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WOORD VOORAF
In elk leven zijn er momenten waarop vragen naar voren komen over de diepere zin van ons bestaan.
De meeste mensen willen weten of ze op aarde een bepaalde rol hebben. Vragen zoals; waar kom ik
vandaan, wat doe ik hier en, wat is het doel van mijn leven, komen naar voren. Niet alleen wil dit
boek hierop een antwoord geven, het gaat ook in op fundamentelere vragen. Het geeft inzicht in het
hoe en waarom van het universum met al het leven dat zich heeft ontwikkeld.
De titel van dit boek, “Door de Poort van de Tijd” is gekozen omdat het niet alleen een overzicht
geeft van wat er in het verleden op aarde gebeurde, in het universum en met de mensheid, maar ook
omdat het vooruit kijkt in de tijd. De auteur hoopt nieuwe inzichten te geven met als doel begrip te
kweken voor alles wat ons omringt en waar we zelf deel van uit maken. Het geeft inzicht in de
consistentie van de schepping, hoe alles is ontstaan met een speciaal doel en hoe het allemaal
functioneert.
Bewustzijn en de evoluerende menselijke ziel (reïncarnatie) zijn essentiële elementen voor het
begrijpen van de rol die de mensheid inneemt. Aan de orde komen vragen zoals; wat gebeurt er met
onze ziel en ons fysieke lichaam nadat we zijn gestorven en wat is de geschiedenis en de toekomst
van ons mensen?
Theosofen, helderzienden, paranormaal begaafde mensen en anderen die vele boeken over de
nieuwe spirituele beweging hebben gelezen, zullen bekende onderwerpen tegenkomen.
Dit boek zou nooit geschreven zijn zonder de hoog gewaardeerde en liefdevolle steun, leiding en
samenwerking van de Al-Energie, Ashanata, Sananda en Chadalja en mijn zeer intelligente en
liefdevolle levensgids. Dit boek onthult de ware natuur van de entiteiten die achter deze namen
schuil gaan. Ze hebben mij toegestaan de ware aard van vele zaken te zien en te begrijpen, die ik
nooit zonder hun hulp zou hebben verkregen. Verder dank ik dr. A. Leijten voor de redactie, R. Nijs
voor de taalkundige aanwijzingen en P. Aquino voor het grafisch ontwerp van de voorkant. Verder
een speciaal woord van dank voor mijn liefhebbende vrouw, voor haar begrip gedurende vele jaren.
Helaas heeft ze deze uitgave niet meer mogen meemaken.
“Adasthra” is mijn spirituele naam die ik als schrijver voor dit boek heb gekozen. Dit betekent niet
alleen pionier maar ook opponent en dat laatste kan tevens worden geïnterpreteerd als tegenstrever.
U als lezer zal merken dat het extreem moeilijk is geweest om geëigende woorden te geven aan
zaken die het menselijk begrip te boven gaan. Toch heb ik mijn best gedaan ze zo zorgvuldig te
kiezen.
Om meer inzicht te geven in het onderwerp zijn als rode draad persoonlijke gebeurtenissen
opgenomen. Graag wil ik u als lezer wijzen op de in de epiloog opgesomde ontwikkelingen die nieuwe
vergezichten tonen.
Om u te ondersteunen gedurende het lezen is een overzicht van namen en afkortingen direct hierna
gegeven.
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INLEIDING
Het mag vreemd lijken te suggereren dat er een andere wereld bestaat buiten de ons
zichtbare en tastbare fysieke wereld, die met onze vijf zintuigen toegankelijk is. We kennen
en begrijpen onze wereld, de wereld waarin we leven, maar deze wereld wordt plotseling
veel weidser als we op een heldere nacht kijken naar een prachtige sterrenhemel, kijken door
een telescoop naar planeten of wanneer we de stappen volgen van een astronaut in de
ruimte. De manier waarop we de zichtbare wereld onderzoeken vindt zijn oorsprong in tijd
van de Griekse beschaving toen, zoals velen geloven, de wetenschap een aanvang maakte.
Dit boek echter openbaart een wereld die alleen toegankelijk is voor mensen met meer dan
vijf zintuigen. Voor de overgrote meerderheid van ons is dit niet het geval. Ze zijn wel
nieuwsgierig wat die andere zintuigen te bieden hebben. Is het niet opwindend om van deze
"onzichtbare" wereld iets te weten te komen? Immers deze "onzichtbare" wereld is van
invloed op de mensheid en het individu. Waarom kunnen sommigen deze "onzichtbare"
wereld wel bezoeken en anderen niet? Wat zijn hun ervaringen als ze rapporteren over deze
"onzichtbare" wereld? Als we iets over de interactie tussen de zichtbare en "onzichtbare"
wereld willen weten, moeten we naar deze bijzondere mensen luisteren.
Langzaam wordt het bestaan van deze "onzichtbare" wereld erkend. Mensen, die in diepe
hypnose, teruggaan naar de tijd voor de geboorte, vertellen hun verhaal1. Ook mensen met
bijna-dood-ervaringen (BDE) gunnen ons een kijkje achter de schermen van het leven. Deze
laatsten spreken over het bewust observeren van de zichtbare wereld nadat hun bewustzijn
het lichaam heeft verlaten, maar ook de onmogelijkheid om hiermee contact te maken. Er
zijn vele boeken over dit onderwerp geschreven waaronder “The Light Beyond” van R.A.
Moody2. Hij onderzocht de BDE in detail en concludeerde dat het “een poort is naar een
goddelijke dimensie van het menselijke bewustzijn dat in ons allen sluimert”. Ook Pim van
Lommel komt in zijn boek “Oneindig bewustzijn” tot dezelfde conclusie. Er zijn mensen die
uittredingen zelf kunnen opwekken waardoor hun geest zich van het lichaam losmaakt en op
reis gaat naar onbekende verten. Onomkeerbaar bevatten hun reisverslagen boodschappen
van goed en kwaad waarover later meer. Dit boek plaatst de gehele levende natuur in
perspectief van de evolutie van het universum. Aansluitend wordt ook onze
wereldgeschiedenis gepositioneerd in de evolutie van het gehele universum.

