleen. Over de hele wereld is er al een groot aantal gelijkgestemde,
lichtvolle mensen die goede ideeën hebben voor nieuwe, humane vormen
van samenleven en met wie we samen de volgende stap kunnen zetten.
Het besef dat we niet alleen zijn gee ons ook in moeilijke tijden
vertrouwen en kracht. Maar wat nu vooral belangrijk is, is dat we ons met
elkaar verbinden en onze krachten bundelen met de andere positieve
krachten en dat we het samen eens worden over de weg die we willen
inslaan.
Als we ons in deze bijzondere tijden af en toe een beetje moe, hopeloos
of zelfs wanhopig voelen en geen uitweg meer zien, helpt het als we ons
deze twee dingen herinneren: ten eerste dat er hier op Aarde al een
heleboel goede mensen en veel goede initiatieven* zijn, en ten tweede dat
het al vaststaat dat alles uiteindelijk goedkomt.
We moeten ook niet vergeten dat er voor elke situatie een positieve
oplossing bestaat en dat de dingen heel snel een positieve wending
kunnen krijgen, ook al geloven we dat op het moment zelf nog niet. Als
we ons een poosje wanhopig voelen, wil dat niet zeggen dat er geen hoop
is. Soms zien we dat gewoon niet, vooral als we moe zijn door de zware
omstandigheden waarin we leven. Als we ons hulpeloos voelen en geen
oplossing meer zien is het vooral belangrijk dat we onszelf een beetje
ruimte geven en onszelf niet veroordelen.
Andere mensen kunnen ons op zulke sombere momenten ook
bemoedigen door ons anders naar de situatie te laten kijken. Dit is ook

een reden waarom we moeten netwerken en ideeën met gelijkgestemden
moeten uitwisselen. We komen deze periode niet door als we alles in ons
eentje proberen te doen; we hebben andere mensen nodig.
Ik heb voor mezelf een methode bedacht voor als ik niet goed aanvoel
hoe ik het beste met moeilijke omstandigheden kan omgaan. Telkens als
ik in mijn dagelijks leven positieve, bemoedigende dingen hoor of lees,
schrijf ik ze op een stukje papier en hang dat aan mijn deur. Op
momenten dat ik me niet zo lekker voel, lees ik wat er op die stukjes
papier staat. Omdat het allemaal positieve dingen zijn, helpen ze me op
dat moment heel erg, ook al weet ik soms alleen maar verstandelijk dat ze
waar zijn en kan ik ze nog niet voelen. Maar het is slechts een kwestie van
tijd voor we weer een heldere blik krijgen en de hoop op een betere
toekomst weer kunnen voelen. Want als we helderder nadenken, worden
onze gevoelens vroeg of laat ook weer helderder.
Vraag: Soms hebben mensen zelfs binnen hun eigen familie het gevoel dat
ze qua denkwijze en opvattingen alleen staan. Ze hebben de indruk dat
hun familie en vrienden hen niet begrijpen of dat hun familie en vrienden
misschien zelfs denken dat ze gek geworden zijn. Wat zou je in zo’n
situatie aanraden?
Antwoord: Dat kan inderdaad gebeuren. Soms begrijpen onze familie
en vrienden ons niet doordat ze bepaalde denkpatronen en angsten
hebben. We moeten daar begrip voor hebben en het respecteren, en we
moeten onze opvattingen niet aan hen opdringen. Natuurlijk kunnen we
wel proberen om uit te leggen hoe wij over dingen denken, maar als dat
aan dovemansoren is gericht, kunnen we beter niet over dat soort dingen
praten. Want het hee geen zin om er ruzie over te maken. Leven en laten
leven. In extreme gevallen, wanneer familie, vrienden of collega’s op het
werk telkens met ons in discussie gaan, hebben we geen andere keuze dan
een poosje afstand te nemen, zodat we in onze kracht kunnen blijven
staan en ongestoord vanuit onze eigen overtuigingen kunnen leven. We
kunnen ook vanaf een afstandje begrip en mededogen voor hen hebben.
Om in dat soort situaties het vertrouwen niet te verliezen, kun je jezelf
aan het volgende herinneren: de goddelijke orde zorgt ervoor dat er
overal in de wereld lichtwerkers zijn, in alle landen en in alle families.

Deze lichtjes zijn soms zo wijd verspreid dat we op dit moment het enige
lichtje in onze familie zijn. Als je als ziel met een hoge trilling op deze
planeet incarneert, ben je vaak alleen in je familie of je directe omgeving.
Dat is af en toe best moeilijk, en op zulke momenten kan het helpen om je
te herinneren dat dit de prijs is die je soms moet betalen als je ergens
meer bewustzijn wilt brengen.
De noodzakelijke verschuiving richting het goede moet van ons, de
lichtwerkers, komen. Van wie anders? We kunnen niet verwachten dat de
mensen die nog slapen of die nog vol angsten zitten het initiatief zullen
nemen. En van de huidige politiek kunnen we die verandering al helemaal
niet verwachten.

Politieke protesten
Vraag: Hoe sta jij tegenover openbare demonstraties, protestmarsen en
dat soort dingen?
Antwoord: In mijn beleving gaat het ook hierbij vooral om het
bewustzijn en de motivatie waarmee mensen het doen. Er zijn absoluut
voorbeelden van hoe dat soort acties bepaalde dingen hebben voorkomen
of veranderd, maar ik heb niet het gevoel dat je met demonstraties en
protesten een duurzame betere wereld kunt opbouwen en alles kunt
oplossen wat hier op Aarde op dit moment verkeerd gaat.
De meeste mensen die op straat demonstreren vragen de huidige
machthebbers iets te doen wat ze simpelweg niet kunnen doen. Voor veel
mensen is het belangrijkste doel van demonstraties dat ze hun oude leven
terugkrijgen, dus het leven van vóór de pandemie. Ze vinden dat hun
vroegere vrijheid hen twee jaar lang is afgenomen, en ze eisen die vrijheid
nu terug. Maar volgens mijn maatstaven van vrijheid waren ze vroeger
ook niet echt vrij. Dat beseen ze alleen niet. Daarom zijn zulke politieke
bijeenkomsten voor mij niet de echt de oplossing, vooral niet als ze
gepaard gaan met haat en geweld en er met de politie wordt gevochten. Je
moet alleen aan iets meedoen als het echt zinvol voor jou is en als je er
vanuit je hart achter staat. Maar de protesten laten in ieder geval wel zien

dat een heleboel mensen op dit moment bereid zijn om iets concreets te
doen om de situatie te verbeteren.
Elke keer als ik de demonstraties en protesten zie, denk ik: wat zou het
toch mooi zijn als al die mensen die de straat op gaan, en ook de mensen
die deze evenementen organiseren, allemaal hun energie zouden steken in
het opbouwen van een positieve samenleving! Wat zou er mogelijk zijn als
zij niet tegen het oude en negatieve zouden protesteren, maar gewoon het
nieuwe en positieve zouden gaan opbouwen! Wat zouden er dan
prachtige dingen kunnen ontstaan! Maar tegelijkertijd is het ook een
positief teken dat mensen op straat hun ongenoegen over bepaalde dingen
uiten. Want zo zien degenen die het gevoel hebben dat ze er alleen voor
staan dat dit helemaal niet zo is. Ik vind het belangrijk dat mensen het
openlijk kunnen zeggen als ze iets niet willen, om een signaal af te geven.
Zo’n brede uiting van wat het volk wel en niet wil is ook belangrijk voor
onze lichtvolle spirituele helpers, want het gee hun toestemming om hun
werk te doen.
Het oude systeem waarin we nu leven is niet meer te redden. Het is
sowieso niet ontworpen om goede dingen voor de mensen te doen.
Daarom stel ik voor dat we nu samen met de krachten van het licht
nadenken over hoe we geleidelijk een nieuwe, betere wereld kunnen
opbouwen, terwijl het oude systeem nog bestaat. Als de mensen die nu de
straat op gaan gewoon zonder haat, zonder oordeel en natuurlijk zonder
geweld weigeren om het systeem nog langer met hun energie te voeden,
en als ze in plaats daarvan vreedzaam opkomen voor iets dat werkelijk
goed en constructief is, dan zullen onze levensomstandigheden heel snel
verbeteren.
Het is begrijpelijk en redelijk dat mensen boos worden over hoe het op
dit moment met de wereld gaat. Woede is een zeer krachtige energie die
zowel voor constructieve als voor destructieve doeleinden kan worden
gebruikt. We kunnen ons geweldloos verzetten tegen het onlichte systeem
door vrijmoedig en resoluut te zeggen: ‘We gehoorzamen jullie niet meer,
en we gaan niet meer mee in jullie systeem. We gaan nu onze eigen weg.’
Als we op deze manier boosheid omzetten in moed, krijgen we de kracht
die we nodig hebben om standvastig te zijn, om niet toe te geven aan wat
de machthebbers willen en om onze grenzen aan te geven. Deze kracht

zouden we niet hebben als we vol angst zaten. Dit is een positieve vorm
van woede, want ze maakt niets kapot. Ze helpt ons om te doen wat we
werkelijk willen.
Vraag: Hoe zou dit niet-meedoen, deze vreedzame ongehoorzaamheid er
concreet uit kunnen zien?
Antwoord: Het kan op verschillende niveaus tot uiting komen.
Enerzijds kun je op materieel niveau ongehoorzaam zijn, bijvoorbeeld
door geen vlees meer te eten omdat je niet achter de wrede behandeling
en het doden van dieren staat. Of je zegt je lidmaatschap van een kerk op
omdat je hebt ontdekt dat de opvattingen en activiteiten van die kerk niet
verenigbaar zijn met je eigen overtuigingen. Of je zegt abonnementen op
kranten en dergelijke op omdat je hebt besloten dat je niet meer aan hun
manipulatieve berichtgeving blootgesteld wilt worden. Op dit soort
manieren moeten we ook op het materiële vlak consequent handelen naar
de inzichten die we als de waarheid zien.
Je kunt ook ongehoorzaam zijn op het jnstoﬀelijke niveau van je
bewustzijn. Eigenlijk gaat het hele verhaal vooral over ons bewustzijn.
Omdat het onlichte systeem wil dat alles wat positief en mooi en
menselijk is verdwijnt, kunnen we dit plan in ons bewustzijn
eenvoudigweg afwijzen en de positieve en mooie dingen in het leven
behouden en ervaren. Die dingen maken ons tenslotte menselijk. Positief
en liefdevol zijn is de meest krachtige en eﬀectieve vorm van
ongehoorzaamheid.

De ‘matrix van het onlicht’
Vraag: Er wordt weleens gezegd dat we als mensheid gevangenzitten in
een soort ‘matrix van onlicht’. Kun je uitleggen wat deze matrix precies is
en hoe we onszelf eruit kunnen bevrijden?
Antwoord: De matrix is een jnstoﬀelijk, energetisch raster dat door de
wezens van het onlicht om de Aarde is geplaatst en het bewustzijn van de
mensen gevangenhoudt in een illusie. Er is ook een grofstoﬀelijke matrix,

namelijk het politieke, economische, wetenschappelijke en religieuze
systeem waarin we allemaal leven en gevangen worden gehouden.
We kunnen onszelf uit de matrix bevrijden door in ons bewustzijn te
ontwaken. Als we ontwaken en onszelf op het cruciale niveau van ons
bewustzijn bevrijden, zal dit vroeg of laat ook eﬀect hebben op het
materiële niveau, op onze manier van leven, op hoe we met elkaar en de
natuur omgaan enzovoort. Als ons bewustzijn uit de matrix is bevrijd, zal
deze bevrijding zich ook op materieel niveau manifesteren. Dit vereist
echter een bewuste beslissing van onze kant. Als we hebben ingezien dat
er iets mis is met het huidige systeem, moeten we het ook niet meer
gehoorzamen en er niet meer aan meedoen.
Vraag: Zouden we daarom kunnen zeggen dat de meest eﬀectieve
‘ongehoorzaamheid van de liefde’ bestaat uit de bewustwording dat we in
ons diepste wezen licht en liefde zijn? Het onlicht probeert deze
bewustwording juist te verhinderen en gebruikt daar zijn illusiematrix
voor. Ontwaken is daarom het meest ongehoorzame wat we kunnen doen.
Antwoord: Juist. Ontwaken is het belangrijkste aspect van
ongehoorzaamheid. Maar nadat we zijn ontwaakt, moeten we ook volgens
onze nieuwe inzichten gaan handelen. Als we dat niet doen, dan blijven
we op de een of andere manier nog steeds in de matrix vastzitten, omdat
we hem op materieel niveau blijven ondersteunen. Maar de sleutel is en
blij natuurlijk eerst en vooral ons bewustzijn.
Vraag: Hoe en door wie is deze aardse matrix eigenlijk ontstaan?
Antwoord: Om dat uit te leggen moet ik vrij ver teruggaan in de
geschiedenis van de mensheid. Bij het beantwoorden van deze vraag is het
bovendien onvermijdelijk dat ik ook de rol van buitenaardse
beschavingen noem, want anders kun je het grotere geheel niet begrijpen.
Ik ben me er natuurlijk van bewust dat veel mensen juist met dit aspect
van ‘buitenaardsen’ moeite hebben. Dat komt doordat het bestaan van
buitenaards leven tot nu toe geen onderdeel is geweest van hun
wereldbeeld. Maar als je echt wilt begrijpen wat er hier op Aarde precies
aan de hand is, moet je het ook over buitenaardsen hebben.

Het begon allemaal duizenden jaren geleden toen bepaalde onlichte
buitenaardsen, die geen positieve houding tegenover de mens hadden,
zich over de Aarde verspreidden en een systeem van onderdrukking
invoerden dat niet tot het oorspronkelijke plan behoorde. Sindsdien lee
de mensheid in een soort gevangenis. De buitenaardse onderdrukkers
manipuleerden in die tijd het menselijke DNA zodat ze een matrix van
vergetelheid konden bouwen die ervoor zorgt dat de mensen voortdurend
in een illusie leven. Hoe ze dat precies deden weet ik niet.
Hoe dan ook, deze buitenaardse machten hebben er sindsdien voor
gezorgd dat de mensen op Aarde onbewust en onwetend bleven.
Sommigen van hen incarneren steeds opnieuw fysiek op Aarde om hier
een buitenaards systeem in stand te houden dat gebaseerd is op angst,
vijanddenken, leugens, geweld, oorlogen enzovoort, dus dingen die
eigenlijk niet natuurlijk zijn voor de mens.
Dit systeem zaait ook opzettelijk verdeeldheid onder de mensen.
Mensen zijn en worden opzettelijk geprogrammeerd om hun onderlinge
verdeeldheid in stand te houden en elkaar te bestrijden, of dat nu via
godsdiensten, politieke systemen, racisme of iets anders gebeurt. Helaas
zien we deze verdeeldheid ook bij mensen die al een beetje zijn ontwaakt.
Zelfs zij vinden het moeilijk om samen dezelfde weg in te slaan. Ze
bedoelen het niet verkeerd, maar de programmering om onderling
verdeeld te zijn zit nog steeds heel diep in alle mensen, en er is veel moed
en kracht voor nodig om die te overwinnen.
Omdat de onderdrukking en manipulatie door het systeem van het
onlicht al zo lang aan de gang zijn, denken we dat ze normaal zijn en dat
mensen altijd zo geweest zijn. Want we zijn niet alleen vergeten wie we
werkelijk zijn, we zijn ook vergeten dat we dit vergeten zijn.
Er zou geen tweedracht, geen geweld en geen oorlog op Aarde moeten
zijn, en we hebben al die onlichte technologieën die de natuur
beschadigen en vernietigen helemaal niet nodig. We zouden allang weer
in vrede kunnen samenleven en lichtvolle, constructieve technologieën
kunnen gebruiken. De enige twee redenen waarom dit nog niet mogelijk
is, is de aanwezigheid van de onlichte wezens en de bereidheid van het
collectief van de mensheid om te blijven doen wat deze wezens willen.

Vraag: Waar komen deze onlichte buitenaardse wezens vandaan? En hoe
zijn ze geworden zoals ze nu zijn?
Antwoord: Ze komen net als wij ook voort uit de goddelijke Oerbron,
uit de oorspronkelijke bron van liefde. Maar met hun vrije wil hebben ze
lang geleden besloten om zich met hun bewustzijn af te scheiden van de
Bron. Dit had verstrekkende gevolgen voor deze wezens, die ze zelf
waarschijnlijk niet hadden voorzien. Omdat ze door hun beslissing
plotseling niet meer bewust met het goddelijke verbonden waren,
verloren ze hun natuurlijke zielsenergie en moeten ze zich sindsdien
voeden met lage trillingsenergieën zoals de trilling van angst, anders
overleven ze niet. Deze wezens zijn zo getraumatiseerd en zitten zo
verstrikt in hun overlevingsstrijd, dat ze gevoelens als begrip, liefde,
medeleven of hulpvaardigheid helemaal niet kennen. Door hun
traumatisering zijn ze van binnen als het ware afgesloten geraakt van
liefde en van alle andere goddelijke kwaliteiten, en deze afwezigheid van
liefde compenseren ze met macht en controle.
Vraag: Kunnen deze ongelukkige wezens die zich van de liefde hebben
afgesneden ooit weer uit het onlicht komen? Kunnen ze hun beslissing
terugdraaien?
Antwoord: Ja. In theorie is geen enkel wezen voor altijd verloren. Als
een duister wezen zich uit eigen beweging opnieuw met liefde wil
verbinden, zal er altijd een manier zijn waarop dat kan. Het probleem is
echter dat deze duistere wezens zolang van het goddelijke losgekoppeld
zijn geweest, dat ze de liefde helemaal niet meer missen. Ze hebben
helemaal geen band meer met dit gevoel en verwerpen het zelfs. Daarom
is het in hun geval een beetje ingewikkeld. Zo’n wezen kan het verlangen
naar liefde niet meer op eigen kracht ontwikkelen, niet omdat het
helemaal verloren is, maar omdat het verlangen naar het licht
eenvoudigweg in zijn bewustzijn ontbreekt. Als het zou zeggen: ‘Ik wil
weer lieebben!’, dan zou zich een pad openen dat het wezen terugleidt
naar de goddelijke Bron. Maar veel van deze onlichte wezens willen dit
pad helemaal niet bewandelen.

Vraag: Is het raadzaam om te bidden of te mediteren voor het onlicht en
op deze manier licht naar deze wezens te sturen?
Antwoord: Ja. Als we werkelijk voor de gehele schepping begrip tonen,
dan kunnen we voor alle wezens mededogen voelen, of dat nu in de vorm
van meditatie is of op andere manieren. Helaas betekent dit niet dat de
onlichte wezens daardoor plotseling liefdevol worden. Maar het is goed
om een basishouding tegenover het onlicht te hebben die is gebaseerd op
begrip in plaats van veroordeling. Aan de andere kant moet ons begrip
voor deze wezens niet zo ver gaan dat we goedkeuren wat ze doen.
Vraag: Blijkbaar strekt de dualiteit tussen licht en onlicht die we hier in de
derde dimensie kennen, zich ook uit tot in hogere dimensies. Weet jij tot
in welke dimensie?
Antwoord: Dualiteit bestaat inderdaad ook in de hogere dimensies.
Niet alles wat hogerdimensionaal is, is automatisch lichtvol en goed.
Daarboven is er ook veel onlicht. In welke dimensie het precies ophoudt,
kan ik niet met zekerheid zeggen. Zuivere, onvoorwaardelijke liefde
bestaat natuurlijk buiten de dualiteit. Daar, in de eenheid, is geen dualiteit
en dus geen onlicht. Maar overal waar wezens verblijven die nog niet of
niet meer volledig vanuit zuivere liefde leven, is er veelvormigheid. Dat
betekent niet dat de dualiteit van licht en onlicht overal in het universum
even extreem is als hier op Aarde op dit moment het geval is. Maar
volledige eenheid, de totale afwezigheid van onlicht, is volgens mij alleen
mogelijk waar alle wezens een bewustzijn van zuivere liefde hebben.
Vraag: Bestaat deze extreme vorm van dualiteit van licht en onlicht, die
we hier op Aarde op dit moment ervaren, op alle plekken in het
universum waar de driedimensionaliteit de overhand hee?
Antwoord: Ik denk het niet. Maar ik ken niet elke driedimensionale
planeet in het universum. Ik neem aan dat het niet overal in de
driedimensionaliteit zo extreem is als hier nu. Want de matrix van
vergetelheid die hier in deze dimensie van de Aarde al een paar duizend
jaar bestaat, is iets heel bijzonders. Het is niet zo dat een ziel altijd volledig
vergeet wie ze is zodra ze ergens op een planeet incarneert.

Vraag: Denk je dat we ons bewust waren van waar we aan begonnen toen
we deze incarnatie als bewoners van de Aarde kozen? Wisten we dat we in
dit soort omstandigheden terecht zouden komen?
Antwoord: Misschien wisten we niet in welke speci eke
omstandigheden we terecht zouden komen, maar ik ben er vast van
overtuigd dat we wisten dat ons iets bijzonders te wachten stond en dat
deze tijd enigszins chaotisch zou zijn. Maar ik denk dat we ook wisten dat
alles uiteindelijk goed zal komen, anders zouden we niet aan dit avontuur
zijn begonnen.

De grotere plannen van het onlicht
Vraag: Je zei dat de wezens van het onlicht de liefde die ze ontberen
compenseren door naar macht en controle te streven. Speelt zich dat op
de achtergrond af van alles wat we vooral de afgelopen twee jaren zo
duidelijk hebben gevoeld?
Antwoord: Ja. We hebben allemaal gevoeld dat de controle en de druk
die op ons worden uitgeoefend groter zijn geworden. In mijn beleving is
dit niets anders dan de laatste wanhopige strijd van de onlichte krachten,
die bewust of onbewust hebben ingezien dat ze al verloren hebben en dat
ze hun doelen niet meer zullen kunnen bereiken zoals ze dat hadden
gepland. Ze geven de druk die ze zelf voelen als het ware aan ons door.
Vraag: Kun je hier wat dieper op ingaan? Wat zijn volgens de informatie
die jij hebt de grotere plannen van de onlichte krachten? Wat wilden en
willen zij bijvoorbeeld bereiken met het hele ‘coronagebeuren’ of met
oorlogen?
Antwoord: De onlichte krachten zetten steeds gebeurtenissen in scène
om hun langetermijndoelen te verwezenlijken. Naar mijn mening ging
het bij corona bijvoorbeeld niet echt om het bestrijden van een pandemie,
maar werd de zogenaamde pandemie gebruikt om de volgende stappen
van bepaalde plannen uit te kunnen voeren. Want het onlicht kan zijn
ware bedoelingen niet binnen een paar weken of maanden afdwingen.

Dan zou alles wat ze willen te abrupt gebeuren en zouden de mensen zich
er massaal tegen kunnen verzetten. Maar als de afzonderlijke stappen
langzaam en om plausibel klinkende redenen worden uitgevoerd,
accepteren de meeste mensen ze min of meer zonder tegenstribbelen. Ze
geloven dan dat de maatregelen nodig zijn voor hun eigen veiligheid.
Corona was niet de enige strategie die de onlichte krachten gebruikten om
hun plannen uit te voeren. Ze zijn voortdurend bezig met het creëren van
situaties waarmee ze heimelijk hun doelen willen bereiken.
Als je wilt weten wat het onlicht uiteindelijk wil, kun je bijvoorbeeld
onderzoek doen naar ‘e Great Reset’ of ‘Agenda 2030’. Natuurlijk
worden deze initiatieven op een hele positieve manier aan ons
voorgesteld, maar in mijn beleving zit het anders in elkaar. Het werkelijke
doel is om totale controle over de mensheid te krijgen die veel verder gaat
dan nu al het geval is. Het bewustzijn van mensen wordt onder andere via
implantaten, chips en dat soort dingen met technische apparatuur en het
internet verbonden. Dit wordt ook wel ‘transhumanisme’ genoemd: het
gebruik van computer-interfaces en kunstmatige intelligentie om het
denken, voelen, spreken en handelen van mensen direct te beïnvloeden.
Want vanuit het gezichtspunt van de zelfverklaarde machthebbers zijn alle
mensen die zelfstandig denken, die zich met spiritualiteit bezighouden,
die liefde in zich dragen en die het licht op Aarde verankeren ongewenst
in de controlemaatschappij die zij voor ogen hebben. Als iemands
hersenen verbonden zijn met een computer die door enkele
programmeurs wordt bediend, dan kun je inderdaad zeggen dat deze
persoon helemaal gestopt is met zelf denken.
Ze willen onder andere ook het nanciële systeem zodanig
herontwerpen dat het de mensen nog meer tot slaaf maakt dan nu al het
geval is, bijvoorbeeld door contant geld af te schaﬀen en een nieuwe
digitale munt in te voeren. Op die manier kunnen ze ieders bewegingen
digitaal volgen en controleren. Ze zijn ook van plan om alle burgers
volledig te onteigenen. Uiteindelijk streven ze naar één centrale
wereldregering. Er zijn ook nog een paar tussenstappen die ik niet heb
genoemd. Ik heb de plannen slechts globaal beschreven. Wie meer wil
weten kan zich verder in deze onderwerpen verdiepen.

Ik ben me ervan bewust dat dit soort uitspraken sommige mensen
kunnen afschrikken. Ik deel deze informatie echter niet om angst te
zaaien, maar om mensen beter te laten inzien en begrijpen wat er op dit
moment op deze planeet gebeurt en waarom bepaalde dingen
bijvoorbeeld in de politiek, in de economie of op het gebied van
wetenschappelijk onderzoek gebeuren. Want hoe meer we weten, hoe
beter we bepaalde beslissingen kunnen nemen.
De onlichte krachten die op Aarde heersen zijn hier al duizenden jaren.
Hun aanwezigheid is de werkelijke reden waarom de mensheid sindsdien
voortdurend met oorlogen en andere problemen te maken hee. Ze
houden de angst en het leed van mensen opzettelijk en doelbewust in
stand. Doordat deze wezens niet meer met liefde verbonden zijn, creëert
dat gebrek aan liefde een soort leemte in hun bewustzijn, en ze proberen
die leemte op de een of andere manier op te vullen. Ze compenseren het
gebrek aan liefde met macht en controle, en die proberen ze in stand te
houden door voortdurend angst te zaaien.
Zolang deze krachten op Aarde de touwtjes in handen hebben, is
wereldvrede niet mogelijk. Natuurlijk kunnen we op individueel niveau
vrede in onszelf vinden en die doorgegeven aan de mensen om ons heen,
maar wereldvrede is naar mijn mening alleen maar mogelijk als de
onlichte krachten er niet meer zijn.
Vraag: De laatste jaren hebben de reguliere media er actief aan
bijgedragen dat spirituele mensen en mensen die kritiek hebben op het
systeem openlijk belachelijk worden gemaakt en als gevaarlijk worden
afgeschilderd. Ze hebben positieve termen als ‘dwarsdenkers’ verdraaid
door te impliceren dat iedereen die niet blindelings het systeem volgt en
in positieve verandering geloo een wereldvreemde of gewelddadige
maees is. Hieronder vallen ook lasterlijke termen als ‘complotdenker’ of
‘coronaontkenner’. Ook jij wordt in de media soms als ‘dwarsdenker’ of
‘complotdenker’ getypeerd. Hoe ga je daar mee om?
Antwoord: Persoonlijk heb ik er geen last van. Maar ik vind het wel
jammer als mensen zeggen dat dwarsdenken iets negatiefs is, want ik
denk dat het belangrijk is om een kritische houding ten opzichte van

destructieve structuren te hebben, om vraagtekens bij bepaalde dingen te
zetten en om na te denken over de vraag hoe een nieuwe samenleving
gebaseerd op wederzijds respect, vrede en vrijheid eruit zou kunnen zien.
Natuurlijk vind ik niet dat je daarbij haatgevoelens moet aanwakkeren en
mensen moet aanzetten tot geweld, want met haat en geweld bereik je
niets en wordt het huidige systeem alleen maar versterkt. Mijn pad is het
pad van vergeving, liefde en ongehoorzaamheid van de liefde.
Maar ik blijf erbij dat er achter de schermen van het wereldtoneel
onlichte en vijandige krachten zijn die zich niet bekommeren om liefde of
het welzijn van de Aarde of de mensen, en die er alleen maar op uit zijn
om de mensheid te onderdrukken en de illusie waarin ze leven in stand te
houden. Daarom vind ik het niet erg om een ‘complotdenker’ genoemd te
worden. Ik zou er alleen wel aan toe willen voegen dat het bestaan van het
onlicht helaas geen complottheorie is, maar de bittere waarheid. En wat de
term ‘corona-ontkenner’ betre, die is niet op mij van toepassing. Ik
ontken immers niet dat er een coronavirus bestaat. Ik ben er wel van
overtuigd dat het hele verhaal rond de pandemie en de wereldwijde
maatregelen gebaseerd zijn op een heleboel leugens en manipulaties die
niet in het belang van de mensheid zijn.

Wat het licht tegenover het onlicht kan stellen
Vraag: Wat kunnen de mensen die voor het licht hebben gekozen concreet
doen om ervoor te zorgen dat zo weinig mogelijk van de plannen van het
onlicht uitgevoerd kunnen worden?
Antwoord: De eerste stap is dat we ons bewust worden van het systeem
waarin we leven. Dit bewustzijn zorgt ervoor dat we niet meer zo
manipuleerbaar zijn en dus beter in staat zijn om te beslissen wat echt
goed voor ons is en wat we echt willen. Daarom moeten we ook weten wat
de onlichte krachten van plan zijn. Want hun plannen werken alleen maar
als genoeg mensen er vrijwillig aan meewerken. Voor het onlicht is het al
voldoende als de bevolking onbewust, uit onwetendheid of uit angst
meewerkt.

De onlichte krachten willen ons doen geloven dat zij de macht op deze
planeet in handen hebben, maar dat is niet zo. Want in werkelijkheid is de
macht in handen van het collectief van de mensheid. Als te weinig
mensen aan een plan meewerken, kan het niet worden uitgevoerd. Op dit
moment zijn er echter nog te veel mensen op Aarde die nog niet het
bewustzijn hebben dat nodig is om te kunnen ontwaken. Een van de
voorwaarden om te ontwaken is dat je inziet wat hier werkelijk aan de
hand is. Voor veel mensen zou dit inzicht echter nog te schokkend zijn,
dus vanuit een vaak onbewuste zelescherming blijven ze liever zoals ze
zijn.
Door deze individuele verschillen in het ontwakingsproces merken we
soms dat familieleden, vrienden of collega’s op het werk onze argumenten
en motieven niet begrijpen. Hun huidige bewustzijnsniveau zorgt ervoor
dat ze ons gewoon niet kunnen begrijpen en daarom hee het in mijn
beleving geen zin om met hen te praten over dingen die ze niet kunnen of
nog niet willen inzien. Als we ze vertellen wat wij van bepaalde dingen
vinden en daarbij op onbegrip of afwijzing stuiten, hee het geen zin om
verder te discussiëren. Op dat soort momenten kun je veel beter
mededogen voor hen voelen en begrip voor hen tonen. Op dit moment
kunnen ze niet anders dan afwijzend reageren, want dat is het enige wat
hun bewustzijn toelaat. Misschien staan ze later in hun leven voor een
ander perspectief open, of misschien worden ze zich pas bewust van het
grotere geheel als ze na hun dood op hun leven terugkijken. Als we onze
incarnatie beëindigen en het stoﬀelijke lichaam verlaten, krijgen we weer
een verruimd zielsbewustzijn. Vaak hebben we dan pas een helderder kijk
op alles. Dat komt doordat na de dood bepaalde blokkades wegvallen die
ons bewustzijn tijdens onze incarnatie beperkten.
Een andere manier waarop we iets tegenover de grotere plannen van het
onlicht kunnen stellen, is onze krachten bundelen met gelijkgestemden en
die gebundelde krachten nu al gebruiken voor het gezamenlijk opbouwen
van een soort positieve parallelle samenleving. Er zijn een heleboel
mensen die goede projecten op poten zetten en goede ideeën hebben voor
nieuwe vormen van politiek, wetenschap, geneeskunde, landbouw,
onderwijs, kunst enzovoort, zelfs binnen de huidige onlichte structuren.
Op alle levensgebieden hebben mensen zich al ingezet om een mooiere en

vreedzamere wereld mogelijk te maken. In die zin is het licht allang in het
heersende systeem geïn ltreerd. Het is slechts een kwestie van tijd tot al
deze lichtwerkers zullen opstaan en al deze positieve projecten blijvend de
overhand zullen krijgen.
Ook al zijn de onlichte wezens op dit moment nog steeds bezig met
hun plannen en proberen ze nog steeds allerlei vreselijke dingen te doen,
we moeten niet vergeten dat wij degenen zijn die de opbouwende en
liefdevolle scheppende kracht in ons dragen. Hoewel de wezens van het
onlicht ook uit de goddelijke Oerbron zijn voortgekomen, hebben ze zich
qua bewustzijn en in hun handelen al heel lang geleden volledig aan deze
Bron onttrokken. Daardoor verloren ze hun geweten, hun mededogen en
hun liefdeskracht, en daardoor hebben ze ook geen toegang meer tot de
liefdevolle scheppingskracht die wij wel bezitten. Daarom zijn ze voor het
vervullen van hun behoeen aankelijk van het manipuleren van de
gedachten en gevoelens van mensen. Alleen door de energie van de
mensen op deze manier uit te buiten kunnen ze de werkelijkheid
scheppen die zij willen, en dat is precies de reden waarom ze hier op
Aarde zijn begonnen met het opzetten van een systeem van controle en
machtsuitoefening. Qua technologie en manipulatievaardigheden zijn ze
dan misschien wel superieur aan ons, maar als het op liefdevolle
scheppingskracht aankomt, zijn ze inferieur aan ons en zelfs aankelijk
van ons, tenminste als we bewust verbonden zijn met de goddelijke Bron.
Door ons bewust met de Bron te verbinden, dragen we een klein stukje
van de liefdevolle scheppingskracht in ons waarvan de goddelijke
Oerbron een oneindige hoeveelheid bezit. Maar zodra een wezen zich van
deze Bron losmaakt, raakt het deze vorm van scheppingskracht kwijt. Met
behulp van deze goddelijke scheppingskracht moeten we daarom nu ons
bewustzijn op een mooie, vrije en vreedzame toekomst richten. In plaats
van ons alleen maar te concentreren op de huidige problemen en ellende,
kunnen we ons beter concentreren op constructieve oplossingen.
Zoals ik al eerder heb gezegd is het belangrijk dat we ons bewust
worden van het systeem waarin we leven. Want hoe beter we het systeem
doorzien, hoe meer kracht we hebben om dit systeem te vervangen. Dit
proces begint met het opbouwen van een nieuwe maatschappij die wordt
gekenmerkt door positiviteit. Deze opbouw vindt plaats terwijl het

huidige systeem nog steeds van kracht is. Het huidige systeem kan niet
gerepareerd of in positieve zin veranderd worden. Er is een totaal nieuwe
aanpak nodig die op een totaal ander wereldbeeld en mensbeeld is
gebaseerd.
Zodra we ons op een constructieve manier met gelijkgestemden
verbinden, voelen we dat we niet alleen zijn. Dit besef gee ons kracht en
helpt ons bij het in stand houden van het licht. We kunnen hier op Aarde
prachtige dingen tot stand brengen als we onze krachten met
gelijkgestemden bundelen en ons bewustzijn op dezelfde doelen
afstemmen. Het is heel belangrijk dat we met onze neuzen dezelfde kant
op staan. Natuurlijk moet iedereen zich wijden aan een project dat bij
hem of haar past en waar hij of zij oprecht in geloo, maar al die
verschillende projecten moeten wel op hetzelfde gemeenschappelijke doel
zijn gericht. Het gee niet als je heel klein begint met iets wat je een warm
hart toedraagt. Je kunt beter je energie in iets kleins stoppen dat werkt
dan in iets groots dat niet uitvoerbaar is. Want als het kleine eenmaal
werkt, zal dit vanzelf andere mensen inspireren om mee te doen. Op deze
manier kan iets kleins heel snel iets groots worden. Elk klein of groot
project dat met een goede en liefdevolle intentie wordt uitgevoerd is heel
belangrijk en versterkt het licht op deze planeet.
Lichtwerkers zijn hier om het licht op het aardoppervlak te verankeren
en vast te houden. Maar we kunnen het licht alleen maar vasthouden als
we niet bang zijn. Zodra we in angst zitten, is het moeilijk voor ons om
helder na te denken; we zijn dan niet meer met onze intuïtie verbonden
en we voelen ons licht niet meer. Daarom is het zo belangrijk dat we zo
snel mogelijk uit de angst stappen. Dat kunnen we bijvoorbeeld doen
door ons regelmatig terug te trekken op een rustige plek en ons daar op
ons lichtlichaam te concentreren. Daar worden we meteen rustiger van,
want ons lichtlichaam kent geen angst, en waar geen angst is, ontstaat
automatisch innerlijke rust en vrede. In deze innerlijke rust kunnen we
ook onze innerlijke leiding en ons hart werkelijk horen.
Iedereen wordt van binnenuit door liefdevolle wezens geleid. Dat
gebeurt voortdurend en ongeacht of we ons ervan bewust zijn. In situaties
die ons bezighouden kunnen we onze beschermengelen en spirituele
gidsen echter ook bewust om leiding vragen. Daarbij kunnen we in

gedachten of hardop met onze jnstoﬀelijke helpers praten. Ook al
kunnen we deze spirituele helpers nog niet horen of zien, ze zijn altijd bij
ons, ze horen ons en ze steunen ons.
Maar soms zorgen onze eigen emotionele of mentale patronen en
inprentingen ervoor dat we onze innerlijke stem niet kunnen waarnemen.
In bepaalde situaties kan het gebeuren dat we een diep innerlijk gevoel
waarnemen dat ons aanraadt om een bepaalde beslissing te nemen, maar
dat ons verstand dat niet dur. Het verstand komt dan met allerlei
redenen en uitvluchten op de proppen waarom we niet naar ons innerlijk
gevoel moeten luisteren, maar in plaats daarvan op onze beproefde
patronen moeten vertrouwen. Op dat soort momenten hebben we de
moed nodig om toch op onze intuïtie te vertrouwen en ons hart te volgen.
Het rationele verstand is natuurlijk ook een nuttig en belangrijk
hulpmiddel, maar het is niet geschikt om ons raad te geven over
belangrijke beslissingen in ons leven. Eerst moeten we diep in onszelf
nauwkeurig aanvoelen en erkennen wat ons hart, wat onze ziel wil, en pas
dan moeten we het verstand erbij halen en gebruiken om te bereiken wat
het hart wil.
Door de stem van ons hart en onze intuïtie te volgen, volgen we
automatisch ook ons levensplan. Daarbij is het niet belangrijk of we dit
levensplan volledig kennen. Er zijn maar heel weinig mensen die zich
volledig bewust zijn van hun totale levensplan, maar dat is geen enkel
probleem. Zolang we ons hart volgen, bevinden we ons op het pad dat we
voorafgaand aan onze incarnatie hebben gekozen, ook al kunnen we ons
het hele pad of alle geplande stations op dit pad op dit moment niet
volledig herinneren.