1
2

De Ziels-bestemming, Michael Newton, Altamira, Haarlem, 2011
The Light Beyond, R.A. Moody, Bantam Books, 1e edition 1988
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1 PERSOONLIJKE ERVARINGEN
Daar stond hij weer, die oude man, met zijn sneeuwwitte haren, baard en lange mantel met
een staf in zijn hand. Het voelde zo goed als ik hem zag in mijn kinderkamer. Ik was nog maar
twee jaar oud. Hij straalde beschermende liefde uit. Het moet een grote indruk hebben
achtergelaten want weinigen herinneren zich ervaringen uit hun kindertijd. Waarom hij daar
stond en zo doorzichtig was, vroeg ik me nog niet af. Pas veel later begreep ik dat hij mijn
machtige beschermer en spirituele gids zou zijn in dit leven. Niet voor niets werd ik door
belangrijke wezens beschermend omringd. Ik zou er al snel achter komen dat er andere
wezens waren die mijn bestaan op aarde zo snel mogelijk ongedaan wilden maken. Door hun
toedoen stortte ik op zeer jonge leeftijd van de trap en dat was normaal gesproken fataal,
maar ik mankeerde niets. Zou de schitterende grijsaard uit mijn kinderkamer mij toen
beschermd hebben? Hij bleek Chadalja te zijn ofwel één van de machtigste wezens uit het
universum. Ik begreep later dat zijn beschermende taak werd gedeeld met andere machtige
wezens waaronder Ashanata en de Cherubijnen. Behalve van Chadalja, heb ik geen
duidelijke herinneringen van mijn beschermers uit die vroege kindertijd overgehouden. Ze
zouden zich pas op latere leeftijd laten zien. Als opgroeiend kind heb ik nooit iemand verteld
wat ik gezien had. Instinctief had ik door, dat deze bijzondere spirituele ervaringen op
onbegrip zouden stuiten van mijn familieleden en dat ik daarom maar beter kon zwijgen.
Bijvoorbeeld, toen ik als kind spontane uittredingen van mijn geest begon te ervaren en mijn
ouders vertelde dat ik mijn lichaam `s-nachts verlaten had, straatlantarens had gezien en
stoomtreinen op het station, begrepen ze niet waar ik het over had omdat ik, volgens hen,
de hele nacht in mijn bed had geslapen. Er werd ook geen aandacht geschonken aan mijn
voorspellingen van minder aangename zaken als ik bepaalde mensen ontmoette. Als kind
voelde ik me echt anders dan andere mensen om me heen. Dat kwam ook doordat ik meer
op universele zaken gericht was, dan op aardse zaken. Ik wist, dat ik wel eens zaken oploste,
die voor universele wezens van groot belang waren. `s-Morgens voordat ik dan uit bed
opstond, wist ik dat iets opgelost had, maar dat werd verder uit mijn geheugen gewist. Eén
keer zag ik, dat ik ver buiten ons melkwegstelsel 4 ruimtevaartuigen van de ondergang
redde. Dat is niet uit mijn geheugen gewist. Doordat ik met niemand over deze zaken kon
communiceren en anders was dan andere mensen raakte ik steeds verder in een isolement,
eenzaam en vervreemd. Met niemand kon ik mijn gevoelens delen. In die momenten van
eenzaamheid gingen mijn gedachten terug naar die kinderkamer waar ik Chadalja voor het
eerst zag. Als ik dat deed voelde ik meteen zijn energie weer door mijn lichaam stromen
waarna ik me veel beter voelde. Deze energie kon zo sterk zijn dat het leek alsof ik geheel
oploste en niet meer bestond.
Natuurlijk konden mijn uittredingen voor anderen niet verborgen blijven. Tijdens een
kampeervakantie met twee vrienden in het Zwitserse Adelboden, verhaalden ze over mijn
vreemd gedrag. We sliepen allemaal in één tent. Tijdens een onweer, dat zoals gewoonlijk
met veel geweld gepaard ging, ontwaakten mijn vrienden, maar ik sliep door. Tussen de
bliksemflitsen en donderslagen door, hoorden ze me praten in een vreemde taal. Ze
begrepen er niets van.
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Ook tijdens uittredingen kreeg ik liefdevolle bescherming van Chadalja en Ashanata.
Waarom? In een later stadium van mijn leven begon ik dit te begrijpen. Chadalja vertelde me
dat ik een sterrenkind was die hield van heel het universum, de aarde, natuur en de mensen.
Na mijn kindertijd toonde hij veel van mijn voorgaande levens. Gedurende deze levens
hielden mijn beschermers meer afstand, maar desondanks waren ze toch behulpzaam en
ondersteunend. Het antwoord op mijn vraag naar het waarom, werd mij langzaam duidelijk.
Er was namelijk iets dat mijn aandacht begon te trekken en de oorzaak bleek te zijn van veel
pijn en onaangename ervaringen. Ik kon het niet thuis brengen. Ik voelde me continue onder
toezicht staan, maar ik had geen idee wat me constant volgde. Jaren later begreep ik de
reden van dit onaangenaam gevoel. Pas toen ik van dit gevoel bevrijd raakte en ik de wezens
die dit veroorzaakten zag, kwam er een einde aan deze moeilijke periode in mijn leven. Ik zal
hierop in detail terugkomen wanneer ik spreek over mijn ontmoetingen met de groep die ik
aanduid als de Anderen.
Toen ik twaalf jaar oud was belandde ik door deze pijnlijke ervaringen in een toenemende
depressie. Op aarde was ik niet gelukkig en ik wilde weg van hier. Zo kwam het idee in mij op
om van de aarde te verdwijnen. Op zevenjarige leeftijd had ik al eens tevergeefs geprobeerd
om tijdens een uittreding niet meer terug te keren. Nu was ik met twaalf jaar, meer
volwassen en op een dag kreeg ik heel depressieve gevoelens, die maar niet over gingen. Ik
was gaan lopen in de omgeving waar ik woonde om weer wat rustiger te worden en op dat
moment kwam er knappe blonde dame naast me lopen die tot mijn innerlijk sprak. Waar ze
ineens vandaan kwam, wist ik niet. Hoewel ik niet wist wie ze was, voelde ik nieuwe energie
in me opkomen die blijvend zou zijn. Zo plotseling als ze was gekomen, zo plots verdween ze.