Waarom het systeem van het onlicht spoedig
ineen zal storten
Vraag: Hoe lang denk je dat het zal duren voordat de matrix van het
onlicht voldoende is aangetast om het huidige systeem in elkaar te laten
storten?

Antwoord: Ik kan niet met zekerheid voorspellen hoe lang het zal
duren voordat de Aarde wordt bevrijd. Dat hee met verschillende
factoren te maken, vooral met het collectieve bewustzijn van de mensen.
Aankelijk van de tijdlijn waarop we ons bevinden, zullen we tot die tijd
verschillende dingen meemaken. We bevinden ons op een bepaald tijdstip
allemaal op een bepaalde tijdlijn, maar parallel aan die tijdlijn zijn er
altijd andere tijdlijnen waarop we over kunnen springen, maar dat hoe
niet per se. Of we van tijdlijn wisselen hee te maken met het collectieve
bewustzijn en hoe de mensheid op bepaalde situaties reageert en welke
beslissingen zij neemt.
Het onderwerp tijdlijnen is weliswaar voor de meeste mensen een
beetje moeilijk te begrijpen, maar dat gee niet. Want één ding is
volkomen duidelijk: op welke tijdlijn we ons ook bevinden, het onlicht zal
deze planeet uiteindelijk verlaten.
Vraag: Hoe weet je dat zo zeker?
Antwoord: Er zijn een paar dingen die ik zeker weet en waardoor ik
ook zeker weet dat het uiteindelijk allemaal goed komt.
Het eerste is dat de Aarde haar eigen trillingsfrequentie steeds verder
verhoogt. Daarin is zij onverbiddelijk en het is ook onaankelijk van wat
er op dit moment op Aarde gebeurt. Ik zeg niet dat het niet belangrijk is
hoe we met de natuur omgaan. Natuurlijk zijn we allemaal
verantwoordelijk voor ons eigen gedrag tegenover andere mensen, dieren
en planten en de hele natuur, en we worden allemaal aangemoedigd om
alles en iedereen met respect en liefde te behandelen. Wat ik bedoel is dat
het ascensieproces van de Aarde hoe dan ook zal plaatsvinden en niet kan
worden tegengehouden, ook al lijken de omstandigheden op het
aardoppervlak op dit moment wat vreemd en somber te zijn. Wat de
krachten van het onlicht ook zullen doen, ze kunnen niet voorkomen dat
de Aarde haar trilling verhoogt en uiteindelijk van de derde naar de vijfde
dimensie ascendeert.
Het tweede dat ik zeker weet is dat het licht op een hoger jnstoﬀelijk
niveau al hee gewonnen. Dit hee zich echter nog niet op het
driedimensionale, materiële niveau gemanifesteerd. We bevinden ons
momenteel in de tussenfase tot de nederlaag van het onlicht ook hier op
het niveau van de derde dimensie een feit is.

De onlichte krachten proberen op dit moment hun plannen op het
aardoppervlak heel snel en gehaast uit te voeren omdat ze op andere
niveaus hebben gemerkt dat de tijd dringt. Ze staan dus onder enorme
tijdsdruk, en die druk projecteren ze nu op ons en leggen ze in de vorm
van al die dubieuze besluiten, maatregelen en dingen die in scène worden
gezet bij ons neer. Tot voor kort dachten ze dat ze bij wijze van spreken
onbeperkt de tijd hadden om hun langetermijnplannen uit te voeren,
maar nu weten ze dat ze de Aarde binnenkort zullen moeten verlaten. Op
dit moment hopen ze nog steeds dat ze misschien toch nog een nederlaag
kunnen afwenden en misschien toch niet hoeven te vertrekken, als ze
maar snel genoeg zijn. Ze zitten zo in elkaar dat ze in hun beleving alleen
maar in hun opzet kunnen slagen als ze al hun politieke, economische en
wetenschappelijke plannen er nu zo snel mogelijk doorheen drukken.
Onbewust zijn ze heel bang om de macht en controle te verliezen
waarmee ze zichzelf voeden en die ze nodig hebben omdat ze geen liefde
kennen. Daarom haasten ze zich nu op zo’n wanhopige manier, terwijl ze
dat eigenlijk niet van plan waren.
Dit is precies wat wij hier op Aarde in de vorm van deze enorme druk
voelen. Maar het goede nieuws is dat de onlichte krachten niet meer
kunnen winnen en dus ook zeker niet zullen winnen. Dat is niet meer
mogelijk, want hun nederlaag is op de hogere etherische niveaus al
bezegeld en kan niet meer worden voorkomen. Daar hee het licht al
gewonnen, en daar is de Aarde al bevrijd. Maar het duurt een poosje
voordat een toestand die in de hogere dimensies al een feit is zich in de
meer verdichte dimensies kan manifesteren. Daardoor wordt het
driedimensionale materiële niveau als laatste bevrijd. Maar het staat vast
dat het bevrijd zal worden, en daarom ben ik ervan overtuigd dat alles
uiteindelijk goed zal komen.
Op dit moment worden de omstandigheden hier op het aardoppervlak
alleen maar slechter, want de onlichte krachten schroeven het tempo
gigantisch op en komen met de ene na de andere enscenering op de
proppen. Maar uiteindelijk zullen hun plannen en wensen niet worden
vervuld. Hun matrix zal uiteenvallen en de onlichte wezens zullen hun
macht moeten afstaan en de planeet moeten verlaten. Dat staat al vast. De
enige vraag is wat er tussen nu en dan zal gebeuren.

Wanneer de matrix van illusie precies zal instorten en wat er tot die
tijd allemaal zal gebeuren hangt van ons af, van ons collectieve
bewustzijn. Het hangt af van hoe lang we als mensheid blijven meedoen
aan het systeem van het onlicht, of wanneer we eindelijk gaan doen wat
we eigenlijk willen. Hoe eerder we erin slagen om parallel aan het huidige
systeem van het onlicht een nieuwe samenleving op te bouwen die op het
positieve is gericht, hoe eerder alle ellende voorbij zal zijn. Maar het
opbouwen van zo’n parallelle maatschappij is in de praktijk niet zo
gemakkelijk, vooral doordat het bewustzijn van de mensen op Aarde zo
sterk van elkaar verschilt. Daarom is het zo belangrijk dat iedereen in
ieder geval op kleinere schaal bij zichzelf begint, kleine oases van licht
creëert en kleinschalige positieve projecten op poten zet.
De derde reden waarom ik er zo zeker van ben is de volgende: het
onlicht hee een hiërarchische structuur, en de wezens die binnen de
machtsstructuur van het onlicht aan de top stonden zijn al weg. Ze
hebben geen invloed meer op de Aarde. Voor zover ik er zicht op heb
verloopt het zuiveringsproces van het onlicht over het algemeen van
boven naar beneden.
Daarom is het voor de onlichte krachten niet meer mogelijk om de
strijd op Aarde te winnen. Hun hiërarchie stort gewoon van boven naar
beneden in. Maar de onlichte wezens die nu nog hier zijn willen gewoon
niet vrijwillig vertrekken. Daarom creëren ze op dit moment deze chaos
op Aarde en gaan ze ervan uit dat ze hun ondergang op de een of andere
manier kunnen voorkomen. Dat zal niet lukken, maar dat geloven ze nu
eenmaal.
Vraag: Kun je de hiërarchie van het onlicht iets gedetailleerder
beschrijven?
Antwoord: De top van de onlicht-hiërarchie bestaat uit de
verschillende niveaus van negatieve buitenaardse wezens die geen
driedimensionaal lichaam hebben. Sommigen van hen zijn dezelfde
wezens die duizenden jaren geleden het menselijk DNA hebben
gemanipuleerd en de matrix op Aarde hebben gecreëerd. Zoals ik al
eerder heb gezegd, zijn de wezens die helemaal bovenaan stonden
inmiddels weg. Andere buitenaardse wezens zijn er echter nog wel.

De onderste laag van de hiërarchie van het onlicht bestaat uit
verschillende soorten duistere wezens, zoals onlichte astrale wezens en
aardse wezens die mensen demonen noemen. En tot slot behoren ook de
onlichte buitenaardsen die hier op Aarde niet in etherische vorm maar in
fysieke menselijke vorm aanwezig zijn tot deze hiërarchie. Deze wezens
zou je ‘onmenselijke mensen’ kunnen noemen, die geen geweten en
scrupules hebben, en geen mededogen kunnen tonen. Dit is maar een
hele kleine groep, maar ze bezitten ontzettend veel geld en invloed.
Dankzij hun vrijwel onbeperkte nanciële middelen hebben ze de
volledige controle over bijna alles wat voor de mens van belang is, op alle
continenten en in alle landen. Zij hebben de touwtjes in handen en
bepalen ook wat de leiders doen die de belangrijkste sleutelposities
binnen onze aardse structuren bekleden, bijvoorbeeld op gebied van de
politiek, het bankwezen, de economie, wetenschappelijk onderzoek, het
gezondheidssysteem, religieuze instellingen en de media.
Je hoort weleens dat de rijkste 2 procent van de mensen ongeveer
evenveel geld hebben als 95 procent van alle mensen bij elkaar. Ik weet
niet of deze percentages precies kloppen; het zou bijvoorbeeld ook 4
procent en 96 procent kunnen zijn. Wat je moet begrijpen is dat een
kleine elite het grootste deel van het geld in handen hee en daardoor
verantwoordelijk is voor de wereldwijde armoede en onrechtvaardigheid,
voor allerlei soorten machtsmisbruik, en voor alle oorlogen en andere
misstanden. Want al deze dingen vinden onder invloed van geld plaats of
juist niet plaats.
Naar mijn mening is geld op zich niet het probleem. Geld is immers
niet iets negatiefs, maar tot op zekere hoogte neutraal. De cruciale vraag is
wie het geld bezit en wat ze ermee doen. In ons huidige systeem wordt
geld meestal gebruikt voor dingen die niet zo positief zijn, en daarom
denken sommige mensen dat geld iets slechts is. Maar of geld een
probleem is hangt af van de mensen die het gebruiken. We kunnen ons
geld ook voor positieve dingen gebruiken. Maar helaas hee de mondiale
nanciële elite niet bepaald het hoogste goed van iedereen voor ogen.
Deze kleine elitegroep die achter de schermen van het wereldtoneel
actief is, vormt echter niet de echte top van de hiërarchie van het onlicht.
Want zoals ik al zei bestaat of bestond die top uit negatief ingestelde

buitenaardse wezens uit een ander sterrenstelsel die de planeet Aarde
wilden overheersen en de mensheid energetisch wilden uitbuiten, en dat
duizenden jaren lang hebben gedaan. De rijkste en machtigste mensen op
deze Aarde zijn uiteindelijk niets anders dan de ontvangers van bevelen
van die vijandige buitenaardse bezetters.
Vraag: Wat gebeurt er met de onlichte machthebbers als hun matrix is
ingestort en ze de planeet zullen moeten verlaten?
Antwoord: De jnstoﬀelijke wezens onder hen zullen volledig uit het
energieveld van de Aarde worden verwijderd en ze zullen hun invloed op
alle niveaus uit handen moeten geven. Dit proces is al in volle gang. En
van degenen die hier op Aarde fysiek zijn geïncarneerd weet ik niet wat
hun uiteindelijke lot zal zijn. Ik vermoed dat hun individuele
bewustzijnsfrequentie en gedrag zullen bepalen wat er met hen gebeurt.
Bij sommigen bestaat de verbinding met de oorspronkelijke bron van
liefde wellicht nog en is die alleen maar een beetje ‘toegedekt’, terwijl bij
anderen deze verbinding er niet meer is. Daardoor zullen er dus
individuele verschillen zijn.

De aanwezigheid van positieve buitenaardsen
Vraag: Naast de duidelijk vijandige en ‘slechte’ buitenaardsen zijn er
ongetwijfeld ook veel goede buitenaardsen. Wil je daar iets over zeggen?
Antwoord: Ja, er zijn alleen al in ons melkwegstelsel ontelbare
verschillende buitenaardse beschavingen en wezens. Daar zitten wezens
bij die de liefde en het licht dienen, maar ook wezens die voor het onlicht
hebben gekozen. In beide groepen zitten wezens die net als wij een fysiek,
driedimensionaal lichaam hebben, en wezens die een jnstoﬀelijk,
hogerdimensionaal lichaam hebben. Sommige wezens kunnen de
dichtheid van hun lichaam naar believen veranderen en aanpassen, zodat
ze in verschillende dimensies kunnen leven.
Voor de eerder genoemde onlichte buitenaardsen, die de mensheid op
Aarde al duizenden jaren met behulp van hun superieure technologie

overheersen en uitbuiten, zijn mensen slechts slaven met wie ze kunnen
doen wat ze willen. Deze onlichte buitenaardse wezens gaan net zo
gewetenloos en slecht met ons om als veel mensen op dit moment met
dieren omgaan.
Maar er zijn ook een heleboel buitenaardse beschavingen die ons
welgezind zijn en die veel geavanceerder zijn dan wij, niet alleen wat hun
technologie betre, maar ook wat hun trillingsfrequentie en hun
bewustzijnsniveau betre. Ook al kunnen veel mensen zich dat misschien
niet voorstellen, omdat je er in schoolboeken en in de media niets over
hoort, in het universum leven onnoemelijk veel hoogontwikkelde
spirituele beschavingen die op het goddelijke zijn gericht en die zowel
liefdevoller als krachtiger zijn dan de wezens die tot de onlichte hiërarchie
behoren. Een groot aantal van hen weet dat wij hier op Aarde bestaan, en
ze zien ook dat we hier op dit moment problemen hebben. Daarom
hebben enkele van deze lichtvolle beschavingen zich verenigd om ons bij
te staan. Sommigen van hen reizen trouwens in enorme ruimteschepen
die op dit moment in ons zonnestelsel gestationeerd zijn. Dit zijn niet
alleen jnstoﬀelijke schepen, maar ook grofstoﬀelijke.
Deze krachtige lichtvolle beschavingen mogen echter niet zomaar
ingrijpen in wat er op Aarde gebeurt, want volgens de kosmische wet
moeten ze de vrije wil van alle beschavingen respecteren. Omdat ze dus
ook de vrije wil van het collectief van de mensheid respecteren, mogen ze
zich pas met ons bemoeien als we ze daartoe bewust uitnodigen en het
hen bewust toestaan.
Dit betekent dat hoe meer mensen het huidige systeem doorzien en
inzien welk spel hier op Aarde wordt gespeeld, en hoe resoluter we
bewust besluiten dat we deze onderdrukking en uitbuiting door het
onlicht niet meer willen, maar in plaats daarvan een volmaakte, mooie en
vrije wereld, hoe meer de welgezinde beschavingen kunnen ingrijpen en
ons kunnen helpen, vooral als we ze nadrukkelijk om hulp vragen. We
zijn ons vaak niet eens bewust van de manieren waarop ze ons al helpen.
Zo zijn er zeer geloofwaardige getuigenverslagen van voormalige leden
van de Amerikaanse luchtmacht die zeggen dat buitenaardse wezens al
verschillende keren hebben ingegrepen en kernwapens die klaar waren

voor lancering onklaar hebben gemaakt. Het grote publiek wordt echter
vrijwel nooit over dat soort gebeurtenissen geïnformeerd.
Soms vragen mensen waarom de positieve buitenaardsen niet gewoon
voor iedereen zichtbaar op de Aarde landen en ons bevrijden. Zoals ik al
eerder heb gezegd mogen ze alleen maar ingrijpen als een meerderheid
van de mensen ze daartoe bewust uitnodigt en nadrukkelijk om hun hulp
vraagt, maar dat is tot nu toe nog niet gebeurd. Want het bewust
uitnodigen van de lichtkrachten is alleen maar mogelijk als mensen eerst
erkennen dat ze in een systeem leven waarin ze door kwaadwillende
krachten worden onderdrukt en uitgebuit. Pas wanneer ze dit echt
begrijpen en vervolgens bewust besluiten dat ze dit systeem niet langer
willen, zijn ze klaar voor een fundamentele verandering. Zolang mensen
blijven denken dat ze weliswaar onder de toestand op Aarde lijden, maar
dat hun leven over het geheel genomen wel oké is, zien ze niet in waarom
het systeem ingrijpend zou moeten veranderen. Pas als mensen werkelijk
een totaal nieuwe manier van samenleven willen, zullen ze de positieve
buitenaardsen om hulp en steun vragen.
Een andere reden waarom deze liefdevolle positieve buitenaardsen niet
zomaar op onze planeet landen en ons bevrijden is dat de mensheid open
moet staan voor een ontmoeting met hen, maar daar is een bepaald
bewustzijn voor nodig. Het grootste deel van de relatief weinig mensen
die op dit moment überhaupt in het bestaan van buitenaardse wezens
geloven zijn bang voor hen omdat ze door de propaganda van de
lmindustrie of science- ctionverhalen denken dat alle buitenaardse
wezens slecht zijn en de mensheid willen aanvallen, tot slaaf willen maken
of willen opeten. Dat er ook welwillende en lieebbende buitenaardse
beschavingen bestaan, wordt in de boeken en lms amper vermeld.
Eigenlijk is het wel een beetje ironisch, want er zijn inderdaad
kwaadaardige en vijandige buitenaardse wezens die de Aarde willen
overnemen en mensen tot slaaf willen maken, maar dat zijn juist degenen
die hier al heel lang zijn en er onder andere verantwoordelijk voor zijn dat
de mensen dit eenzijdige, angstwekkende beeld van buitenaardse wezens
hebben. Door deze eenzijdige programmering is het op dit moment nog
steeds zo dat de meeste mensen ook de positieve buitenaardse wezens niet
vertrouwen en bang voor hen zijn, en dat is dus ook een reden waarom ze

nog niet met hun ruimteschepen zijn geland en zich nog niet hebben
laten zien.
Bovendien zul je ook wel begrijpen dat de top van de verschillende
krijgsmachten op Aarde ook niet wil dat dit gebeurt en dat ze zolang ze
nog aan de macht zijn zullen proberen om het te voorkomen. Als de
positieve buitenaardse wezens zomaar zouden landen, zou het leger ze
onmiddellijk aanvallen, en liefdevolle wezens zijn niet naar zo’n
confrontatie op zoek. Overigens zijn er gelukkig al groepen mensen, zelfs
binnen het leger, die bij de lichtvolle kant horen en die zich inzetten om in
de toekomst een vreedzamere wereld mogelijk te maken.
Op een bepaald moment zullen de lichtvolle buitenaardsen zich aan
ons laten zien, als we niet meer bang voor ze zijn maar collectief klaar zijn
voor een ontmoeting met hen en hen uitdrukkelijk in ons midden
verwelkomen, zodat ze ons kunnen helpen bij het uit de wereld helpen
van het systeem van het onlicht. Later zou de mensheid zelfs tot de
galactische gemeenschap van licht kunnen worden toegelaten. Maar dit is
alleen maar mogelijk als de mensheid weer volledig vreedzaam is en geen
onderlinge oorlogen meer voert.
Ook al laten de positieve buitenaardse wezens zich op dit moment niet
zien, ze helpen ons op een heleboel manieren. Zo treﬀen ze bijvoorbeeld
zowel in het zonnestelsel als in de jnstoﬀelijke sferen van de Aarde
bepaalde voorzorgsmaatregelen. De mensheid is dus niet op zichzelf
aangewezen en zal zichzelf ook niet volledig op eigen kracht hoeven te
bevrijden en hoeven te ascenderen. We worden omringd door
hoogontwikkelde, liefdevolle beschavingen die ons met een goedgezinde
blik in de gaten houden en zowel in staat als bereid zijn om ons te helpen
bij onze bevrijding van de buitenaardse bezetters. Als de mensheid op
Aarde aan haar lot zou worden overgelaten, en geen hulp en steun zou
ontvangen van deze liefdevolle positieve buitenaardse wezens, denk ik dat
ze allang uitgestorven zou zijn. Dan zouden we onszelf weggevaagd
hebben, of we zouden weggevaagd zijn, of allebei. Alleen al het feit dat de
mensheid nog bestaat en dat nu miljoenen mensen over de hele wereld
ontwaken, is voor mij een duidelijk bewijs dat er naast de duistere
krachten ook heel veel lichtvolle krachten aanwezig zijn.