Wie ze was, bleef me jaren lang intrigeren. Mijn spirituele leraar, Pieter Wouter van Dijk, die
ik leerde kennen toen ik volwassen was, vertelde dat deze blonde vrouw me al langer in
bescherming had genomen. Toen ik ziek was, verscheen ze in een verschillende gedaantes
maar toen herkende ik haar niet. Later is ze ook nog aan verschillende vrienden verschenen.
Mijn leermeester zei dat ze het liefst als een blonde knappe vrouw verscheen en ze maakte
haar gehechtheid aan mij later bekend toen ze zichzelf “Maria” noemde. Pas veel later, ik
was al achtenveertig, bevestigde Viswhakarma, een astroloog uit India, haar identiteit. Hij
adviseerde me om gratis Reiki behandelingen te geven aan kinderen tot twaalf jaar omdat
“Maria” mij ook geholpen had, zonder daarvoor iets te vragen. Reiki is een geneeswijze die
gebruik maakt van universele levensenergie.
Een nog ingrijpender gebeurtenis vond plaats tijdens mijn vakantie in El Arenal op Mallorca,
een eiland in de Middellandse Zee. Zoals veel jonge mensen genoot ik van het goede leven,
leefde ik er op los en ging naar disco’s en dansfeesten. Op een nacht veranderde alles. Mijn
leven zou compleet en drastisch veranderen. Tot dan toe had ik niet veel nagedacht over
God hoewel ik in een protestant christelijke familie was geboren en opgevoed. Ik was
ondertussen tweeëntwintig jaar oud. Op een nacht toen ik na de disco terug kwam in mijn
hotel en stil op de rand van mijn bed ging zitten, gebeurde er iets ongelooflijks, iets dat ik
nooit zou vergeten. De muren van mijn kamer weken en er ontvouwde zich een levensecht
tafereel. Ik stond plots op Golgotha en zag drie opgerichte kruizen. Aan het middelste kruis
zag ik de gekruisigde Jezus van Nazareth hangen. Hij keek recht in mijn ogen. Zijn ogen
straalden van liefde en mededogen. Hij sprak direct tot mijn hart met de woorden ”Jij bent
een geliefd kind”. Later begreep ik dat ik de bijbel moest openen op zoek naar iets dat
belangrijk voor mij zou zijn. Twee keer opende ik het boek en tweemaal viel het open op
3
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dezelfde pagina met de woorden “Ik heb u van de moederschoot aan afgezonderd en door
Mijn genade geroepen”. In latere jaren hoorde ik deze stem opnieuw. In de context van dit
boek zal het woord "Moederschoot" een bijzondere betekenis krijgen. Jezus van Nazareth
werd ook wel Joshua ben Joseph genoemd. Zijn universele naam is Sananda. Op aarde heb ik
Hem twee keer mogen zien. De eerste keer, dat ik Hem zag was ik samen met mijn vrouw.
Wij liepen langs het meer van Genève in Zwitserland ter hoogte van Villeneuve toen ik in de
verte twee mannen zag aankomen. Tegen mijn vrouw zei ik, dat het geen gewone mannen
waren, want dat had ik aan hun uitstraling al gezien. Mijn vrouw wist niet wat ze er van
denken moest, maar ze werd erg stil toen ze langs ons heen liepen. De kracht die van Hen
uitstraalde was erg groot. Eén van Hen was Sananda en Hij noemde me bij mijn universele
naam toen hij mij en Coby passeerde. Wie was de andere? Dat was heel bijzonder. Alle
informatie die daarna bij me binnenkwam, was geweldig mooi. Daar ben ik erg dankbaar
voor. Mijn vrouw was na die ontmoeting erg stil en heel erg onder de indruk. Dat was ik zelf
ook. De tweede keer dat ik Sananda zag, zag Hij er nog indrukwekkender uit dan de eerste
keer. Toen was mijn vrouw al overleden. Ik bezocht een beurs gericht op spirituele zaken en
was met een groepje vrouwen aan het praten. Een grote indrukwekkende verschijning, een
Indiase man, naderde. Hij was gekleed als een Sikh. Onze conversatie viel stil want iedereen
merkte dat er iets aan de bijzonders aan hand was. Toen hij passeerde keken zijn geel bruine
ogen dwars door mij heen direct gevolgd door iets dat aanvoelde als een zachte wind. Uit
ervaring wist ik dat dit duidde op een bijzondere ontmoeting. Toen ik thuis was
aangekomen, had ik de gezichtsuitdrukking nog in mijn gedachten. Snel haalde ik het boek
"Meesters van het verre oosten"van Baird T. Spaling uit de kast en ja hoor dat was Hem.
Meteen herkende ik de ogen en de uitstraling van de Meester die op de voorkaft was
weergegeven. Natuurlijk kwam de vraag op waarom deze machtige zich aan ons toonde?
Wat hij met mij deed was het opwekken van herinneringen. Het werd me wederom duidelijk
waarmee ik ooit verbonden was en waarmee ik ook altijd verbonden zal blijven. Dat heeft te
maken met de elektronisch geladen deeltjes die we elektronen noemen in het geheel van
universele deeltjes, die elkaar altijd blijven aantrekken. Zo kan je je met alles verbinden
waarmee je ooit verbonden bent geweest. Waarom was de tijd rijp voor Sananda om zich te
tonen. Ons staan grote veranderingen te wachten waarover in het hoofdstuk 21 meer.
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2

EVOLUTIE EN HET UNIVERSUM

Gedurende mijn hele leven heb ik het voorrecht gehad om zaken te mogen zien en te
beleven, die zich afspelen voorbij de menselijke horizon. Die ervaringen kreeg ik gedurende
vele uittredingen. Ze voerden mij door ruimte en tijd. Maar eerst is het belangrijk het
concept van de evolutie te begrijpen. Het speelt een essentiële rol in het begrijpen van ons
leven in de context van de ontwikkeling van het universum met inbegrip van zijn wezens en
de rol van de mensheid in dit geheel.