Net zoals er negatieve buitenaardsen zijn die in een menselijke
gedaante op Aarde kunnen incarneren, zijn er ook positieve
buitenaardsen die als mens incarneren. Op deze manier helpen ze de
mensheid ook. Veel mensen die nu al hier op Aarde zijn, of die
binnenkort zullen komen om de wereldbevolking bij haar ascensieproces
te helpen, zijn helemaal niet van de Aarde aomstig, maar zijn speciaal
voor dit doel vanaf andere planeten hiernaartoe gekomen.
Natuurlijk komt geen enkele ziel oorspronkelijk van de Aarde, want
alle zielen in het hele universum zijn aomstig van dezelfde goddelijke
Oerbron. Maar het is wel zo dat sommige zielen op hun individuele reis
door de kosmos al meerdere keren in verschillende sterrenstelsels of op
verschillende planeten hebben geleefd. Zo zijn er zielen die al heel vaak
op Aarde zijn geïncarneerd en deze planeet als het ware als hun thuis zien,
terwijl anderen de Aarde tot nu toe slechts sporadisch of nog nooit
hebben bezocht. Dit verklaart ook waarom sommige mensen zich bewust
of onbewust sterker met de Aarde identi ceren dan anderen. Nu is het
nog zo dat de meeste zielen bij het begin van hun aardse incarnatie
vergeten welke ervaringen ze in vorige levens hebben opgedaan, maar
deze ervaringen zijn opgeslagen in hun onderbewustzijn en zijn op die
manier dus nog steeds aanwezig.
Ik denk dat de aanwezigheid van de positieve buitenaardsen die rond
de Aarde zijn gestationeerd, maar ook van de lichtwezens die hier als
mens zijn geïncarneerd, een heel goed teken is. Hieruit kunnen we
allemaal veel kracht, hoop en vertrouwen putten. Misschien kunnen we
ons in deze merkwaardige tijden niet altijd voorstellen hoe het helemaal
weer de goede kant op moet gaan, en dat alles uiteindelijk toch weer goed
komt, maar in mijn optiek zouden hier niet zoveel lichtwerkers zijn als de
hoop op een goede a oop niet gerechtvaardigd zou zijn.
Het universum verspilt geen energie. Dus als de situatie hopeloos was,
zouden de lichtwerkers niet in zulke grote getalen hiernaartoe zijn
gekomen. Vanuit het perspectief van ons Hogere Zelf hebben we een beter
overzicht over wat er allemaal gebeurt, en daardoor kunnen we als ziel
een klein stukje in de toekomst kijken en als het ware voorspellen welke
beslissingen en ontwikkelingen het meest waarschijnlijk zijn. Dus als het
vanuit dit hogere lichtvolle perspectief niet duidelijk zou zijn dat het

project zal slagen en dat alles uiteindelijk goed zal komen, dan zouden
niet zoveel lichtwerkers ervoor hebben gekozen om nu hierheen te komen
om de mensheid bij haar bevrijding van het onlicht te ondersteunen.

We hebben het niet zo lang volgehouden om het
nu op te geven!
Vraag: Wat is volgens jou het beste wat we op dit moment kunnen doen,
nu de druk van het onlicht nog zo groot is en nu de huidige machthebbers
proberen om hun plannen er goedschiks of kwaadschiks doorheen te
drukken?
Antwoord: Ik kan elke keer alleen maar hetzelfde benadrukken: het
beste wat we kunnen doen is ons met gelijkgestemden verbinden en nu al
beginnen met het opbouwen van een positieve parallelle samenleving, zo
goed als we dat onder de huidige omstandigheden kunnen. Het is ook
belangrijk dat we standvastig blijven en het nu niet opgeven. We hebben
het niet zo lang volgehouden om het nu op te geven! We zijn hier om het
menswaardige leven op Aarde weer op te eisen dat het onlicht van ons
hee afgepakt. Dat doel moeten we steeds voor ogen houden. Daarvoor
kunnen we vertrouwen putten uit het besef dat er hier op Aarde al zoveel
mooie en goede dingen zijn en dat ons in de toekomst nog veel meer
mooie en goede dingen te wachten staan.
Ik besef dat dit voor ons allemaal een moeilijke tijd is, waarin we veel
druk en veel zwaarte ervaren, en waarin veel mensen lijden. Maar laten
we één ding niet vergeten: als we deze fase achter de rug hebben, zijn we
veel vrijer om op deze planeet samen iets positiefs op te bouwen! Maar tot
die tijd wordt ons gevraagd om het vol te houden en te proberen deze
periode zo bewust mogelijk door te komen.
Er kunnen momenten zijn waarop we ons machteloos voelen en met
het idee spelen om toe te geven of het zelfs op te geven. Op dat soort
momenten moeten we onszelf afvragen: ‘Waarom ben ik hier eigenlijk
gekomen? Waarom was ik, als onsterfelijke ziel, eigenlijk bereid om steeds
opnieuw hier op Aarde te incarneren? En waarom zou ik al die incarnaties

in de matrix van het onlicht hebben verduurd?’ De reden hiervoor moet
belangrijk genoeg zijn geweest om er al die moeite voor te doen. Dus
moeten we het nu tijdens het laatste stukje van de reis ook helemaal tot
aan het einde volhouden. Als we het nu zouden opgeven, zou al die
moeite voor niets zijn geweest, en dat zou heel jammer zijn. Ik weet zeker
dat we later, als het allemaal voorbij is, terug zullen kijken en zullen
zeggen: ‘Ja, het was de moeite waard dat we standhielden en volhielden.’
Ik denk niet dat we onszelf al deze moeilijkheden zouden aandoen als we
niet al op het niveau van ons Hogere Zelf wisten dat het uiteindelijk de
moeite waard zal zijn. Maar als je negatieve dingen ervaart, kun je je dat
vanuit je driedimensionale perspectief vaak niet voorstellen, omdat je het
grotere geheel niet ziet, vooral als je al zoveel incarnaties hebt geleden.
Op de momenten waarop we niet in onze kracht staan, als we door
twijfels worden overmand, moeten we elkaar moed inspreken en elkaar
aanmoedigen om het vol te houden. Op het materiële niveau kan de
situatie in de nabije toekomst best weer erger en zwaarder worden. Op de
hogere jnstoﬀelijke niveaus gebeuren er echter al een heleboel goede
dingen. Daar zijn de positieve buitenaardsen de atmosfeer al van het
onlicht aan het zuiveren en de volgende stappen voor de mensheid aan
het voorbereiden, maar hier op fysiek niveau merken de meeste mensen
daar nog niets van. Wij zijn hier als het ware het aardse ‘grondpersoneel’
van de lichtvolle krachten, en dit grondpersoneel bevindt zich in een
massale staat van beleg, vooral de laatste jaren. Met vertrouwen,
doorzettingsvermogen en wederzijdse steun zullen we ook deze laatste
moeilijke periode doorkomen tot alles uiteindelijk beter wordt.
Het is belangrijk dat we onszelf met behulp van een hoger perspectief,
helderheid en kennis uit het gevoel van machteloosheid bevrijden. Deze
kennis houdt in dat we niet machteloos staan tegenover het systeem van
het onlicht. We kunnen wel degelijk iets doen, want als scheppers hebben
we de kracht om met behulp van de kracht van liefde dingen te
veranderen. Dat hoeven we niet alleen te doen. We worden op alle
niveaus altijd door liefdevolle medestanders omringd. En uiteindelijk
komt alles goed.

Na de ineenstorting van het onlichte systeem
Vraag: Wat zal er volgens jou als eerste gebeuren nadat het systeem van
het onlicht in elkaar is gestort? Hoe zal de bevolking reageren als het
onlicht zijn macht is kwijtgeraakt?
Antwoord: Een van de eerste veranderingen die al heel snel merkbaar
zal zijn is dat alles energetisch anders zal aanvoelen. We zullen ons vanaf
het moment dat de Aarde bevrijd is allemaal veel lichter en vrijer voelen.
Na het vertrek van het onlicht zal het leven veel gemakkelijker zijn voor
alle mensen die zich inzetten voor het hoogste goed van iedereen en die
het licht willen verspreiden, want dan worden de lichtvolle activiteiten
niet meer gericht onderdrukt, zoals dat nu nog het geval is.
Hoe lang het zal duren voordat de bevrijding concreet op het
driedimensionale niveau voelbaar wordt, en voordat de omstandigheden
in de materie werkelijk veranderen, weet ik niet precies. Maar ik kan me
goed voorstellen dat we vrij snel bepaalde concrete veranderingen zullen
zien. Ik wil hier wel een paar voorbeelden noemen die me te binnen
schieten, maar deze lijst is verre van volledig. Die zou waarschijnlijk veel
te lang worden als ik alles zou opsommen.
Als de Aarde bevrijd is van de invloed van het onlicht, zullen ook de
zogenaamde reguliere media anders over bepaalde zaken gaan berichten,
want ze zullen niet meer gebruikt worden voor manipulatie en
desinformatie, maar voor het vertellen van de waarheid. Sommige
mensen kunnen dit als een grote verandering ervaren, vooral als bepaalde
aspecten van de waarheid niet in hun vroegere wereldbeeld passen. Ik
vermoed echter dat ook dan de volledige waarheid niet onmiddellijk
onthuld zal worden, maar stukje bij beetje, zodat de bevolking geleidelijk
het grotere geheel kan begrijpen en eraan kan wennen.
Wat ook zal veranderen zijn de talrijke crises, con icten en oorlogen
waar de mensheid overal ter wereld nog steeds onder lijdt. Aan de meeste
ervan kan meteen na het vertrek van het onlicht een einde worden
gemaakt. Want de meeste oorlogen zijn er alleen maar omdat de
machthebbers ze zijn begonnen om hun eigen belangen te behartigen en
ze met hun geld te laten voortduren. Als de onlichte elite niet meer actief

is, verdwijnen haar oorlogen. Alleen dan kan pas echte wereldvrede
ontstaan.
In het begin zullen er nog wel wat con icten blijven bestaan doordat
bepaalde groepen mensen elkaar niet begrijpen. Want hoewel de wezens
van het onlicht op een gegeven moment verdwenen zullen zijn, zullen de
mensen hier op Aarde nog steeds hun eigen trilling en bewustzijn hebben.
Maar hoe bewuster het collectief wordt en hoe meer we gaan beseﬀen dat
we één beschaving zijn en dat het geen zin hee om elkaar te bestrijden,
des te sneller zullen deze con icten opgelost worden. Als je met elkaar
van mening verschilt en verschillende verlangens en behoeen hebt, kun
je daar ook op een constructieve manier mee omgaan zonder dat je elkaar
hoe te bestrijden. Na de bevrijding zal dit ook gemakkelijker gaan, want
dan zijn er geen wezens meer die achter de schermen aan de touwtjes
trekken en er belang bij hebben om overal tweedracht te zaaien en
con icten aan te wakkeren. Toch zal het waarschijnlijk wel even duren
voordat alle mensen dit gaan beseﬀen, want we hebben in de afgelopen
duizenden jaren nooit echt geleerd om vreedzaam en zonder geweld met
elkaar samen te leven. Maar op een bepaald moment zal de mensheid het
punt bereiken waarop we allemaal weer bewust verbonden zijn met de
liefde die we in ons diepste wezen zijn, en dat zal er automatisch voor
zorgen dat er geen geweld meer zal zijn.
Een laatste punt dat ik wil noemen hee te maken met de nieuwe
technologieën die we na de bevrijding kunnen gebruiken. Dingen als
‘vrije energie’ zijn allang bekend, maar ze worden door de huidige
machthebbers voor de bevolking geheimgehouden. Dit komt doordat de
onlichte krachten er geen belang bij hebben dat mensen vrije energie
kunnen gebruiken. Binnen het huidige systeem worden we opzettelijk
aankelijk gemaakt van energiebronnen die in handen zijn van de
onlichte krachten. Dat maakt allemaal deel uit van hun
manipulatiestrategie. De toegang tot vrije energie zal de mens in de
toekomst onaankelijk maken van fossiele brandstoﬀen en het huidige
elektriciteitsnet.
Er zullen ook allerlei andere technologieën zijn die de lichtwezens ons
ter beschikking zullen stellen. Zo zullen er communicatie-apparaten zijn
die geen schadelijke straling uitzenden en dat soort dingen. Er zal ook een

volledig nieuw nancieel systeem komen dat op totaal andere waarden is
gebaseerd dan het huidige nanciële systeem, en er zullen nieuwe
politieke en economische structuren komen. Kortom, als het onlicht weg
is, zullen alle systemen die we nu hebben helemaal veranderen. Alles
wordt anders georganiseerd en er zal op alle levensgebieden een
verandering plaatsvinden van manipulatie naar wederzijds respect, van
uitbuiting naar rechtvaardigheid, en van het destructieve naar het
constructieve.
Zoals ik al zei was dit een zeer korte en onvolledige lijst. Want na de
bevrijding van de Aarde zal uiteindelijk alles veranderen. Alles zal veel
vrijer en mooier zijn dan het nu is.

Vernietiging en herstel van de natuur
Vraag: Veel mensen zijn tegenwoordig erg bezorgd over de aanhoudende
milieuvervuiling. We hebben de laatste decennia zoveel vervuilende
stoﬀen in de natuur gedumpt dat de lucht en de bodem vervuild zijn en
de oceanen en andere wateren met chemicaliën en afval zijn
verontreinigd. Wat kun je hier vanuit spiritueel oogpunt over zeggen?
Antwoord: Ik vind het heel triest wat de mensen met onze moeder, met
de natuur doen. En ik juich het zeer toe als mensen, vooral jonge mensen,
zich inzetten voor de bescherming van het milieu. Wij hebben als mensen
verantwoordelijkheid voor de dieren, de planten, de hele natuur. Ze
hebben allemaal onze bescherming en genegenheid nodig.
Maar als je je serieus voor milieubescherming wilt inzetten, moet je
ook niet naïef zijn en zomaar blindelings alles geloven wat de wetenschap
en de politiek ons vertellen. Net als op alle andere terreinen van het
onlichte systeem zijn er een heleboel leugens en halve waarheden in het
spel om het bewustzijn en de energie van de mensen in een bepaalde
richting te sturen, in dit geval de energie van de milieuactivisten. Die
geloven dan dat ze iets goeds doen en dat ze de natuur helpen, maar in
veel gevallen is dat niet helemaal waar.

Een voorbeeld hiervan is het verhaal over de opwarming van de Aarde
doordat er te veel CO₂ in de atmosfeer zit. Dat verhaal klopt niet
helemaal. Want CO₂ is in principe nooit het probleem geweest. Dat wordt
ons alleen maar verteld om ons bang te maken en con icten tussen
mensen te veroorzaken en ons op die manier te beïnvloeden. Het is
duidelijk dat het klimaat op Aarde op dit moment aan het veranderen is,
daar bestaat geen twijfel over, maar dit is niet de eerste keer dat dit
gebeurt. De Aarde is een levend organisme en hee in het verleden al heel
vaak bepaalde veranderingen doorgemaakt, waaronder een heleboel
klimaatveranderingen. CO₂ is daar niet de schuld van. Ik denk dat we er
wel op kunnen vertrouwen dat de Aarde precies weet wat ze in het licht
van de huidige klimaatveranderingen moet doen, en dat we niet op een
vijandige of angstige manier met haar moeten omgaan.
De door mensen veroorzaakte moedwillige en gewetenloze
vernietiging van de natuur, de lucht, de bodem en de oceanen is een hele
andere zaak. Op dit vlak zouden we nu eindelijk eens mededogen met de
Aarde moeten hebben en ons destructieve gedrag moeten veranderen.
Wat we dus daadwerkelijk dringend nodig hebben is consequente
milieubescherming. Wat we echter niet nodig hebben is een vermeende
klimaatbescherming op basis van het CO₂-verhaal dat sommige
wetenschappers en politici vertellen in opdracht van degenen die achter
de schermen de touwtjes in handen hebben zodat die hun doelen kunnen
bereiken.
Milieubescherming betekent voor mij dat we er op een liefdevolle
manier voor zorgen dat ons milieu weer gezond en heel wordt en dat het
ook in de toekomst gezond en heel blij. Dat is onze
verantwoordelijkheid, want wij zijn tenslotte degenen die de lucht, de
bodem en de oceanen gebruiken. Het klimaat van de Aarde is echter niet
onze verantwoordelijkheid, en de Aarde zal dit naar eigen goeddunken
zelf wel regelen. Onze bijdrage zou moeten zijn dat we de Aarde en de
natuur goed behandelen en stoppen met het verontreinigen van het
milieu. We verontreinigen de natuur op dit moment op een heleboel
verschillende niveaus en met een heleboel verschillende verontreinigende
stoﬀen, waarvan sommige bekend zijn bij het grote publiek, maar andere
een stuk minder, zoals chemtrails en dat soort dingen.

Op een gegeven moment zal ook de manipulatie van het weer moeten
ophouden, maar dat zal waarschijnlijk pas gebeuren als alle onlichte
wezens de planeet hebben verlaten. Tot die tijd zullen ze waarschijnlijk
zonder scrupules het weer blijven manipuleren. Deze kwalijke praktijken
behoren ook tot de dingen die grotendeels onbekend zijn bij het grote
publiek, maar je kunt er zelf onderzoek naar doen door op het trefwoord
‘weermanipulatie’ te zoeken.
Vraag: Soms hoor je bezorgde onderzoekers zeggen dat de vervuiling van
de planeet al zo ver gevorderd is, dat zelfs als alle landen van de wereld
vanaf morgen zouden ophouden met het lozen van giige stoﬀen, het nog
tientallen jaren zou duren voordat de natuur zich enigszins hersteld hee
van de al aanwezige schade. Hoe zie jij dat?
Antwoord: Ik kijk er veel optimistischer en niet vanuit angst naar.
Gelukkig weet ik dat er hogerdimensionale technologieën zijn met behulp
waarvan het mogelijk is om de vervuilde grond en het water en de lucht in
betrekkelijk korte tijd weer schoon te maken en de natuur te helen. Over
dat soort technologieën beschikken bijvoorbeeld bepaalde liefdevolle
beschavingen die in de Binnenaarde leven, en ook beschavingen die op
andere planeten leven. Hun technologieën zijn lichtvol, in harmonie met
de natuur en richten geen schade aan.
De mens hee ook al toegang tot technologieën die niet schadelijk zijn.
Niet alleen vrije energie, maar ook andere technologieën die goed zouden
zijn voor het leven op Aarde als ze op de juiste manier zouden worden
gebruikt. Bepaalde afdelingen van de krijgsmachten houden zich
bijvoorbeeld bezig met zeer geavanceerde technologieën waarmee je
onder andere het vervuilde aardoppervlak kunt schoonmaken. Deze
technologieën worden echter opzettelijk voor de bevolking
geheimgehouden, want een aanhoudende angst voor de toekomst maakt
ook deel uit van de plannen van het onlicht. Bovendien willen de onlichte
krachten niet dat de mensen van vrije energie gebruik kunnen maken,
want dan zouden ze niet meer via de energieprijzen onder controle
gehouden kunnen worden. Ze willen ook geen gezonde en sterke
bevolking, en daarom mogen ze alleen maar technologieën gebruiken die
schadelijke straling uitzenden of op een andere manier de gezondheid

schaden en mensen verzwakken. Zoals ik al zei zijn de wezens van het
onlicht die de touwtjes in handen hebben niet bepaald aardige wezens. Ze
zijn onmenselijk, hardvochtig en gewetenloos. Dit is de enige manier om
te verklaren waarom ze de mensen en de Aarde al die vreselijke dingen
aandoen.
De natuur hee ook een zelelend vermogen. Als de mensheid zou
ophouden met het voortdurend beschadigen van de natuur en haar op die
manier een adempauze zou gunnen, kon zij zichzelf weer beginnen te
helen. Ook het menselijk lichaam hee een zelfgenezend vermogen, en er
zijn ook talloze lichtvolle methoden en technologieën die we voor onze
gezondheid kunnen gebruiken en waarmee we heel veel dingen kunnen
genezen. Er zijn al goede projecten en mensen met goede ideeën over hoe
het herstel van natuur en mensheid het best kan worden bevorderd en
hoe het evenwicht kan worden hersteld. Zodra het onlicht de planeet
verlaat, hebben we weer toegang tot een heleboel van deze fantastische
dingen.
Dus ook in dit opzicht kunnen we vol goede moed de trilling van angst
loslaten en erop vertrouwen dat alles goed zal komen. De Aarde is niet
verloren, de natuur is niet onherstelbaar vernietigd, en er zal een einde
aan het lijden en de ellende komen. Vroeg of laat zullen wij collectief de
fouten inzien die we hebben gemaakt, en zodra we bereid zijn om die
fouten te herstellen, zullen we de genoemde oplossingen vinden en alles
rechtzetten. Tal van hogerdimensionale beschavingen zullen ons daarbij
ondersteunen. Sommige zuiveringsprocessen zullen niet binnen een dag
plaatsvinden, maar het zal ook geen decennia duren.

Voorbereidingen op onzekere tijden
Vraag: Laten we weer even een stapje terugzetten naar het heden. Je zei
dat het op het materiële niveau weer erger en zwaarder zou kunnen
worden. Er zijn drie scenario’s voor de nabije toekomst die in dit verband
worden besproken, namelijk dat er een zogenaamde black-out zou

kunnen komen, dat wil zeggen een totale, wereldwijde stroomuitval, of
dat er een nieuwe wereldwijde gezondheidscrisis of zelfs een grote oorlog
zou kunnen uitbreken. Alle drie de scenario’s kunnen leiden tot een
volledige ontregeling van belangrijke infrastructuren. Denk je dat dit
soort scenario’s zouden kunnen gebeuren? En is het raadzaam om
bepaalde voorzorgsmaatregelen te nemen?
Antwoord: Zeker, de plannen van de onlichte krachten omvatten ook
dat soort extreme dingen, dus om opnieuw zoveel mogelijk chaos te
veroorzaken en overal in de wereld angstenergieën op te wekken. Het is
niet zeker of ze erin zullen slagen om al hun plannen uit te voeren voordat
de mensheid is bevrijd, maar ze zullen het ongetwijfeld proberen. Zoals
het er nu naar uitziet, zou het inderdaad eerst weer erger kunnen worden
omdat de wanhopige duistere wezens het huidige systeem nog steeds
koste wat kost in stand willen houden, en ook gezien het bewustzijn van
veel mensen die nog steeds willen doorslapen en alles wat ze wordt
opgedragen blindelings uitvoeren. Daarom kan het geen kwaad als we ons
voorbereiden op een mogelijke stroomuitval of bevoorradingstekorten
door bijvoorbeeld noodvoorraden in te slaan.
Vraag: Sommige mensen beweren dat dit soort voorzorgsmaatregelen
voortkomen uit een lager angstbewustzijn en dat spirituele mensen zulke
dingen niet nodig hebben. Hoe zie jij dit?
Antwoord: Voorzorgsmaatregelen hoeven niet noodzakelijkerwijs
voort te komen uit een angstbewustzijn. Het kan ook gewoon gezond
verstand zijn.
Stel dat onze beschermengel ons aanraadt vandaag niet onze
gebruikelijke route te nemen, maar een andere route te kiezen. Dat doet
hij niet uit angst, maar omdat hij in de toekomst kan kijken en zo slim is
dat hij in de eerste plaats ziet dat er gevaar dreigt en ten tweede weet hoe
we dit gevaar kunnen vermijden. Zo is het ook met het nemen van
voorzorgsmaatregelen en het aanleggen van noodvoorraden. Dat kunnen
we zonder angst doen door gewoon onze vooruitziende blik en wijsheid te
gebruiken. De huidige wereldsituatie is nu eenmaal van dien aard dat er
inderdaad een bepaald gevaar dreigt.

De vraag die we altijd moeten stellen is met welke energie, met welke
intentie en met welk gevoel we iets doen. Op energetisch niveau maakt
het heel veel uit of we ons vanuit angst of vanuit gezond verstand op
onzekere tijden voorbereiden. Als we ons vanuit gezond verstand op een
mogelijk scenario voorbereiden, voeden we dit scenario energetisch niet,
want hoewel we onze gedachten er voor een bepaalde tijd op gericht
hebben, ondersteunen we de trilling van angst dan niet met onze
gevoelens. Nadat we vanuit dit bewustzijn de nodige
voorzorgsmaatregelen hebben getroﬀen, hoeven we er geen aandacht
meer aan te schenken en kunnen we ons in plaats daarvan bezighouden
met de opbouw van een positieve toekomst.
Als het uiteindelijk allemaal niet zo slecht blijkt te zijn als we dachten,
is dat alleen maar mooi. Dan kunnen we onze ongebruikte
noodvoorraden gewoon weggeven.
Vraag: De duistere krachten hebben het vaak over ‘Agenda 2030’. Ze
willen hun plannen voor een totale controlemaatschappij tegen 2030
uitgevoerd hebben. Denk je dat ze daarin nog zullen slagen?
Antwoord: Ik weet niet precies hoe lang ze hier nog hun gang kunnen
blijven gaan of hoe ver ze zullen komen met de uitvoering van hun
plannen, want dat hangt van verschillende factoren af. De belangrijkste
vraag is of het volk de bevelen van het onlicht braaf blij opvolgen, of dat
het wakker wordt en besluit om het systeem niet meer te volgen. Het gaat
dus om ‘de ongehoorzaamheid van de liefde’. Soms is burgerlijke
ongehoorzaamheid nodig om een toekomst te voorkomen die niemand
van ons wil. Daarom is het zinvol dat we de plannen van het onlicht in
ieder geval in grote lijnen kennen, zodat we bepaalde maatregelen kunnen
doorzien en op de juiste manier kunnen inschatten, en zo nodig kunnen
zeggen: ‘Sorry, maar hier doe ik niet aan mee.’ Maar dan moeten we ook
werkelijk naar dat inzicht handelen. Het is niet voldoende als we alleen
maar anders denken terwijl we toch alles doen wat ons wordt opgedragen.
Een andere factor is hoe goed de ontwaakte lichtwerkers in staat zullen
zijn hun onderlinge verschillen naast zich neer te leggen, zich op een
constructieve manier met elkaar te verbinden en een samenhangende
eenheid te vormen. Deze eenheid van lichtwerkers is een zeer krachtige

manier om de collectieve trilling van de mensheid te verhogen en het
systeem van het onlicht omver te werpen.
Wanneer dit precies zal gebeuren, weet ik dus niet. Maar ik ben er wel vrij
zeker van dat de krachten van het onlicht er rond het jaar 2030 niet meer
zullen zijn.

Zeven aanbevelingen om je trilling te verhogen
Vraag: Wat kunnen we concreet doen om onze individuele trilling te
verhogen en die vervolgens in ons dagelijks leven hoog te houden?
Antwoord: In principe is dat heel eenvoudig: door vanuit ons hart te
leven.
Vraag: Hoe werkt dat precies?
Antwoord: Door dingen te doen waarvan we in ons hart voelen dat ze
ervoor zorgen dat we ons beter voelen. Elke gedachte die ons een goed
gevoel gee; elke activiteit die ons vreugde schenkt; alles wat we horen of
zien dat ons blij maakt. Al deze dingen verhogen onze trilling. Gelukkig
zijn is de natuurlijke staat van onze ziel, en we hebben als mens ook het
recht om de dingen te doen die ons diep in ons hart gelukkig maken.
Vraag: Kun je een paar voorbeelden geven?
Antwoord: We kunnen bijvoorbeeld teksten lezen die ons een goed
gevoel geven, naar foto’s kijken die ons een goed gevoel geven, of naar
muziek luisteren die ons een goed gevoel gee. We kunnen de natuur in
gaan, want dat is altijd goed voor ons. We kunnen ook communiceren
met de Aarde, met de bomen of de stenen, en we kunnen mensen
ontmoeten die ons een veilig gevoel geven en bij wie we ons gelukkig
voelen.
In het algemeen moeten we ons alleen maar bezighouden met
opbeurende dingen en alle situaties en ontmoetingen vermijden die ons
naar beneden trekken of die een innerlijke druk in ons veroorzaken. Als
dit door omstandigheden niet mogelijk is, is het belangrijk dat we

mogelijkheden scheppen om weer in balans te komen. Als je bijvoorbeeld
veel stress op je werk hebt, kun je thuis altijd een oase van licht creëren
die vrij is van stress en waar je tijd voor jezelf kunt nemen, jezelf
energetisch kunt reinigen en je eigen licht weer kunt voelen.
Er zijn een heleboel manieren waarop we onze trilling kunnen
verhogen. Hoe meer we onze trilling op een van deze manieren verhogen,
hoe meer kracht en hoe meer ruimte we in onszelf en buiten onszelf
hebben om er voor anderen te zijn en positieve dingen voor anderen te
doen. Het vermogen om goede dingen voor jezelf te doen is dus een
voorwaarde om anderen te kunnen ondersteunen en helpen.
Vraag: Hoe weten we of onze trilling hoger is geworden?
Antwoord: Ook dat is heel eenvoudig: door het feit dat we ons beter en
comfortabeler voelen, door het feit dat we weer meer hoop en vertrouwen
voelen enzovoort.
Vooral in de huidige tijd zijn hoop en vertrouwen erg belangrijk. Veel
mensen zitten nog te veel in hun angst gevangen. Door hun huidige
bewustzijnstoestand weten ze niet, of kunnen ze zich niet voorstellen, dat
het mogelijk is om uit die angsttoestand te komen. Maar als je al wat
verder ontwaakt bent, kun je je stap voor stap van je angst bevrijden door
je trilling te verhogen en je bewustzijn te verruimen.
Daarin ligt onze verantwoordelijkheid: anderen helpen door zelf onze
angst naast ons neer te leggen, door zelfvertrouwen te voelen en uit te
stralen, door schoonheid in de wereld te brengen. Door op deze manier
licht te verspreiden, helpen we zowel mensen als dieren en andere levende
wezens. Het is ook onze verantwoordelijkheid om onder alle
omstandigheden het licht vast te houden, ongeacht wat er op het
driedimensionale niveau gebeurt. Natuurlijk is dit gemakkelijker als alles
vredig is en goed gaat. Maar het is des te belangrijker dat we het licht
vooral in onstuimige tijden vasthouden.
Om het licht hier op het aardoppervlak vast te houden, heb je een
stoﬀelijk lichaam nodig. Want een wezen dat zich slechts op jnstoﬀelijk
niveau in het energieveld van de Aarde bevindt, hee niet dezelfde
mogelijkheden en krachten als een wezen dat fysiek op Aarde is

geïncarneerd. Zo hebben we als geïncarneerde mensen de speciale taak
om het licht hier te verankeren en vast te houden door steeds verder te
ontwaken en het onlicht steeds minder te volgen. Als we erom vragen,
kunnen en zullen ons spirituele team, andere hogerdimensionale
lichtwezens en ook de positieve buitenaardsen ons helpen bij het
volbrengen van deze taak door positieve, ondersteunende energie naar
ons te sturen. Maar het verankeren van het licht op Aarde blij
uiteindelijk onze verantwoordelijkheid, en de jnstoﬀelijke lichtwezens
kunnen die verantwoordelijkheid niet van ons overnemen. Want
ontwaken is ons proces, het proces van de mensheid op Aarde. Het is
onze collectieve taak en de reden waarom we hier überhaupt zijn.
Vraag: Wat zijn volgens jou de belangrijkste dingen waarmee iedereen in
de huidige tijd rekening moet houden om het ontwakingsproces van de
mensen op Aarde zo goed mogelijk te kunnen ondersteunen?
Antwoord: Ik zou zeggen dat je ten eerste het verlangen en de intentie
moet hebben om te ontwaken. Deze intentie kun je in de praktijk brengen
door je eigen bewustzijnstrilling zo hoog mogelijk te houden en door
steeds meer de waarheid te erkennen over wie we werkelijk zijn en over
het systeem waarin we leven. Onze intentie is een soort lichtstraal
waarmee we aangeven waar we heen willen, en als we deze lichtstraal
bewust op een bepaald doel richten, zullen we dat doel op een gegeven
moment bereiken.
In de tweede plaats moet je het geduld opbrengen dat nodig is om
geleidelijk te ontwaken, je trilling te verhogen en je bewust te worden van
de waarheid. Zolang we duidelijk voor ogen hebben waar we heen willen,
en zolang we die intentie vanuit verdraagzaamheid en volharding blijven
volgen, zal ervoor worden gezorgd dat dit ook lukt. Maar het is een proces
dat tijd kost.
Ten derde moeten we leren alles los te laten wat we zelf niet in de hand
hebben en onze energie in plaats daarvan richten op wat we wel kunnen
veranderen. Dan verspillen we onze levenskracht niet.
Als vierde kunnen we ook ons spirituele team op elk gewenst moment
om hulp en steun vragen. En we kunnen ons bijvoorbeeld met de bomen

en de Aarde zelf verbinden en hen om kracht vragen. Ook zij zullen ons
helpen als we erom vragen.
Als vijfde kunnen we ons met gelijkgestemden verbinden en op een
constructieve manier over positieve dingen met hen van gedachten
wisselen en met hen samenwerken om een nieuwe samenleving op te
bouwen. Dan merken we ook dat we er niet alleen voor staan.
In de zesde plaats moeten we dankbaar zijn voor al het goede in ons
leven. Als we dankbaar zijn, is ons bewustzijn niet gericht op gebrek maar
op overvloed. De energie van dankbaarheid verhoogt niet alleen
automatisch onze trilling, maar brengt ook overvloed in ons leven. We
beseﬀen dan hoeveel goeds we al hebben, en door dit besef neemt het
goede in ons leven toe.
Als zevende en laatste moeten we steeds in gedachten houden dat er
hier op Aarde al een heleboel goede, positieve en bemoedigende dingen
zijn en gebeuren, zelfs op grote schaal. Dan beschermen we onszelf tegen
twijfel en wanhoop. We moeten vooral altijd in gedachten blijven houden
dat het nu al zonder twijfel en onherroepelijk vaststaat dat alles
uiteindelijk goedkomt.

* Een van de vele positieve en lichtvolle projecten is ‘e New Earth Manifesto’, dat we
uitdrukkelijk willen aanbevelen. Website: eNewEarthManifesto.com

3
Om hulp vragen en hulp
aanvaarden
Hulp van ons spirituele team en ons Hogere Zelf
Vraag: Je benadrukt vaak dat we ons spirituele team altijd om hulp en
steun kunnen vragen. Waarom is het eigenlijk nodig dat we onze
spirituele helpers daar om vragen? Zijn ze er niet sowieso om ons te
helpen, dus ook zonder dat we het ze vragen?
Antwoord: Dat hangt af van waar het om gaat. Aan de ene kant zijn er
afspraken die we al voorafgaand aan onze incarnatie op zielsniveau met
ons spirituele team hebben gemaakt, bijvoorbeeld dat ze ons tijdens ons
leven met bepaalde dingen moeten helpen. Bij dat soort dingen mogen ze
op elk moment ingrijpen en ons helpen, ook al zijn we ons daar in ons
dagbewustzijn op het moment zelf niet van bewust en ook al vragen we ze
niet elke keer speci ek om dat te doen. Voordat we werden geboren
hebben we ze namelijk al toestemming gegeven om dat te doen. Het is
ook mogelijk dat we op een eerder tijdstip tijdens onze nachtelijke reizen
door de jnstoﬀelijke sferen onze beschermengel of gids hebben ontmoet
en ze toestemming hebben gegeven om ons te helpen.
Aan de andere kant zijn er situaties waarover van tevoren niets is
afgesproken en waarin we onze gids vanuit ons dagbewustzijn actief om
steun moeten vragen, anders mag die niet ingrijpen.

Hierbij is het ook van belang dat we onze spirituele helpers of andere
lichtwezens in elk geval duidelijk vertellen wat ze precies moeten doen en
waar ze ons precies mee moeten helpen. Als we hierover niet duidelijk
communiceren, horen ze wel dat we ze om hulp vragen, maar vragen ze
zich af waarvoor we ze precies nodig hebben. Vanuit hun hogere
perspectief kunnen ze een groot aantal van onze problemen zien, maar
zonder nauwkeurige instructies weten ze niet voor welk probleem we op
dit moment hun hulp willen.
Dit geldt allemaal voor dingen die in ons persoonlijke leven gebeuren.
Bij grotere sociale problemen, die veel mensen raken, moeten meerdere
mensen samen om hulp en steun vragen.
Maar in beide gevallen hoeven de details van die hulp en het moment
waarop de hulp komt niet altijd overeen te komen met hoe wij het ons
voorstellen. Soms blijkt pas achteraf waarom een bepaalde gebeurtenis
goed en juist voor ons was, ook al zagen we de situatie zelf als negatief.
Misschien konden we alleen door die speci eke ervaring bepaalde
inzichten opdoen of bepaalde dingen leren die we anders niet hadden
geleerd of ingezien.
Vraag: Hoe weten we dat ons spirituele team ons een teken hee gegeven?
Antwoord: Er zijn verschillende soorten tekenen die ons spirituele
team naar ons kan sturen. Sommige tekenen zijn heel duidelijk en die
herkennen we ook meteen, bijvoorbeeld als we op wonderbaarlijke wijze
in contact komen met de juiste mensen of met de juiste informatie die ons
verder helpt. Maar andere tekenen herkennen we niet meteen, omdat ze
bijvoorbeeld in de vorm van een idee of een gedachte komen en we
denken dat we dat idee zelf hebben bedacht. Maar in werkelijkheid hee
ons spirituele team ons deze gedachte gegeven. Soms is het zo dat als ik
mijn gids voor iets om hulp vraag, ik er soms pas enkele dagen later een
idee over krijg, waarvan ik in eerste instantie het gevoel heb dat het van
mijzelf komt. Omdat ik het idee zinvol vind, volg ik het en handel ik
ernaar, en vaak blijkt pas achteraf dat dit idee de hulp was waar ik om
vroeg. Maar als ik de gedachte had weggewuifd en er niets mee had
gedaan, zou ik me niet eens gerealiseerd hebben dat het een teken was.