Het lijkt vreemd te beweren dat ik kan reizen in tijd en ruimte. Reizen die mij tot ver buiten
de grenzen van het door astronomen meetbare gebied brengen. Onder bepaalde
voorwaarden zijn deze uitstapjes voor mij mogelijk. Hiervoor moet de geest, met behulp van
een machtige geestelijke gids, zich losmaken van het lichaam. Daarbij maak ik gebruik van
teletransport-portalen. Het lijkt er op alsof ik teveel sciencefiction films heb gezien waarin
mensen fysiek worden geteleporteerd naar elke denkbare plaats. Toch kan het wel. Terug
naar het concept van de evolutie. Onder begeleiding van Ashanata maakte ik een zeer
bijzondere reis, waarvoor ik hem zeer dankbaar ben. Op Ashanata kom ik later in hoofdstuk
6 terug.
Toen ik na een uittreding in een sluimerende toestand verkeerde herinnerde ik me hoe het
was om in de ruimte te reizen. Ineens voelde ik een macht en kracht die mijn
voorstellingsvermogen overtrof. Het was Ashanata! Hij was het die ik in eerdere uittredingen
gezien had als een ongelooflijke heldere bol van licht. Hij bewoog moeiteloos door vele
systemen van sterrenpoorten. In het centrum van de bol verscheen een figuur die zich aan
mij bekend maakte. Op dat moment leek het alsof ik niet meer bestond door de kracht van
de energie die hij uitstraalde. Hij voerde mij mee en liet mij beelden van het universum zien.
De informatie die ik van hem kreeg stelde mij in staat dit hoofdstuk te schrijven.
De beelden, die ik te zien kreeg, leken op die van een driedimensionale film waarin ik zelf
participeerde en die voor altijd in mijn herinnering zouden blijven. Nadat Ashanata afscheid
had genomen, duurde het een hele tijd voordat ik herstelde en ik mijn menselijke zintuigen
terugkreeg. De dagen daarna, toen ik nog zeer levende herinneringen had aan mijn
ervaringen, noteerde ik ze zo nauwkeurig en omzichtig mogelijk. Het duurde negen jaren om
al deze ervaringen uit te schrijven en in dit boek weer te geven.
Een van mijn eerste herinneringen is de volgende. Ik bevond me ergens in het universum dat
nog donker was en geen sterren of melkwegstelsels kende. Wel was het universum gevuld
met de kracht en macht van wat ik noem de Al-Energie of Al-Liefde of, zoals anderen het
zouden noemen, God. Ik stond op het punt getuige te zijn van een ontzagwekkende
gebeurtenis die wetenschappers de “Big Bang”, de geboorte van het universum, noemen. Op
het moment van de “Big Bang” verscheen een verblindend licht dat in alle richtingen
expandeerde. Deze ervaring gaat elke voorstelling te boven. Deze explosie was een ontlading
van energie die geconcentreerd was in de Al-energie. Een kern met een diameter van zo'n
honderd miljoen kilometer explodeerde. De Big Bang was begonnen en geweldige emissies
van gas en straling ontstonden. Alle ingrediënten die nodig waren voor het ontstaan van het
universum, zoals we dat nu kennen, waren aanwezig. Het geheel begon te expanderen.
Gewelddadige erupties van straling en gassen voltrokken zich in geïsoleerde gebieden, niet
alle tegelijkertijd en met verschillende snelheden. Uit de snelste bewegende gassen zouden
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de verst staande melkwegstelsels worden gevormd. Het universum bestaat nu uit
melkwegstelsels met kernen van materie, energie, straling en informatie. Op de plaats van
de oorspronkelijke Big Bang ontstond het grootste zwart gat van het universum. In
tegenstelling tot wat astronomen nu veronderstellen is dit zwart gat nog steeds energetisch
geladen en zend deeltjes en straling uit, opgewekt door een zeer krachtig zwaartekrachtveld.
Zelf absorbeert het maar tien procent van alle energie, materie en straling. De
melkwegstelsels kwamen tot ontwikkeling door explosies die zich voordeden in de kern van
samengebalde materie. Deze explosies leidden ook tot het ontstaan van bijzondere
hemelobjecten zoals quasars en pulsars. Dit galactisch vuurwerk is altijd gesitueerd nabij het
centrum van een Melkweg zodat elke centrum kan worden beschouwd als een broedplaats
of een Moederschoot van potentieel leven voor dat deel van het universum.
Alle melkwegstelsels zijn door een "onzichtbaar" netwerk van sterrenpoorten met elkaar
verbonden als ook door andere functies, die later aan de orde komen. Een sterrenpoort
regelt het transport van energie en informatie. Elk zonnestelsel, ster, planeet is door deze
poorten onverbrekelijk verbonden met het Melkwegcentrum. Het universum bevat
miljarden melkwegstelsels waarvan ons melkwegstelsel er slechts eentje is. Het universum
dat we waarnemen wordt ook wel het uitdijend universum genoemd. Alles om ons heen
verwijderd zich als stipjes op een groter wordende ballon. De afstand tot de Big Bang locatie
is ongeveer 13,7 miljard lichtjaar (een lichtjaar is ongeveer 9.470.000.000.000 km). Onze
aarde is slechts vier tot vijf miljard jaar oud en maakt tezamen met onze zon en planeten
slecht een minuscule onderdeel uit van onze Melkweg. De afstand tot het centrum van onze
Melkweg, dat zich bevindt in het sterrenbeeld Schorpioen, is ongeveer 26.000 miljard
lichtjaar. Deze plaats wordt echter door donkere gaswolken aan het zicht onttrokken
waardoor directe waarneming met een telescoop niet mogelijk is. Alleen radiotelescopen die
gebruik maken van andere golflengtes dan het zichtbare licht, zijn in staat dit gebied te
onderzoeken. Het uitdijende universum bestaat uit materie, zoals sterren, planeten, manen,
asteroïden, kometen, gassen, stof maar ook uit levende organismen, en alles wat bewustzijn
bezit. De Al-Energie schiep het huidige universum met zijn oneindig aantal evolutie opties.