De steun van ons spirituele team kan dus ook heel ‘gewoontjes’ zijn, of
zo goed verpakt zijn dat we denken dat we het allemaal zelf hebben
bedacht. Daarom moeten we zo geduldig mogelijk zijn en het aan ons
team overlaten om te beslissen in welke vorm het ons wil helpen. Vaak
herkennen we de hulp niet omdat we een bepaald idee hebben van hoe de
hulp eruit zou moeten zien. Als die er dan niet uitziet zoals we het ons
hadden voorgesteld, herkennen we hem niet als een teken.
We moeten het ook aan ons team overlaten wanneer de hulp precies
komt. Vanwege hun hogere perspectief hebben onze spirituele helpers
soms andere ideeën dan wij over wat het meest geschikte moment is.
Soms kunnen ze om de een of andere reden gewoon niet sneller ingrijpen.
In dat soort gevallen vraag ik ze altijd om me te helpen zodat ik beter met
de situatie kan omgaan tot er wel een verandering mogelijk is.
Het kan ook gebeuren dat ons spirituele team ons niet helpt als we een
bepaalde onplezierige ervaring hebben, omdat we er om een of andere
reden op zielsniveau mee ingestemd hebben dat we deze ervaring zullen
hebben. In dat soort gevallen kunnen we ons team vragen of het ons wil
helpen bij het ontdekken van de diepere betekenis van de betreﬀende
situatie. Dan zullen we die op het juiste moment zien. We kunnen ons
team ook vragen of het ons wil helpen bij het zien van de les die we van
een bepaalde ervaring kunnen leren.
Hierbij is het belangrijk te beseﬀen dat ons spirituele team ons in ons
bestaan ondersteunt en helpt, maar geen beslissingen voor ons neemt, en
ons ook niet altijd komt redden. Het is tenslotte ons leven, en wij hebben
er zelf voor gekozen om als aardbewoner te incarneren. Soms komen er
uitdagingen op ons pad waar we ons machteloos bij voelen en waarvan we
niet weten wat we ermee aan moeten. Dan wensen we dat er iets of
iemand komt die ons uit deze situatie redt, bijvoorbeeld een andere
persoon of de maatschappij of God of zelfs ons spirituele team. Dat is
natuurlijk begrijpelijk, want op dat moment zijn we ervan overtuigd dat
we zelf helemaal niets kunnen doen om de situatie op te lossen.
Maar dat is eigenlijk nooit zo. Zodra we met een uitdaging worden
geconfronteerd, betekent dit dat we ook onze bijdrage kunnen en moeten
leveren om die confrontatie aan te gaan. Anders zou de uitdaging
helemaal niet op ons pad komen. Elk probleem en elke uitdaging is voor

ons een uitnodiging om eens goed naar een bepaald aspect van ons leven
te kijken, om iets te leren of om iets te veranderen. De vraag is wat en
hoeveel wij zelf kunnen bijdragen aan de oplossing van het probleem. Als
we ons best doen, vinden we de oplossing soms vanzelf, maar zelfs dan
kunnen onze geestelijke helpers ons ongemerkt de nodige ideeën hebben
aangereikt. Soms hebben we hulp van anderen nodig, maar ook dan
moeten de wil en het initiatief van onszelf vandaan komen, want daarmee
geven we het signaal af dat we klaar zijn voor een oplossing. Bovendien
kunnen anderen ons alleen maar helpen als we zelf ook echt geloven dat
er een oplossing is.
Gelukkig is geen enkele uitdaging blijvend, en komt er vroeg of laat
altijd wel een oplossing. We weten vaak alleen niet wanneer of hoe. Dit
betekent dat we ook geduldig moeten zijn en ons vertrouwen niet moeten
verliezen. Als we vinden dat de oplossing van ons probleem veel te lang
op zich laat wachten, kan het helpen om onszelf de volgende vraag te
stellen: welke positieve dingen kan ik ondanks alles in deze situatie
vinden? Wat kan ik ervan leren? Want er wordt van ons allemaal
gehouden en we kunnen in elke situatie iets positiefs ontdekken, hoe
moeilijk de situatie ook is, als we er maar actief naar zoeken. De
wetenschap dat er van ons wordt gehouden en dat er daarom in elke
situatie altijd iets positiefs te vinden is, helpt ons enorm bij het omgaan
met onze levenssituaties. We kunnen die positieve dingen echter alleen
maar zien als we geloven dat ze bestaan. Als we ervan uitgaan dat niet in
alles iets positiefs verborgen zit, zullen we het niet vinden.
Vraag: Wat is de functie van de beschermengel in ons spirituele team?
Antwoord: De functie van beschermengelen is dat ze een oogje in het
zeil moeten houden en ons moeten beschermen. Dat wil echter niet
zeggen dat ons nooit iets onaangenaams zal overkomen. De
beschermengel is er in de eerste plaats voor verantwoordelijk dat we ons
levensplan kunnen vervullen. Dit betekent dat hij dingen van ons
weghoudt die niet in ons levensplan thuishoren en die de vervulling ervan
in gevaar kunnen brengen. Hij leidt ons bijvoorbeeld om situaties heen
die niet goed voor ons zijn en die ervoor zouden zorgen dat we van ons
levenspad afdwalen. Dit werkt echter alleen maar als we ook naar hem

luisteren. Beschermengelen kunnen ofwel innerlijk tot ons spreken via
gedachten of gevoelens, of ze kunnen regelen dat een andere persoon ons
bepaalde hints of waarschuwingen gee, die in feite een boodschap van
onze beschermengel zijn.
Vraag: Als we in ons leven hulp nodig hebben, is het dan beter om ons
spirituele team er om te vragen, of kunnen we ons ook gewoon
rechtstreeks tot God wenden?
Antwoord: Beide zijn mogelijk. Het is niet of/of, maar en/en. Als we
rechtstreeks een beroep doen op God, de Bron, dan kan God op zijn beurt
bepaalde wezens zoeken die geschikt zijn voor het vervullen van onze
wens en ze opdracht geven ons verzoek in te willigen. Dit kunnen onze
eigen spirituele helpers zijn maar ook andere wezens. Hierbij mogen we
niet vergeten dat God degene is die onze spirituele helpers de opdracht
hee gegeven om bij ons te zijn. Daarom mogen we hen op elk gewenst
moment om hulp vragen, want God hee hen speciaal voor dit doel aan
ons toevertrouwd.
Vraag: Als je de leden van je spirituele team beter wilt leren kennen, wat
kun je dan doen?
Antwoord: Je kunt ze bijvoorbeeld gewoon vragen zich aan je te laten
zien. Dan krijg je misschien een innerlijk beeld of voel je iets speci eks.
Overigens hoef je hun naam niet te kennen om met ze te kunnen
communiceren.
Vraag: Hoeveel leden hee zo’n spiritueel team meestal?
Antwoord: Dat varieert zo sterk van persoon tot persoon dat het zelfs
niet mogelijk is om het aantal leden van een spiritueel team bij
benadering aan te geven. Bovendien blijven niet alle geestelijke helpers
even lang bij ons. Sommige vergezellen ons gedurende onze hele
incarnatie, maar er zijn er ook die op een bepaald moment in ons leven
bij ons komen en dan ofwel na een bepaalde tijd weer vertrekken, ofwel
de rest van onze incarnatie bij ons blijven.

Vraag: Tegenwoordig wordt vaak gezegd dat je je ook moet verbinden met
hogerdimensionale wezens, zoals engelen of buitenaardsen. Doe jij dat
ook? En hoe weet je of deze wezens ons wel of niet goed gezind zijn?
Antwoord: Ik ben niet echt het type persoon dat dat doet. Ik
communiceer vooral met mijn spirituele team of verbind me met mijn
Hogere Zelf.
Maar als je graag in contact wilt komen met hogerdimensionale
wezens en onderscheid wilt kunnen maken tussen de goedaardige en
minder goedaardige, kun je naar je intuïtie luisteren, naar je innerlijke
gevoel en je afvragen: hoe voelt het contact? Want niet alles wat er op het
eerste gezicht lichtvol uitziet, is dat ook. En als tweede kun je je voor de
zekerheid vooraf tot de goddelijke Bron wenden en nadrukkelijk vragen
om telepathisch verbonden te worden met een speci eke engel of een
speci ek wezen. Op die manier kun je ervoor zorgen dat je echt bij het
juiste wezen terechtkomt en niet bij een bedrieger die alleen maar doet
alsof hij dat wezen is. De weg via de goddelijke Bron is als het ware de
veilige communicatielijn die niet gemanipuleerd kan worden.
Vraag: Je zegt dat je regelmatig contact maakt met je Hogere Zelf. Wie is
dat Hogere Zelf precies?
Antwoord: Dat ben ik ook. Het Hogere Zelf is niet iets dat van mij,
Christina, gescheiden is. Het Hogere Zelf is het deel van mij dat niet met
zijn bewustzijn hier op Aarde is geïncarneerd. Als ziel kunnen we door de
verschillende dimensies met hun verschillende dichtheden afdalen, en op
het laagste punt van deze verdichting bevindt zich het deel van ons
bewustzijn dat op dit moment hier in de materiële wereld in een stoﬀelijk
lichaam is geïncarneerd. Maar het grootste deel van mij bevindt zich in de
niet-materiële, jnstoﬀelijke sfeer, en dat deel van mij noem ik het Hogere
Zelf. We hebben allemaal zo’n Hoger Zelf waartoe we ons kunnen
wenden.
Vraag: Is er een verschil tussen ons Hogere Zelf en wat we de Bron of God
noemen?
Antwoord: Ja, natuurlijk. De Bron is de goddelijke oorsprong van alles.
Als een ziel met haar individuele bewustzijn uit de Bron voortkomt, kan

ze met verschillende delen van haar Zelf in verschillende incarnaties op
verschillende verdichtingsniveaus terechtkomen. Zoals ik al zei is het
Hogere Zelf het grotere deel van een individuele ziel dat niet incarneert.
Maar het is niet God.

Hulp voor en van Moeder Aarde
Vraag: Sommige mensen beweren dat de Aarde een stuk beter af zou zijn
als hier geen mensen zouden leven. Ze zeggen dat de mensheid het
werkelijke probleem van deze planeet is. Zie jij het ook zo?
Antwoord: Nee. Er valt wel iets voor dit idee te zeggen als je bese hoe
wreed veel mensen met de natuur omgaan en haar gewetenloos uitbuiten
en vernietigen. Maar de bewering is niet juist. Het probleem op deze
planeet is niet de mensheid zelf, maar dat de meeste mensen onbewust
zijn. De twijfelachtige theorieën over de oorsprong en de zin van het
leven, de merkwaardige overtuigingen en het onmenselijke gedrag van
mensen zorgen voor alle vernietiging op Aarde. De mens zelf is geschapen
als liefdevol wezen met een bewustzijn. Mensen kunnen mededogen
tonen, de natuur ondersteunen en vreedzaam met de natuur en met alle
andere schepselen hier op Aarde samenleven. Als mensen wrede dingen
doen, doen ze dat niet omdat ze van nature wreed zijn, maar omdat ze dit
manipulatieve en destructieve gedrag door hun onbewustheid gedurende
duizenden jaren hebben overgenomen van de wezens van het onlicht.
Vraag: Hoe gaat Moeder Aarde, het wezen van onze planeet, om met het
feit dat er op dit moment zoveel duisternis en destructiviteit op haar
oppervlak is?
Antwoord: Dat weet ik niet precies. Ik denk wel dat ze zelf in staat is
om bepaalde duistere dingen te transformeren, maar ook dat andere
duistere dingen zich op bepaalde plekken ophopen en de Aarde belasten,
vooral op het aardoppervlak en direct eronder, dat wil zeggen overal waar
de duistere krachten de boel onveilig maken. Wij kunnen de Aarde zowel

fysiek als energetisch helpen en ondersteunen door ons licht bewust op
het aardoppervlak te verankeren.
De Aarde hee net als wij gevoelens en gedachten en kan dingen
waarnemen. Ze hee ook een ziel. Als we op het aardoppervlak lopen,
voelt de Aarde ons bewustzijn en neemt zij onze energie waar. Ze voelt
aan wanneer een mens positieve bedoelingen hee en het beste met haar
voorhee, en daar is ze blij om. Het doet haar goed te voelen dat er
mensen zijn die ook echt iets goeds voor haar willen.
Omgekeerd kan de Aarde ons natuurlijk op een heleboel manieren helpen
door ons met haar kracht te ondersteunen. De natuurwezens kunnen dit
ook. De enige voorwaarde is dat we ons welwillend openstellen voor hun
aanwezigheid en bereid zijn om op een respectvolle manier met hen
samen te werken.
Vraag: Is het denkbaar dat de Aarde als gevolg van een mogelijk falen van
de mens verhinderd wordt om naar de vijfde dimensie op te stijgen? Is
haar ascensie aankelijk van het ontwaken van de gehele mensheid en
moet de mensheid als geheel eerst een bepaalde trillingsfrequentie hebben
bereikt?
Antwoord: Nee, dat kan ik me niet voorstellen. De Aarde hee als
zelfstandig wezen haar eigen trilling, die onaankelijk is van de trilling
van de mensheid. De ascensie van de Aarde staat al vast en zal hoe dan
ook plaatsvinden. Maar liefdevol als ze is nodigt de Aarde alle mensen uit
zich bij haar aan te sluiten. De mensen die op deze uitnodiging ingaan en
ook hun trilling verhogen zullen samen met de Aarde opstijgen. En de
zielen die de uitnodiging liever afslaan en hun individuele trilling niet
verhogen, zullen de Aarde verlaten en op een andere driedimensionale
planeet incarneren die bij hun verlangens en wensen past. Niemand zal
verloren gaan, want de goddelijke Bron houdt van elke ziel evenveel, en er
zal voor alle zielen worden gezorgd, wat ze ook kiezen.
Vraag: Soms hoor je dat de Aarde zich eigenlijk al in de vijfde dimensie
bevindt. Is dat zo?

Antwoord: Niet helemaal. De Aarde hee verschillende
bestaansniveaus en omvat meerdere dimensies. Er is een jnstoﬀelijk
niveau waarop de Aarde bestaat dat eigenlijk al vijfdimensionaal is, maar
het deel van de Aarde waar we nu op leven is nog driedimensionaal en zal
pas in de toekomst van dichtheid veranderen en dan opstijgen naar de
vijfde dimensie.
Voor zover ik het heb kunnen waarnemen is het driedimensionale deel
van de Aarde zijn trilling al jarenlang merkbaar aan het verhogen. Ik
herinner me nog dat toen ik tien jaar oud was, ik het gevoel had dat alles
hier heel erg verdicht was. Natuurlijk is het tegenwoordig nog steeds best
wel verdicht, maar vergeleken met elf jaar geleden is dat nu veel minder.
In dat opzicht is het continue ascensieproces van de Aarde dus duidelijk
waarneembaar.
Op plekken waar de onlichte krachten op dit moment op het
aardoppervlak onheil stichten, kan het gebeuren dat de trilling korte tijd
wordt verlaagd, maar de planeet zelf verhoogt hoe dan ook haar trilling
en dat proces is niet meer tegen te houden. Het is ook niet mogelijk om
een planeet ‘tegen te houden’.
Vraag: Is het voor ons als mens voldoende om alleen maar over licht en
liefde te mediteren om naar de vijfde dimensie te kunnen opstijgen? Of
zijn daar andere voorwaarden aan verbonden?
Antwoord: Op deze vraag kan ik geen algemeen antwoord geven dat
voor iedereen geldt. Want de bepalende factor voor het opstijgen naar een
hogere dimensie is iemands individuele bewustzijn. We zijn echter
allemaal verschillend en uniek. We zijn niet hetzelfde, dat kunnen we ook
niet zijn, en we zouden het ook niet moeten zijn. Elke ziel is uniek, en elk
mens hee zijn eigen bewustzijn. Bovendien hee ieder mens ook zijn
eigen redenen waarom hij nu hier op Aarde is geïncarneerd, en
aankelijk daarvan hee hij voor zijn incarnatie bepaalde persoonlijke
kwaliteiten en leertaken gekozen. Daarom hee ieder mens ook
verschillende manieren en middelen nodig om zijn bewustzijn te
verhogen. Voor sommigen kan dat meditatie zijn, voor anderen iets heel
anders.

Vraag: Wat kunnen we doen om ons ascensieproces te versnellen?
Antwoord: Ik denk dat ‘versnellen’ niet het juiste woord is. Want het
verhogen van je trilling en de voorbereiding op het opstijgen naar een
hogere dimensie is geen race of wedstrijd. Sommige mensen zullen nog in
hun huidige incarnatie ascenderen, in hun huidige fysieke lichaam.
Anderen zullen dat iets later doen, ergens in een volgende incarnatie. En
weer anderen zullen het helemaal niet doen omdat ze het niet willen en
liever in de voor hen vertrouwde driedimensionaliteit blijven. Van alle
zielen wordt gehouden en alle zielen worden begeleid, ongeacht hoe snel
ze opstijgen of iets anders doen.
Afgezien hiervan kan de wens om ‘sneller’ te ascenderen ook op een
gebrek aan vertrouwen wijzen. Misschien vertrouw je er dan niet op dat
alles op het juiste moment zal gebeuren en probeer je het proces te
controleren en te versnellen. Zo’n houding zou ik niet aanraden.
Vraag: Is het nuttig om speciale lichtmeditaties te doen om Moeder Aarde
te ondersteunen?
Antwoord: Ja, daar zal ze zeker blij mee zijn.
Vraag: En als we mediteren – voor de Aarde of in het algemeen – is het
dan gunstig voor het collectieve bewustzijnsveld dat zoveel mogelijk
mensen samen mediteren?
Antwoord: Het eﬀect hangt minder af van het aantal mensen dan van
waar zij hun bewustzijn op richten. Als er alleen maar een heleboel
mensen bij elkaar komen die hun gedachten of gevoelens niet op hetzelfde
richten, maar een ‘verstrooid’ bewustzijn hebben, zal dat niet zoveel eﬀect
hebben. Dan is het beter dat een kleine groep mensen samen mediteert
van wie het bewustzijn op hetzelfde is gericht. Maar als het je lukt om een
grote groep mensen samen bij elkaar te krijgen die zich op hetzelfde doel
richten, dan vergroot je daarmee natuurlijk het collectieve
bewustzijnsveld.
Vraag: Op welk doel kan dit collectieve bewustzijn het beste worden
gericht?

Antwoord: Ik zou niet over één ‘beste’ doel willen spreken. De vraag is
welke intentie je hebt en waarvoor je precies wilt mediteren. Je kunt je bij
elke meditatie op iets richten dat het beste bij die intentie past.
Vraag: Hee de Aarde behalve onze liefde en steun bijvoorbeeld ook
troost nodig?
Antwoord: Ja, natuurlijk. De Aarde vindt het al troostend als ze gewoon
voelt dat we haar waarderen en aan haar denken of dat we iets goeds voor
haar willen doen. De Aarde weet dat wij niet alles van de ene dag op de
andere kunnen veranderen. Maar als we gewoon met liefdevolle
gedachten bij haar zijn en als ieder van ons doet wat het beste voor hem of
haar is, dan is ze daar heel blij mee.

Ouders, kinderen en dieren
Vraag: Wat kunnen we doen om onze kinderen in deze heige tijden te
beschermen en te steunen?
Antwoord: Ouders moeten er vooral voor zorgen dat hun kinderen hun
basisvertrouwen en innerlijke stabiliteit behouden, en ze moeten hun
kinderen het goede voorbeeld geven. Kinderen pikken op wat hun ouders
voelen, hoe ze zich in bepaalde situaties gedragen en wat ze ervan maken.
Daarom is het belangrijk dat ouders qua bewustzijn stabiel blijven en zich
niet gek laten maken door uiterlijke omstandigheden.
Als ouders kinderen hebben die al met een verruimd bewustzijn zijn
geboren, en als ze willen dat hun kinderen dit bewustzijn behouden, dan
is het belangrijk dat ze de kinderen laten voelen dat ze goed zijn zoals ze
zijn. Kinderen hebben begrip van hun ouders nodig en hun toestemming
om te zijn wie ze zijn. Zo krijgen ze een basisvertrouwen, en vandaaruit
ontwikkelen ze de nodige innerlijke kracht om hun bewustzijn hoog te
houden, zelfs in een maatschappij die nog geen begrip hee voor mensen
zoals zij. Kinderen, en mensen in het algemeen, worden niet sterk door
angst, maar door vertrouwen.

Er zijn twee mogelijkheden: óf het bewustzijn van de
nieuwetijdskinderen met een hoge trilling is sterk genoeg om met
invloeden van buitenaf om te gaan, bijvoorbeeld op school, binnen het
gezin of vanuit de media, óf hun bewustzijn wordt door hun
omstandigheden overschaduwd en dreigt verloren te gaan. In het tweede
geval hebben ouders natuurlijk een extra grote verantwoordelijkheid die
ze het best op zich kunnen nemen door het goede voorbeeld te geven en
hun eigen bewustzijnstrilling hoog te houden.
Vraag: Je hoort weleens dat een ziel, voordat ze als mens op Aarde
incarneert, haar ouders en omgeving kiest en dat haar levensweg al wordt
vastgelegd. Zie jij het ook zo? En als dat zo is, welke aspecten van onze
toekomstige incarnatie kunnen we dan zelf op deze manier kiezen?
Antwoord: Ja, zo zie ik het ook. Voorafgaand aan onze incarnatie
bepalen we een aantal dingen, zoals in welk gezin we geboren zullen
worden, welke moedertaal we zullen spreken, welke lessen we in de
incarnatie willen leren of wat we aan de gemeenschap willen bijdragen.
We maken ook bepaalde afspraken met andere zielen die we in de loop
van dat leven zullen ontmoeten en in welke rollen we dat zullen doen. Op
die manier kiezen we een bepaalde levensweg, en daaruit ontstaat dan een
levensplan. Maar dat betekent niet dat elke minuut van ons leven al tot in
detail is gepland. Tijdens een incarnatie hebben we altijd de mogelijkheid
om op basis van onze vrije wil van gedachten te veranderen, om nieuwe
prioriteiten te stellen en nieuwe wegen in te slaan.
Daarom kan het ook gebeuren dat we tijdens een leven dingen
meemaken die niet zo gepland waren en die we wellicht niet zo jn
vinden. Want de mensen om ons heen hebben ook een vrije wil en
kunnen op elk willekeurig moment onverwachte beslissingen nemen.
Maar we wisten van tevoren waar we aan begonnen toen we ervoor kozen
om op een planeet met zoveel verschillende bewustzijnsvormen te
incarneren.
Vraag: Dat betekent dus dat ouders ook hun toekomstige kinderen
kiezen? Hoe kunnen we ons zo’n keuzeproces voorstellen?
Antwoord: Soms worden er afspraken gemaakt voordat de ouders en
hun toekomstige kinderen incarneren. De betrokken zielen overleggen

vooraf over hun respectievelijke incarnaties en bepalen wie de rol van
ouders en wie die van kinderen op zich zal nemen. In andere gevallen kan
het ook zijn dat de ouders al geïncarneerd zijn en pas dan op geestelijk
niveau afspraken maken met zielen die nog niet geïncarneerd zijn en die
later als hun kinderen worden geboren.
Vraag: Geldt dit ook voor dieren? Kun je ook een afspraak met een ziel
maken dat zij niet als mens maar als huisdier bij je komt?
Antwoord: Ja, dat is mogelijk. Een ziel kan ervoor kiezen om als dier te
incarneren, want ook als dier kun je mensen veel dingen laten zien.
Mensen kunnen heel veel leren als ze met dieren omgaan, en hoe we met
dieren omgaan zegt veel over ons. Als we dieren liefdevol behandelen,
gaat deze liefde als een positieve impuls het collectieve bewustzijnsveld in.
Bovendien kunnen dieren hier op Aarde bepaalde energieën verankeren
omdat elk dier net als wij een individueel bewustzijn hee. Dieren hebben
ook een individueel levensplan en bepaalde levenstaken die ze willen
vervullen. Bovendien vervullen de verschillende diersoorten gezamenlijk
verschillende rollen en taken op Aarde.
Vraag: Er zijn mensen die licht en schoonheid in de wereld brengen maar
ook mensen die onlicht in de wereld brengen. Geldt dat ook voor dieren,
kunnen zij ook duisternis en destructiviteit verspreiden?
Antwoord: Ja, dat kan. Maar net als bij mensen is het in het algemeen
bij alle levende wezens zo dat ze fundamenteel uit liefde voortkomen. Als
een ziel echter door een of andere ervaring getraumatiseerd is, kan ze
vanuit een onlicht bewustzijn destructief handelen. Dat geldt zowel voor
zielen die als mens zijn geïncarneerd als voor zielen die als dier zijn
geïncarneerd. Niettemin is elk mens, elk dier en elk ander levend wezen
in zijn zielskern altijd liefde.
Vraag: Je zou kunnen zeggen dat de hogerdimensionale wezens van het
onlicht ons in wezen beschouwen en behandelen als vee dat ze voor hun
eigen doeleinden kunnen uitbuiten. Maar veel mensen doen precies
hetzelfde met dieren, zonder er bewust over na te denken en zonder zich

er schuldig over te voelen. Voelen de wezens van het onlicht ook geen
wroeging als ze ons manipuleren en uitbuiten?
Antwoord: Ja, dat is helaas zo. Deze onlichte wezens hebben zich zo
sterk afgescheiden van de goddelijke Oerbron en van de liefde, dat de
liefde zelfs niet meer onbewust in hen aanwezig is. Ze hebben geen enkele
verbinding met liefde meer en verlangen er ook niet meer naar, omdat ze
helemaal vergeten zijn dat liefde überhaupt bestaat. Daarom hebben ze
noch een geweten, noch begrip of mededogen voor andere levende
wezens, terwijl die dingen voor wezens van het licht juist heel normaal en
natuurlijk zijn. Daardoor zijn de wezens van het onlicht in staat om
dingen te doen die vanuit ons perspectief onbegrijpelijk wreed en
onverschillig zijn, zoals het meedogenloos onderdrukken van de
bevolking van een hele planeet.
Het patroon van een liefdeloos bewustzijn en liefdeloos gedrag kan
ook op mensen overslaan, die dan op hun beurt een zwakker levend
wezen als ‘slachtoﬀer’ zoeken. Het is een soort vicieuze cirkel: de
hogerdimensionale wezens van het onlicht behandelen de mensen op een
wrede manier, en de mensen vertonen datzelfde wrede gedrag tegenover
de dieren, zonder er bewust bij stil te staan waar ze nu eigenlijk mee bezig
zijn en vaak ook zonder dat ze het beseﬀen doordat ze gevangenzitten in
de matrix van illusie.
Daarom is het zo belangrijk dat we nu onze bewustzijnstrilling
verhogen en liefdevol en respectvol met de dieren en met alle andere
levende wezens leren omgaan. Zolang een mens onverschillig en wreed
tegenover dieren is, kan hij zijn bewustzijn niet uit de matrix van het
onlicht bevrijden. Er zijn mensen met wie je hier niet over kunt praten
omdat ze er gewoon geen gevoel bij hebben. Maar er zijn ook een heleboel
mensen die diep vanbinnen kunnen voelen dat dieren net zulke bezielde
wezens zijn als wij en dat wij als mens een verantwoordelijkheid
tegenover hen hebben.
We kunnen de aandacht van mensen die niet volledig gevoelloos zijn
voor het lijden van dieren op dit probleem vestigen en ze vragen om
bewuster met dieren om te gaan. Deze mensen zijn niet slecht. Ze hebben
het gewoon nooit anders geleerd. Ze zijn in deze wereld gekomen en
hebben zonder nadenken alles voor waar aangenomen waarvan tegen hen

gezegd werd dat het normaal was. Ze hebben gewoon nooit vraagtekens
bij hun gedrag gezet, waardoor ze er hun leven lang mee doorgegaan
kunnen zijn, niet omdat ze geen goed hart hebben, maar omdat ze zich
gewoon niet bewust waren van wat ze deden. Door zelf het goede
voorbeeld te geven, kunnen we deze mensen helpen om meer respect en
mededogen te ontwikkelen, zowel tegenover dieren als tegenover hun
broeders en zusters.

Er zijn altijd andere oplossingen dan oorlog
Wat ik in deze tijd bijzonder belangrijk vind, is dat we geen onderlinge
verdeeldheid toestaan en dat we elkaar geen dingen verwijten. We moeten
altijd in gedachten houden dat we één menselijke familie zijn, dat we
allemaal broeders en zusters zijn. Daarom moeten we weigeren om elkaar
te bestrijden, ook al proberen een paar mensen binnen de politieke arena
juist wel deze onderlinge verdeeldheid en strijd tot stand te brengen.
Er zijn altijd andere oplossingen dan vechten of oorlog. Maar om die
oplossingen te kunnen vinden moet je bereid zijn om vanuit wederzijds
respect met elkaar te praten. Dat geldt zowel voor individuen en groepen
mensen als voor naties en volkeren. We worden als individu opgeroepen
om de principes van begrip en vreedzaamheid in ons dagelijks leven als
voorbeeld voor anderen uit te dragen. Want de huidige politici en
degenen door wie ze worden beïnvloed zullen dat niet doen omdat ze dat
op dit moment gewoon niet willen. Om hun doel van totale controle en
heerschappij over de mensheid te verwezenlijken hebben de huidige
machthebbers oorlog nodig, geen vrede.
Ieder mens die ervoor kiest om vrede en harmonie in zichzelf en zijn
naaste omgeving te bevorderen, draagt daarmee bij aan het collectieve
veld van liefde en maakt het voor anderen gemakkelijker om dat ook te
doen. Zo kunnen we de moeilijke tijden die we op dit moment meemaken
beter doorstaan. Zo verankeren we het licht op Aarde, en dit zal ertoe
leiden dat deze donkere periode spoedig tot het verleden zal behoren. Dat
zal voor ons het uitgangspunt zijn om samen als één menselijke familie op

basis van liefde iets nieuws op te bouwen. We mogen dit visioen over het
goede nooit loslaten, want we zijn een anker voor de manifestatie van een
nieuwe vreedzame en vrije samenleving.

4
Alles wat bezield is, heeft
schoonheid
‘We moeten de schoonheid weer leren zien. Want alles wat bezield is, hee
schoonheid. Dit feit moeten we altijd in ons achterhoofd houden en we
moeten er altijd onze aandacht aan blijven geven, ook in onze huidige tijd.
We bepalen zelf hoe we het licht hier op Aarde brengen. Maar wat we
daarvoor zeker nodig hebben is aandacht voor het goddelijke.’

Wilskracht en liefdeskracht
Ik ben me ervan bewust dat veel mensen op dit moment veel druk en
zwaarte in hun leven ervaren. Maar het is belangrijk dat we volhouden en
dat we in deze donkere tijden het licht vasthouden. Het is niet toevallig
dat we in deze tijd hier op Aarde zijn, want ons licht is hier nu nodig.
Ieder van ons hee ontzettend veel kracht in zich, ook al voelen we dat
soms helemaal niet zo. Daarom mogen we nooit de moed of het
vertrouwen verliezen. Als we naar de maatschappij kijken en denken: ‘Er
zijn nog zoveel mensen die slapen,’ moeten we onszelf er onmiddellijk aan
herinneren dat er ook heel veel mensen zijn die net aan het ontwaken
zijn.
Niets is krachtiger dan iemand die van iets houdt en die datgene
waarvan hij houdt ook echt wil. De combinatie van liefde en wilskracht

zal ons zonder twijfel bij ons doel brengen. Daarvoor zijn beide
kwaliteiten nodig. De wezens van het onlicht hebben alleen maar
wilskracht, geen liefde. Wij kunnen als mens echter van beide
gebruikmaken om onze doelen te bereiken, en als het ons lukt om ze te
combineren, zullen onze doelen zich uiteindelijk manifesteren. Dat kan
niet anders.
Sommige mensen hebben meer wilskracht en anderen meer
liefdeskracht. In het ideale geval vullen deze twee krachten elkaar aan.
Daarom moeten we allemaal proberen om de kracht waartoe we op dit
moment wat minder toegang hebben, in de praktijk te brengen en verder
te ontwikkelen.
Onze wilskracht op de juiste manier gebruiken betekent vooral dat we
bewuste beslissingen nemen: wat wil ik nu eigenlijk wel en wat wil ik niet?
Welke informatie voelt kloppend voor mij en welke niet? Wat ben ik
bereid te geloven en wat niet? Wat is eigenlijk mijn kijk op de wereld? Wat
zijn mijn standpunten precies?
Als we dat soort beslissingen niet zelf nemen, zal iets of iemand anders
dat voor ons doen. We worden op dit moment op deze planeet aan een
heleboel verschillende invloeden blootgesteld, zowel op energetisch als op
fysiek niveau. Talloze media bestoken ons 24 uur per dag met allerlei
soorten informatie, meningen en standpunten. Als we niet zelf nadenken
en niet zelf beslissen, maar gewoon alles kritiekloos en onge lterd voor
waar aannemen, wordt ons bewustzijn overspoeld door deze informatie
en dus ook door de mensen die ons opzettelijk proberen te misleiden en
hun mening aan ons proberen op te dringen.
Vooral bij het verhaal dat de afgelopen twee jaar over de hele wereld de
ronde deed, kon je duidelijk zien dat de overgrote meerderheid van de
media steeds exact dezelfde dingen zeiden en lieten zien, dezelfde
beweringen, dezelfde adviezen, dezelfde eisen, dezelfde smaad. Vanuit
mijn gezichtspunt is dit een vorm van opzettelijke hersenspoeling, ook al
hebben veel mensen dat tot nu toe niet gemerkt. Het is een doelbewuste
beïnvloeding van de bevolking door de machten die achter de schermen
aan de touwtjes trekken. Deze groep is niet groot, maar vormt in
vergelijking tot de totale wereldbevolking slechts een kleine minderheid.
Hun slaafse volgelingen bekleden overal ter wereld echter de belangrijke

sleutelposities, ook in de media. Als de media wel de waarheid zouden
verspreiden, zou het nog steeds belangrijk zijn om onaankelijk en
kritisch te denken, maar dan zou het kritiekloos geloven minder schade
in ons bewustzijn aanrichten.
De wezens die hier op Aarde de touwtjes in handen hebben, en ook de
jnstoﬀelijke buitenaardse wezens die in de hiërarchie boven hen staan,
zijn er voor de verwezenlijking van hun plannen van aankelijk dat een
meerderheid van de mensen hun verhaal geloo en vrijwillig met hun
plannen meegaat. Eigenlijk is dat heel goed nieuws, want het betekent dat
de werkelijke macht bij ons ligt. Als we willen, kunnen we op elk gewenst
moment iets anders, iets beters, kiezen. We kunnen ons handelen zodanig
veranderen dat de toekomst wordt zoals wij dat willen. Het enige wat
hiervoor nodig is, is voldoende mensen die dezelfde positieve
toekomstwensen hebben en bereid zijn om samen naar die toekomst toe
te werken.
Om zijn plannen op het aardoppervlak te manifesteren hee het
onlicht de bewuste of onbewuste toestemming van de mensen nodig.
Daarom doet het zoveel moeite om via de massamedia angst en terreur te
zaaien en de opvattingen en meningen van de bevolking te manipuleren,
zodat iedereen hetzelfde denkt en vindt. Om dezelfde reden worden
kritische mensen belasterd en als gevaarlijk afgeschilderd. Veel
mediaconsumenten denken niet echt zelf na, maar nemen gewoon de
beelden en uitspraken over die ze via de televisie en kranten
voorgeschoteld krijgen. Vaak merken ze niet eens hoe hun bewustzijn in
een bepaalde richting wordt gestuurd, maar laten ze hun mening door de
gemanipuleerde informatie beïnvloeden. Zo kan het grote publiek ertoe
worden aangezet om vooroordelen tegen bepaalde groepen mensen te
koesteren en te denken dat die mensen gewoon gevaarlijk of gek of wat
dan ook zijn, zonder dat ze zich echt in de materie verdiepen.
Informatie die door veel mensen geloofd wordt, verdicht zich
energetisch in het collectieve bewustzijnsveld, ongeacht of de informatie
waar is. Hoe meer mensen hetzelfde geloven, hoe sterker de energetische
kracht van de informatie. Het onlicht gebruikt deze methode om leugens
en onjuiste berichten te verspreiden en er zijn plannen mee vooruit te
helpen. Als informatie voldoende verdicht is in het collectieve veld,

kunnen zelfs extreme maatregelen, zoals dwang ten opzichte van een hele
bevolking, laster over een grote groep mensen of zelfs oorlogen op basis
van die informatie zonder al te veel weerstand worden uitgevoerd. De
meeste mensen steunen dat soort maatregelen dan omdat ze denken dat
ze nodig zijn. Helaas zijn ze zich er niet van bewust dat ze door deze
houding het onlicht toestemming geven om dit te doen, want ze kennen
de jnstoﬀelijke verbanden niet. Als de meerderheid van de mensen de
houding of mening die hun wordt aangereikt zou verwerpen en in plaats
daarvan voor zichzelf zou nadenken, zou het onlicht zijn plannen niet
kunnen uitvoeren.
Zoals gezegd kennen de wezens van het onlicht geen liefde en bezitten
zij ook geen lichtvolle, constructieve scheppingskracht, maar alleen maar
wilskracht en de macht van wilsmanipulatie. Daarom zijn wij het, de
mensen op Aarde, en dus niet zij, die de toekomst van deze planeet
bepalen. Onze kracht ligt in de eerste plaats in het feit dat we naast onze
wilskracht, ook de kracht van liefde en een constructieve
scheppingskracht bezitten. Die scheppingskracht kunnen we gebruiken
om te verwezenlijken wat wij willen. Uiteindelijk zal onze wil over de wil
van het onlicht zegevieren, omdat onze wil op een fundament van liefde
en scheppingskracht is gebouwd. Liefde hee de hoogste trilling van alles
en is sterker dan al het andere in het universum.
Onze kracht ligt ook in het feit dat we onze wil en ons bewustzijn op
elkaar kunnen afstemmen. Echte saamhorigheid en eenheid kunnen
alleen maar ontstaan op basis van respect en liefde, want alleen in de
liefde is er geen dualiteit en geen verdeeldheid. De wezens van het onlicht
hebben geen respect, ook niet onderling, en daardoor hebben ze ook geen
toegang tot de kracht van eenheid. Dat is de reden waarom ze op de lange
duur niet van het licht kunnen winnen.
Aan de ene kant moeten we onze wilskracht dus bewust gebruiken en
bewust kiezen voor een andere, betere toekomst voor de Aarde. Aan de
andere kant hebben we ook de kracht van ons hart en de kracht van onze
liefde nodig. Ook die moeten we in deze uitdagende tijden bewust
versterken. Dat kan heel eenvoudig door er prioriteit aangeven.
In wezen leiden we ons hele leven op basis van een prioriteitenlijstje.
Als iets echt belangrijk genoeg voor ons is, kunnen we het gewoon

bovenaan dit lijstje zetten. Vroeg of laat zal het zich dan manifesteren. We
geven de meeste tijd en energie aan die dingen die het hoogst op ons
prioriteitenlijstje staan. Als we bij het nemen van een beslissing
verschillende opties hebben, zullen we altijd kiezen voor de optie die voor
ons het belangrijkst is.
Dat betekent dat mensen die al een sterke wilskracht hebben, nu de
ontwikkeling van hun hartskracht bovenaan hun lijstje kunnen zetten. En
mensen bij wie hun hartskracht al meer ontwikkeld is, kunnen het
versterken van hun wilskracht bovenaan hun lijstje zetten. Dan hebben
we uiteindelijk beide krachten – onze wilskracht en onze liefdeskracht –
ter beschikking en kunnen we alles manifesteren waarnaar we verlangen.