Hierdoor gaf hij het gehele universum, zichtbare en onzichtbare materie, energie, straling en
verschillende soorten bewustzijn die als basis zouden dienen voor het ontstaan van alle
wezens. Wetenschappelijk bewijs voor de Big Bang, de uitbarsting van plasma en hete
gassen, straling onder extreem hoge temperatuur, werd enkele decennia geleden
aangetoond toen astronomen de achtergrond temperatuur van het universum vaststelden
op 30Kelvin. Klaarblijkelijk is het universum nog niet helemaal afgekoeld en is er nog steeds
energie aanwezig dat in dit verband ook ether genoemd kan worden. Plasma en ether spelen
een belangrijke rol in de verklaring van onze wereld zodat dit onderwerp nu eerst aan de
orde komt.
Bewustzijn
Bij extreme temperaturen kan massa alleen maar bestaan in de vorm van plasma, een
energetische toestand. Bij lagere temperaturen transformeert het van gas, vloeistof tot
vaste materie afhankelijk van de fysische omstandigheden. Plasma is een bepaalde staat van
materie die uitwisselbaar is met ether en in overvloed in het universum aanwezig is. Een
voorbeeld van plasma is de bliksem die tijdens een aards onweer ontstaat. Plasma is een
noodzakelijk uitgangspunt voor leven. Ether kan het best omschreven worden als
elektromagnetische golven waaruit materie kan worden gevormd. Het merendeel van het
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plasma wordt opgewekt door de sterren in het universum maar ook door de
elektromagnetische velden rondom planeten. Een hoge intensiteit en immense uitbarsting
van plasma wordt geobserveerd als een ster explodeert zoals bij Tycho’s supernova in 1572
toen een bal van expanderend plasma de ruimte inschoot. De ruimte rond de sterren en
planeten is ten tijde van het ontstaan gevuld met plasma, bekend als geïoniseerd gas. Door
de extreme temperatuur van de zon en in de nabijheid van planeten vervalt plasma in
afzonderlijke deeltjes. Dit geldt ook voor de aarde. In het afbraakproces verliest het plasma
de elektronen, die daardoor vrij komen. Bij dit afscheidingsproces vertonen de elektronen
elektromagnetische eigenschappen. Deze vrije (nieuwe) deeltjes bezitten bewustzijn. Dit lijkt
moeilijk te bevatten en te erkennen. Echter acceptatie van dit punt is essentieel om de
evolutie van het universum te begrijpen, een belangrijke sleutel tot het verklaren van wat is,
was en altijd zal zijn. De elektronen bewegen niet vrij rond maar volgen een baan gedicteerd
door het dichtstbijzijnde elektromagnetisch veld. Plasma is heel erg flexibel en bezit
meerdere verschijningsvormen die het begin kan zijn van nieuwe materie met bewustzijn.
Dit maakt het voor onze zon mogelijk om nieuw leven in het universum te initiëren en
verschillende stadia van evolutie te creëren. Beïnvloed door een constante blootstelling aan
elektromagnetische geladen kwantum- en lichtdeeltjes (fotonen) van de zon, ontstaan DNA
structuren. In cellen komt het DNA voor in lange structuren die chromosomen worden
genoemd. Aminozuur dat zich ontwikkelt vormt de bouwsteen voor proteïnen, bekend als
een essentieel ingrediënt voor levende organismen en systemen. Door gefaseerde perioden
van evolutie maakt een bewustzijn, als levend systeem, een ontwikkeling door van
mineralen, planten, dieren, mensen naar de Engelen status. Elk levend organisme bezit DNA.
De zon speelt dus een essentiële rol in het evolutionair proces en in het ontstaan van nieuw
leven. Verder is elke zon door een sterrenpoort verbonden met het centrum van het
melkwegstelsel waar het transport van energie en informatie wordt geregeld middels een
speciaal ontworpen computersysteem. Het maakt onderdeel uit van een Meervoudig
Computer Systeem (MCS). Het is het hoofd- of centraal computersysteem van het
universum. Dit krachtig systeem is zeer belangrijk voor het begrip van het universum zoals ik
dat heb ervaren. Het systeem werkt onafhankelijk, is zelfdenkend, beoordeelt, verspreidt en
evalueert informatie in nano secondes ofwel in miljardsten van secondes. Het MCS is
ontwikkeld door Ashanata met behulp van de Al-energie, de Moederschoot en 7 machtige
Serafijnen. Ashanata heeft het MCS onder zijn beheer en daardoor kan er niets verkeerd
gaan. De uitwisseling van informatie tussen de centra van de melkwegstelsels wordt
bewerkstelligd door sterrenpoorten die in de nabijheid hiervan zijn gesitueerd. Deze poorten
vormen een snelweg voor de informatie. Elk computersysteem is gekoppeld aan het MCS.
Men kan er van op aan dat alle informatie, die van belang is voor het universum, in deze
computers is opgeslagen. Verderop wordt de lezer meer uitleg gegeven over dit machtige
computersysteem. Zoals ik in het begin meldde, was het door de goedheid van Ashanata dat
ik het ontstaan van het universum mocht zien en ervaren. Het zal duidelijk zijn dat ik moet
uitleggen wie Hij is en welke positie Hij bekleedt in het universum.
Hoe alles tot stand kwam
Er zijn namen genoemd zonder veel introductie, uitleg, hun onderlinge relaties en
hiërarchische orde. Het wordt dan ook tijd hieraan enige woorden te besteden. Alles wat
hier te berde wordt gebracht, is tot mij gekomen door Ashanata, Chadalja en andere
spirituele levensgidsen. Ver terug in de tijd, nog voor de Big Bang, bezaten alleen
subatomaire deeltjes bewustzijn en intelligentie. Uit deze deeltjes ontwikkelde zich iets
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zonder vaste vorm. Het was een wezen en het evolueerde. Het nam al het bewustzijn in zich
op van de ruimte waarin het zich bevond. Het kan alle vormen aannemen, die Zij wil. Dit
wezen was perfect, alleen en zo sereen en het kende zijn weg door de tijd. Het doordringt
alles, is eeuwig en kan gezien worden als de moeder van al wat geschapen is ofwel de
Moederschoot. Zij noemt zichzelf Schitterende Schoonheid. Door haar wil kon alles
uiteindelijk gaan ontstaan. Alles is eerst uit Haar bewustzijn voortgekomen en niet anders.