Wie moeten we geloven?
Soms vragen mensen me hoe ze kunnen bepalen of iets waarover in de
media wordt bericht waar is. Via de media worden we voortdurend
gebombardeerd met informatie en beschuldigingen over en weer. Dus wie
moeten we geloven?
In mijn beleving bepaalt ons bewustzijn of we weten dat iets wel of niet
waar is. Natuurlijk is er een objectieve, absolute waarheid die iedereen en
alles omvat. Maar met ons individuele bewustzijn kunnen we slechts een
deel van deze absolute waarheid herkennen. Dus aankelijk van ons
bewustzijnsniveau hee iedereen zijn eigen subjectieve waarheid. Strikt
genomen zijn deze verschillen echter slechts verschillende perspectieven
op dezelfde allesomvattende waarheid. Daarom moeten we niet met
andere mensen ruziemaken over wie gelijk hee en wie niet. We moeten
ook niet zomaar blindelings iemand geloven, maar altijd met behulp van
ons hart, met onze intuïtie, nagaan of wat iemand ons vertelt voor ons
kloppend aanvoelt of niet.
Onze subjectieve waarheid kan gelukkig veranderen. Telkens wanneer
onze bewustzijnsfrequentie verandert, telkens wanneer onze individuele
trilling hoger of lager wordt, verandert dit ook hoe we de wereld
waarnemen, en dus ook onze persoonlijke waarheid.

Sommige leiders binnen ons maatschappelijke systeem willen ons
opzettelijk misleiden door ons leugens te vertellen of door bepaalde feiten
te verzwijgen of te verdraaien. Anderen hebben niet zulke kwade
bedoelingen, maar weten gewoon niet beter. Ook hier moeten we
onderscheid leren maken en leren vergeven.
We hoeven iemand niet te geloven omdat hij toevallig een bepaald
standpunt inneemt. In plaats daarvan kunnen we beter vertrouwen op ons
eigen onderscheidingsvermogen, de stem van ons hart en het advies van
onze spirituele helpers en ons Hogere Zelf die ons altijd gunstig gezind
zijn. Want zij zullen nooit tegen ons liegen.

Wat geeft jou houvast?
Hoewel er gelukkig al een heleboel mensen over de hele wereld ontwaken,
vindt de meerderheid het nog steeds moeilijk om haar bewustzijn te
openen en uit haar slaap van vergetelheid te ontwaken. Wat houdt deze
mensen tegen?
Een heel belangrijk punt hierbij is de vraag wat iemand in onrustige
tijden zoals nu houvast gee. We kunnen ons houvast op het
grofstoﬀelijke materiële niveau zoeken, bijvoorbeeld bij het geld dat op
onze bankrekening staat, onze baan, onze sociale positie enzovoort. Of we
kunnen op jnstoﬀelijk niveau steun zoeken, in onze aangeleerde of van
anderen overgenomen overtuigingen of ideeën. We kunnen ook houvast
vinden in onszelf, in ons eigen innerlijk, in onze eigen ziel. Als we houvast
in onszelf kunnen vinden, in wie we werkelijk zijn, is het gemakkelijker
voor ons om met uitdagingen en veranderingen om te gaan. Als ons
houvast niet meer van iets materieels aankelijk is, hoeven de
veranderingen op materieel niveau ons niet meer te verontrusten.
Veel mensen kunnen op dit moment niet ontwaken omdat ze hun
houvast nog te veel op het materiële vlak zoeken, in een driedimensionaal
wereldbeeld. We hebben allemaal iets nodig dat ons houvast gee, maar
als dat bijna allemaal materiële dingen zijn, ervaren we elke uiterlijke
verandering als een bedreiging. Bovendien zien we elke verandering in

ons wereldbeeld dan ook als een bedreiging, omdat we bang zijn dat we
onze greep op het leven kwijtraken als we anders gaan denken. Om deze
redenen vinden veel mensen het op dit moment nog moeilijk om hun
wereldbeeld te veranderen en hun horizon te verbreden. Ze zijn bang
voor deze veranderingen, en hun onwil om te ontwaken is voor hen een
soort onbewuste ‘zelescherming’, waarbij ze strikt genomen niet zichzelf
beschermen, maar hun patronen en inprentingen.
Een belangrijke stap in het ontwakingsproces is daarom dat we ons
wereldbeeld en ons begrip van onszelf verruimen en inzien dat we nietfysieke wezens zijn en dat materiële veranderingen weliswaar
onaangenaam kunnen zijn, maar dat ze ons diepste wezen niet kunnen
bedreigen en onze verbinding met het goddelijke niet kunnen aantasten.
Zodra we dit beseﬀen, raken we onze angst kwijt en kunnen we ons
openstellen voor al het nieuwe en mooie dat op ons wacht.

Over omgaan met angst, trauma en dergelijke
Vraag: Je benadrukt vaak hoe belangrijk het is dat we als mensheid uit het
bewustzijn van de angst stappen. Maar vooral in de huidige wereldsituatie
is er overal om ons heen ontzettend veel collectieve angst. Wat kunnen we
doen om ons niet door deze angst te laten meeslepen?
Antwoord: Sommige mensen zijn vanwege hun huidige
bewustzijnstoestand nog niet in staat om hun angst meteen los te laten.
Daarom ligt de verantwoordelijkheid bij ons, de lichtwerkers, om in deze
moeilijke tijden stabiel te blijven en ons ondanks onze uiterlijke
omstandigheden niet aan angst over te geven. Dat kunnen wij vanuit ons
bewustzijn, ook al kan het een poosje duren voordat het lukt.
Angst zorgt ervoor dat we niet meer helder kunnen nadenken en dat
we de verbinding met onze intuïtie, onze innerlijke leiding en ons Hogere
Zelf niet meer voelen. Zo maken we het onlichte wezens gemakkelijk om
ons te manipuleren en te onderdrukken. Als we toch onbedoeld in angst
vervallen, moeten we ervoor zorgen dat we de angst weer zo snel mogelijk
loslaten.

Vaak zijn mensen ook bang voor iets dat in de toekomst zou kunnen
gebeuren. Als we onszelf erop betrappen dat we bang zijn voor de
toekomst, moeten we ons bewustzijn zo snel mogelijk terugbrengen naar
het heden. In principe is er niets mis mee als je over de toekomst nadenkt,
maar als die gedachten een negatieve invloed op ons hebben, kunnen we
er beter niet al te veel aandacht aan schenken.
Vraag: Welke concrete methoden kun je aanbevelen om niet in angst te
vervallen of om onze angst weer los te laten?
Antwoord: Dat kun je onder andere doen door bewust tijd voor jezelf
te nemen, zonder andere mensen om je heen, of alleen met mensen om je
heen die heilzaam voor je zijn. Want als we voortdurend omringd worden
door angstige mensen, bestaat het gevaar dat hun angst energetisch op
ons overslaat.
Een andere manier om onze angst kwijt te raken is ons bewustzijn op
ons lichtlichaam afstemmen, op wat we werkelijk zijn. Want in ons
lichtlichaam, in ons Hogere Zelf, is er geen angst, en als we ons bewustzijn
richten op iets waar geen angst is, worden we vanzelf minder bang.
Vraag: Hoe kunnen we het meest constructief omgaan met de trauma’s die
we nog steeds als belastende patronen met ons meedragen?
Antwoord: Trauma’s en schokkende ervaringen behoren tot de
verschillende lagen die ons bewustzijn bedekken, net als onze
overtuigingen, gedachtenpatronen en andere mentale programma’s. Deze
lagen zorgen ervoor dat we ons in ons dagbewustzijn niet met onze ziel
verbonden voelen. Maar ieder mens is altijd met zijn ziel verbonden, met
zijn Hogere Zelf, zelfs als hij dat niet voelt of er niet in geloo. De
oplossing voor al onze problemen is de verbinding met onze ziel in ons
dagbewustzijn weer leren waarnemen. Dan kunnen we beginnen met het
bewust doorbreken van alle stressvolle patronen en het opruimen en
loslaten van onze trauma’s.
Vraag: De afgelopen jaren is er veel discussie over vaccinaties. Hoe sta jij
daarin?

Antwoord: Zoals ik het zie hebben de wereldwijde massavaccinaties
onder andere als doel om mensen af te snijden van de kracht van hun
intuïtie en van hun ziel. De vaccinaties kunnen ook een verandering in
het DNA teweegbrengen. Overigens zou het niet de eerste keer in de
geschiedenis van de mensheid zijn dat zulke veranderingen worden
aangebracht. Dat gebeurde bijvoorbeeld ook al in Atlantis.
De stoﬀen die bij mensen worden ingespoten hebben meerdere
schadelijke eﬀecten doordat niet alle batches dezelfde stoﬀen bevatten.
Eigenlijk is het één groot veldexperiment. Daarom vind ik dat je
vaccinaties beter kunt vermijden als dat ook maar enigszins mogelijk is.
Maar het is goed om te weten dat we elke keer als we voor moeilijke
situaties komen te staan, ook onze beschermengel en ons spirituele team
om hun hulp kunnen vragen. Want er kunnen altijd wonderen gebeuren.
Als het ons lukt om ons afzijdig te houden van de angstzaaiing en de
angstige sfeer die wordt gecreëerd, zal dat aan de ene kant goed voor
onszelf zijn, en aan de andere kant ook een positief eﬀect hebben op het
collectieve bewustzijnsveld en dus op alle andere mensen. Hoe minder
angst we zelf hebben, hoe beter we het licht op de planeet vast kunnen
houden. En hoe meer mensen vrij zijn van angst en het licht op de planeet
vasthouden, hoe gemakkelijker het daarna voor anderen zal zijn om hun
angst ook los te laten, voor zover ze dat willen.

Christusbewustzijn
Vraag: Wat bedoel je met ‘Christusbewustzijn’? Is dat een
bewustzijnstoestand waar we als mensheid naar op weg zijn, of is het er
al?
Antwoord: Voor mij betekent Christusbewustzijn het bewustzijn van
zuivere en onvoorwaardelijke liefde. Deze liefde is altijd en overal
aanwezig. Ook al is het moeilijk te geloven, dit geldt ook voor de huidige
tijd hier op Aarde. Het Christusbewustzijn is hier ook. De vraag is alleen
of we er met ons eigen dagbewustzijn al toegang toe hebben of nog niet.

Pas als dit zo is kunnen we dit bewustzijn van zuivere liefde voelen, en pas
als we het voelen kunnen we er ook naar handelen en leven.
Liefde is altijd onvoorwaardelijk. Als je je liefde aan bepaalde ideeën of
voorwaarden verbindt, is het geen zuivere liefde, maar pseudo-liefde.
Zuivere liefde is altijd voor ons beschikbaar, en hoe meer we ons met ons
eigen hart verbinden en vanuit ons hart gaan leven, hoe beter we de liefde
hier op Aarde kunnen verankeren.
Vraag: Wat is in dit verband de betekenis van Jezus Christus?
Antwoord: Voor mij was Jezus iemand die het Christusbewustzijn
belichaamde, het bewustzijn van onvoorwaardelijke liefde, en het hier op
Aarde hee gebracht. Wij kunnen allemaal zijn voorbeeld volgen en deze
liefde hier op Aarde verankeren, want het vermogen om
onvoorwaardelijke liefde te belichamen ligt in ieders DNA opgeslagen.
Maar veel mensen zijn dit vergeten door de vele lagen die in de loop van
de tijd over hun bewustzijn zijn gelegd. Ze hebben geen toegang meer tot
onvoorwaardelijke liefde, ze voelen het niet meer in hun dagelijks
bewustzijn en kunnen het daarom niet in de praktijk brengen. Dit
betekent echter niet dat ze in hun diepste kern niet uit zuivere liefde
bestaan. We zijn van nature allemaal pure liefde. Dat is wat we kunnen
leren van zielen met een hoge trilling, zoals Jezus.
Vraag: In talloze boeken van de afgelopen bijna tweeduizend jaar staan de
meest uiteenlopende beschrijvingen van Jezus’ leven en de meest
uiteenlopende interpretaties van zijn betekenis. Welke liggen volgens jou
het dichtst bij de waarheid?
Antwoord: Ik heb die boeken nog nooit gelezen en weet dus niet wat er
precies in staat. Wat ik wel weet is dat het oﬃciële verhaal over Jezus zoals
het in de Bijbel staat, niet precies zo hee plaatsgevonden. De Bijbel is
meerdere keren herschreven en bepaalde dingen zijn opzettelijk
weggelaten of verdraaid.
Vraag: Geldt dit ook voor andere belangrijke religieuze leiders of
spirituele guren in de geschiedenis van de mensheid?
Antwoord: Dat kan ik zo niet zeggen, want daar weet ik niet genoeg
van. In de loop van de geschiedenis van de mensheid zijn er altijd

persoonlijkheden geweest die naar de Aarde kwamen om de mensen te
herinneren aan het licht en aan de liefde. Over veel van deze
persoonlijkheden weten we tegenwoordig misschien niets meer, maar ze
zijn er wel geweest.
Vraag: Hoe kunnen we bepalen of de bekende religieuze leiders uit het
verleden of de religieuze leiders die nu leven werkelijk wezens van licht
zijn?
Antwoord: Dat kan het beste via ons innerlijk hartsgevoel. Met het
verstand alleen, dus door te analyseren wat iemand in het openbaar zegt
of doet, is het heel lastig om te bepalen of hij of zij een lichtvol mens is of
niet. Er zijn ook mensen die heel geloofwaardig overkomen als je naar ze
luistert, maar die absoluut niet de waarheid spreken, of mensen die wel de
waarheid spreken, maar door wie desondanks onlichte krachten heen
werken. Op alle gebieden van onze samenleving komen we bedrog,
toneelspel en manipulatie tegen, ook in religies en in de spirituele hoek.
In het algemeen is het natuurlijk het handigst als je helderziend ben.
Dan kun je gewoon naar iemand kijken en aan zijn energie zien of hij of
zij een lichtvol, bezield persoon of een onlicht wezen is.

De juiste beslissing nemen
Vraag: Hoe kunnen we ervoor zorgen dat we in geval van twijfel de juiste
beslissing nemen?
Antwoord: Om de juiste en voor ons kloppende beslissingen te nemen,
is het in de eerste plaats belangrijk dat we niet de hele tijd in het
energieveld van anderen zitten, maar ook tijd voor onszelf nemen. Het
energieveld van een mens hee altijd eﬀect op zijn omgeving. Hoe sterker
iemands overtuigingen zijn, hoe sterker deze energieën door zijn veld
worden uitgezonden en hoe groter het gevaar dat ons bewustzijn door
deze overtuigingen wordt overschaduwd. Dat merken we wellicht niet
eens, maar we raken dan bijvoorbeeld verward en kunnen niet meer
helder nadenken. Dat wil niet zeggen dat de ander iets kwaads in de zin

hee. Zo werkt het nu eenmaal met de uitwisseling van energie: we
zenden allemaal voortdurend energieën uit, en deze energieën hebben
eﬀect op alles om ons heen.
Daarom is het goed om bewust tijd in je eigen energieveld door te
brengen, vooral als je in een bepaalde situatie een beslissing moet nemen
die voor jou goed is. In hectische en krankzinnige tijden zoals nu moeten
we thuis regelmatig oases van licht voor onszelf creëren, waarin we
onszelf kunnen opladen en gewoon gelukkig met onszelf kunnen zijn.
Een andere factor is dat als we een beslissing moeten nemen en niet
zeker weten welke beslissing de juiste is, we onszelf niet onder druk
moeten zetten. Want als we onder druk staan, kunnen we ons hart en
onze innerlijke leiding niet meer waarnemen. Het is beter als we ons
zoveel mogelijk ontspannen en vervolgens rustig nadenken over de
verschillende opties die we hebben. Een van die opties zal het beste
aanvoelen, en dat is dan ook de optie waarvoor je het beste kunt kiezen,
ook al reageer je dan alleen maar op een gevoel en begrijpt je verstand het
niet.
Hierbij is het ook belangrijk dat we ons er steeds van bewust zijn dat
iedereen een reden had om in deze tijd hier op Aarde te incarneren.
Misschien zijn we deze reden tijdelijk vergeten nu we hier eenmaal zijn,
maar niettemin moeten we ons er altijd van bewust zijn dat ons leven een
hoger doel hee, dat we allemaal een individueel levensplan hebben en
dat we bepaalde dingen in ons leven al van tevoren met onze spirituele
begeleiders hebben gepland en afgesproken. Dus als we ons in een
bepaalde levenssituatie bevinden die ingewikkeld of verwarrend voor ons
is, is het nuttig om ons te herinneren dat alles uiteindelijk op zijn plek zal
vallen, dat alles uiteindelijk overeenkomt met het hogere plan, ongeacht
wat er op dit moment in ons leven gebeurt. Om dit basisvertrouwen in
goddelijke leiding te kunnen hebben, hoeven we niet altijd precies te
weten wat het hogere plan is of vanuit ons huidige bewustzijn altijd te
begrijpen waarom we iets meemaken.
Vraag: Kan het ook zijn dat er dingen in ons leven gebeuren die niet
precies zo gepland waren?

Antwoord: Ja, dat kan. Dan zal ons spirituele team improviseren en een
nieuwe route zoeken voor het bereiken van het door ons beoogde doel.
Wat er ook gebeurt, we kunnen er altijd op vertrouwen dat alles
uiteindelijk op zijn plek zal vallen en dat alles uiteindelijk goed zal komen.
Ook al hebben we geen idee hoe.

Nawoord
Wat ik heb gezien
Voorafgaand aan mijn huidige incarnatie heb ik een soort visioen van de
toekomst gehad. Ik zag dat er op Aarde een tijd zal aanbreken waarin de
mensen onder enorme druk zullen komen te staan. Maar ik zag ook een
heleboel kleine lichtpuntjes over de hele Aarde, dat wil zeggen,
individuele mensen die waren ontwaakt en het licht vasthielden. Niet alle
mensen waren ontwaakt, maar slechts een deel van de mensheid, maar dit
deel maakte uiteindelijk wel het verschil. Want de lichtpunten verbonden
zich geleidelijk met elkaar, en op een gegeven moment was er een soort
‘lichtdoorbraak’ door de matrix van onlicht, waardoor deze matrix
uiteenviel. Hierdoor was het voor mij duidelijk dat alles aan het einde van
de huidige periode goed zou komen.
Voor deze wereldwijde doorbraak van het licht was het niet nodig dat
een meerderheid van de mensen was ontwaakt en haar licht liet schijnen,
laat staan dat alle mensen waren ontwaakt. Een klein deel van de
mensheid was voldoende om het mogelijk te maken. We moeten ons
daarom niet laten ontmoedigen als we zien dat de meeste mensen nog
slapen, want het gaat bij het collectieve ontwaken niet om een
getalsmatige meerderheid, maar om een energetische. Het licht is zo sterk
dat één ontwaakte en bewuste persoon met zijn hoge trilling de lagere
trillingen van een heleboel slapende mensen kan opheﬀen, misschien wel
duizenden of zelfs meer, aankelijk van zijn of haar bewustzijnsniveau.
Na dit visioen was ik enorm ontroerd en voelde ik me zeer vereerd dat
ik hier op Aarde mocht komen en bij deze doorbraak van het licht mag
helpen. Vanuit kosmisch oogpunt is wat de mensheid hier doet heel
bijzonder. In het universum is alles met alles verbonden, en wat op Aarde

gebeurt gaat via kosmische energiebanen het universum in. Veel lichtvolle
buitenaardse wezens kijken op dit moment met spanning naar de Aarde,
want als de mens erin slaagt om zich uit deze langdurige gevangenschap
van het duister te bevrijden, zal dat ver buiten de Aarde een enorme
betekenis hebben voor andere delen van ons zonnestelsel en dit
melkwegstelsel. Daarom is het zo belangrijk dat we allemaal lichtbakens
zijn en het licht hier midden in het duister onwankelbaar vasthouden.
Dat is wat ik voorafgaand aan mijn huidige incarnatie heb gezien.
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