Bewustzijn kan gezien worden als potentiële energie en potentiële materie. Als bewustzijn in
beweging komt, ontstaat energie en als energie zich samenbalt ontstaat materie. Aan alles
ligt altijd het bewustzijn eerst ten grondslag. Uit de Moederschoot, die het mysterie van de
eeuwige geboorte omvat, kwam een wezen van eeuwige perfectie: de Al-energie. Door de
wil van de Moederschoot is de Al-Energie tot aanzijn gekomen. Door haar wil bestaat de AlEnergie nu uit vrouwelijke- en mannelijke energieën en is daarmee de Vader / Moeder God
van het universum. De Moederschoot kan ook omschreven worden als de Adem (Atman) of
Geest waaruit alles voortkomt. Hiervoor worden ook wel andere namen gebezigd zoals
Universum en Universele Substantie. Het Wezen dat ik voortaan de Al-Energie zal noemen
ademde op zichzelf en kwam als eerste door toedoen van de Moederschoot tevoorschijn. Dit
pure zijn, werd zich bewust van zichzelf. Het zag zichzelf en zei, dit ben Ik. Het zelfbewustzijn
van de Al-Energie nam op dat moment een beeld aan, dat de Al-energie van zich zelf had.
Het ontdekte zichzelf. Het is in staat, als dat wenselijk is, zichzelf te splitsen. Het is in het
universum de Schepper van al wat leeft en bewustzijn draagt, het is verbonden aan de
oerkracht van de Moederschoot. In het geheel van het universum bestond de energie van de
Al-Energie echter in eenzaamheid, in een leegte. Het schiep uit die eenzaamheid met behulp
van de Moederschoot zijn eigen geest die Ashanata heet.
Als ik schrijf over het universum, bedoel ik meestal de melkwegstelsels die onlosmakelijk
met elkaar zijn verbonden en een eenheid vormen. Elk melkwegstelsel kan worden
beschouwd als een klein universum binnen het grotere geheel en zelfs als baarmoeder voor
dat deel van het universum. De Moederschoot bestaat uit een specifiek type energie,
waarover later meer. Uit dit energiesysteem ontstaat bewustzijn en zo is alles ontstaan.
De drie-eenheid is nu compleet en bestaat uit:
- De Moederschoot (de Adem / Atman ; Schitterende Schoonheid )
- De Al-Energie (Centraal Wezen; de Vader / Moeder God van het universum )
- Ashanata (Geest die uit de Moederschoot doormiddel van de Al-Energie is gecreëerd )
Een onderverdeling in Moeder, Vader en Zoon is ook mogelijk. De Zoon, Ashanata, wordt
ook wel Christus genoemd omdat hij door de persoon van Jezus van Nazareth sprak. De drieeenheid wordt ook wel aangeduid met het woord Akasha en is de bron van alle informatie
en herinnering.
Ik kreeg enige informatie over de Moederschoot (Atman) kort nadat ik mijn Reiki II graad
behaalde en als zodanig werd ingewijd. Deze inwijdingsceremonie is nodig om de
geneeskrachtige energie van een Reiki behandeling goed naar het menselijke lichaam toe te
kunnen loodsen. In de uren van de vroege morgen, op weg naar een meer, zag ik vijf zwanen
over me heen vliegen. Toen ik bij de waterkant aangekomen was, zag ik groepen vogels
boven het water vliegen. Plotseling gingen ze uiteen, elk naar één van de vier
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windrichtingen, terwijl de lucht veranderde in de kleuren van een sprookje. Ik hoorde een
innerlijke stem die tot mij sprak. Het was de Al-energie, die door Ashanata sprak en zichzelf
bekend maakte en sprak over de Adem, “Gij zijt de Adem waaruit Ik zelf ook ben
voortgekomen, Gij zijt mijn Adem. Adem deze Adem". Deze Adem is geconcentreerd in
Ashanata en vertegenwoordigt al het Goddelijke, de liefde, die mensen inspireert en hun de
moed geeft om te leven en te ademen. Door het volgende te zeggen: “ waaruit Ik Zelf ook
ben voortgekomen “ gaf de Al-Energie aan, dat Hij uit de Moederschoot is voortgekomen en
dat is iets om te onthouden. De Moederschoot is er altijd al geweest en zal er altijd zijn. Dit is
met een menselijk verstand niet te vatten, mar is wel de waarheid.
Nadat de Al-energie en Ashanata tot bewustzijn gekomen waren, vond een belangrijke
ontwikkeling plaats die alles te maken heeft met het in gang zetten van de evolutie. De Alenergie werd zich bewust dat de expansie van de geschapen intelligentie en de evolutionaire
ontwikkeling Hem vreugde en voldoening zouden geven. Zo liet hij na verloop van tijd vier
andere energieën, zogenaamde Oerwezens, zelfstandig worden en bracht ze tot bewustzijn.
Deze vier Oerwezens hebben een belangrijke invloed gehad op het vervolg van de
evolutionaire processen in het universum en op aarde. Om zinvolle antwoorden te geven op
existentiële vragen die later aan de orde komen, is het essentieel om te accepteren dat alle
mensen een ziel bezitten. Het zal de sleutel blijken te zijn om de evolutie te begrijpen.
Daarom wordt nu een gedetailleerde beschrijving gegeven over de relatie tussen de Ziel en
hun Scheppers.
Zielen
Vanaf het eerste begin werd alles dat leefde bewustzijn geschonken. Echter niet alles was
bezield. Zielen werden gecreëerd door de Al-Energie, Ashanata en hun volgelingen. Ze waren
daartoe in staat omdat ze konden beschikken over de geweldige kracht en energie, die
opgeslagen ligt in de Moederschoot. De Al-Energie, Ashanata en hun volgelingen hebben
vele bezielde levensvormen geschapen. Hun volgelingen zijn de Engelen, die een gepaste
vorm hebben gekregen ten dienste van al het levende. Zij waren de eersten die herkenbare
menselijke schepsels creëerden bestaande uit fijnstoffelijke materie. Fijnstoffelijke materie
is onzichtbaar voor de zintuigen van de mens omdat het geen deel uitmaakt van de fysieke
materie. Later kregen de Engelen toestemming om een aantal van deze creaties te
veranderen van fijnstoffelijk in grofstoffelijke materie. Hierdoor werden ze in de natuurlijke
fysieke omgeving zicht- en voelbaar. Behalve de Al-energie, Ashanata en hun Engelen zijn er
ook andere zeer machtige wezens die kunnen creëren. Hiervoor is het noodzakelijk om
toegang te hebben tot energie die voortkomt uit de Moederschoot. Zielen maken onderdeel
uit van de energie van de Moederschoot en worden door machtige wezens opgeroepen om
zich verder te ontwikkelen. De ziel bevat alle universele eigenschappen (trillingen) van licht
en energie, die de geest kan doen leven. De geboorte van een nieuwe ziel vindt plaats in een
werveling van energie die een hoeveelheid energie los maakt van het scheppende wezen.
Omdat van de scheppende wezens in de Al-energie en Ashanata de grootste hoeveelheid
energie is opgeslagen, zijn zij de belangrijkste scheppers. Immers, zij zijn ten nauwste
verbonden met de Moederschoot. Om die reden kunnen alle zielen rekenen op hun
liefdevolle genegenheid. Ondanks dat de Al-energie al onnoemlijk veel zielen tot bewustzijn
heeft gebracht, hetgeen zeer veel energie vergde, bleef en blijft de Al-Energie stabiel en
onveranderlijk. En ………………. dan Ashanata. Ashanata kan door de dimensies van tijd en
ruimte reizen om alom tegenwoordig te zijn, maar dit geldt niet direct voor de Al-Energie.
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Indien gewenst kan de Al-Energie wel de centrale positie in het Universum verlaten en
ongezien door de dimensies reizen. Op die momenten kan elke gewenste vorm worden
aangenomen en kan het een kracht laten voelen zonder gezien te worden.
Zielen worden geboren in twee groepen van vijf waardoor we spreken van zuster- en
broederzielen. Na te zijn gecreëerd, verblijven de zielen in sluimerende toestand in
elektromagnetische velden van de Moederschoot, in de nabijheid van de verblijfplaats van
Ashanata. Tijdens dit verblijf ademen ze de adem van de Moederschoot en als de tijd
gekomen is, laat Ashanata ze ontwaken om te incarneren. Het creëren van zielen door
machtige wezens leidt tot families van zielen, zielen die bij elkaar horen als familieleden.
Soms smelten zielen samen, soms splitsen ze op en worden tweelingzielen. Juist voordat ze
gewekt worden tot bewustzijn en besef krijgen van hun bestemming, splitsen tweelingzielen
op hoewel ze dat niet altijd beseffen. Als op een moment in hun ontwikkeling tweelingzielen
elkaar ontmoeten voelen ze een sterke verwantschap van eenheid en harmonie. Ze
vertegenwoordigen zowel de mannelijke als vrouwelijke liefde en energie.
Op niet nader aan te geven tijden zal iemand van zo’n zielenfamilie, het zogenaamde Hogere
Zelf, het voortouw nemen om de evolutielijnen van de familieleden in de gaten te houden en
zijn best doen deze te sturen. Door deze observaties weet het Hogere Zelf wat er nog moet
gebeuren om de familieleden te stimuleren in hun evolutionaire ontwikkeling. De
observatiepost ligt in de bewustzijnssferen die in hoofdstuk 17 aan de orde komen. Dit
Hogere Zelf is altijd een broer of zus van de betreffende familie. Zielen, die een zelfde
bewustzijnsniveau bezitten of dezelfde ontwikkelingsfase, behoren tot een zielengroep. Elk
van de familieleden kan ook tot een andere zielengroep behoren. Er zijn vele fasen en dus
ook vele zielengroepen. Dit Hogere Zelf mag niet worden verward met een beschermengel.
Een beschermengel zal een heel leven bij je blijven en heeft voor je geboorte met jou de
blauwdruk van je leven doorgenomen.
Het is tijd om een persoonlijk relaas te geven van een bijzondere ervaring met betrekking tot
tweelingzielen. Ik wist dat mijn tweelingziel gelijktijdig met mij op aarde was gereïncarneerd
en dat ik hem of haar zou ontmoeten. De vraag was alleen wanneer en waar dat zou
gebeuren. Op een dag ontmoette ik iemand die, zoals ik, geïnteresseerd was in spirituele
zaken. Ze toonde mij enkele foto’s van schilders die hun werk in trance creëerden. De
schilderijen toonde mannen en vrouwen uit het universum. Toen ik naar één bepaalde foto
keek, ging er plotseling een schok door me heen; het was een gevoel dat duidde op mijn
tweelingziel. Deze openbaring maakte me duidelijk dat ze op de Britse eilanden woonde en
uitkeek naar een ontmoeting met mij om onze kennismaking te vernieuwen. Ik mocht de
foto mee naar huis nemen maar ik wist eigenlijk niet hoe het verder moest. Tenslotte
besloot ik de foto mee te nemen naar de zaterdag bijeenkomsten van mijn spirituele
leermeester Pieter van Dijk. Het doel van zijn groepsbijeenkomsten was, om de deelnemers
vertrouwd te maken met spirituele aangelegenheden. Tijdens die bijeenkomst voelde ik de
behoefte om de foto aan Tilly, één van de deelnemers, te laten zien. Ze was behoorlijk
verrast en zei dat ze de persoon van de foto kende. Het was Shearer die ze kende uit Canada.
Ik liet haar weten dat volgens mijn informatie die persoon op de Britse eilanden woonde en
dat het mijn ‘tweelingziel betrof. Tilly beaamde dat Shearer daar leefde. Ze begreep dat ik
ontzettend graag met haar in contact zou komen. Tilly had Shearer ontmoet in Calgary.
Nadat Shearer was gescheiden van haar man, verhuisde ze met haar dochter naar Bolsover
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in Engeland. Tilly had steeds contact met Shearer gehouden en gaf me haar adres en
telefoonnummer. Die avond belde ik mijn tweelingziel. Ze verwachtte me alsof tijd en ruime
geen rol speelde en onze relatie was op dat moment hersteld. Nadien ging ik samen met
mijn vrouw Coby op bezoek bij Shearer in Bolsover waar ik ook haar moeder ontmoette. Ze
was zeer verrast toen ze me zag omdat ik zo sterk leek op haar neef die bij een paard
ongeval op zeventienjarige leeftijd was omgekomen. Ik herkende het zangerige lokale
dialect, alsof ik het zelf had gesproken, met Schotse en Ierse invloeden. Haar moeder
bevestigde dat haar familie uit Schotland kwam en dat ze in Edinburgh een groot huis
hadden. Later, herinnerde ik me, dat ik dat huis had gezien tijdens één van mijn uittredingen.
In een vorig leven moet ik in dat huis zijn geboren en later meeverhuisd naar Bolsover. Op de
eerste nacht na onze thuiskomst kreeg ik weer een uittreding. Kort daarop zag ík een
begrafenisstoet passeren gevolgd door een tweede die beiden stilhielden bij twee open
graven op een begraafplaats. Tussen de twee, naast elkaar gelegen, graven bevond zich een
boom. De begraafplaats was gelegen op een heuveltop die een mooi overzicht bood over de
omgeving. De volgende nacht, in een ander visioen, zag ik mezelf als een kind met een slee
die een besneeuwde heuvel beklom en naar beneden glijdend dicht langs het huis van
Shearer kwam. Nadien belde ik Shearer en vroeg of ze wist van twee familieleden die aan
weerszijden van een boom waren begraven op de begraafplaats van Bolsover. Ik vertelde
haar van de heuvel en het machtige uitzicht op de vlakte in de richting van Chesterfield.
Shearer kon geen direct uitsluitsel geven. Natuurlijk bezocht ze daarna het bewuste kerkhof
en stelde vast dat alles was, zoals ik haar had verteld. Het werd me nu duidelijk. In een vorig
leven leefde ik in Bolsover en was daar ook begraven ten tijde van de tweede wereldoorlog.
Shearer vertelde haar moeder alles. Deze beaamde dat twee uur na elkaar haar broer en
neef naast elkaar waren begraven. De boom tussen de graven was nu groot geworden.
Shearer’s moeder was nu overtuigd dat ik haar neef was, die ze nooit meer had gezien.
Oerwezens
Zoals eerder opgemerkt werden als eerste vier Oerwezens door de Al-energie tot bewustzijn
en aanzien gebracht met de namen: Jequin (Sardeël), Asbeël, Penemue en Gadriël. Zij zijn de
voormalige lijfwachten bij de verblijfplaats van de Al-Energie. Het was de bedoeling dat zij,
na de vorming van het universum, zoals we dat nu kennen met al zijn wezens, de goddelijke
kennis, macht, vreugde en waarheid zouden uitdragen. Dit mochten ze doen in volledige
vrijheid en naar eigen inzicht. Ze waren prachtige en machtige wezens, omdat ze bijna gelijk
waren aan de Al-Energie en Ashanata. Op een tragisch moment raakten de vier als het ware
bedwelmd en verblind door hun macht, vreugde en vrijheid en dachten gelijk te zijn aan de
Al-Energie en Ashanata, ja, dat ze de allerhoogste zelf waren. In de schepping wekte deze
dwaling de illusie op van deling omdat ze in hun bewustzijn zich afkeerden van de oorsprong
en zich gingen verzetten tegen de opdracht die ze hadden gekregen. De vier Oerwezens
weigerden nog langer mee te werken aan de doelstelling van de Al-Energie en Ashanata. Het
gevolg was dat ze het tegendeel nastreefden van wat hun eerste opdracht was geweest. De
Oerwezens verlieten gedwongen hun plaats nabij de Al-Energie en moesten hun positie als
wachter neerleggen. Deze taak werd daarna toebedeeld aan Ashanata en later aan vier
machtige Engelen bekend als Cherubijnen. Van alle Engelen waren de Cherubijnen de eerste
die door de Al-Energie tot bewustzijn werden gewekt waarna de Serafijnen en de Tronen
volgden. Hun kennis, die stamt uit een ver verleden ligt deels ook in mij opgeslagen. Toen
Ashanata had gezien wat De Oerwezens hadden aangericht, wendde hij zich tot de AlEnergie en smeekte hem om het aangerichte onheil teniet te doen. De Al-Energie droeg
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Ashanata op de evolutie in het universum weer op gang te brengen. Het ontwaken van het
bewustzijn, het brengen van waarheid en liefde, redding en verlossing, moesten het
universum weer terug naar zijn oorsprong van gelukzaligheid brengen. Door Ashanata is de
ommekeer gekomen en de evolutie zoals Hij die voorstaat, is niet meer te stoppen. Op dit
moment bevindt de aarde zich op een punt waar de evolutie ook een ommekeer ten goede
mee maakt. In het universum is deze ommezwaai al lang geleden gemaakt, maar er zijn toch
nog wezens, die in ons melkwegstelsel nog steeds tegen de evolutie ten strijde trekken. Zij
worden de Anderen genoemd. De Anderen en al hun volgelingen vechten als nooit tevoren
om de heerschappij van het kwaad en hun oppositie tegen de evolutie te laten voortduren.
Gelukkig heeft er recentelijk een omwenteling plaats gevonden waardoor er een drastische
verandering in de positie van de vier Oerwezens is gekomen. In het laatste hoofdstuk wordt
hierop ingegaan.
Universele Raad
Na het vertrek van de Oerwezens uit zijn omgeving bracht Ashanata twaalf andere machtige
wezens tot bewustzijn die beschouwd kunnen worden als de parels in de kroon van de AlEnergie. Het zijn twaalf tweelingen die ook wel de vierentwintig koningen of Elohim worden
genoemd, die elk regeren over totaal vierentwintig primaire civilisaties in het universum. Het
zijn vierentwintig creatieve breinen. Er zijn nog talrijke wezens die, evenals de Engelen, als
opdracht kregen de evolutie van het universum, met al zijn wezens, te bevorderen. Naast
Ashanata en de Al-Energie zijn vooral de vierentwintig koningen de architecten van het
universum. Van deze koningen zijn Sananda en Chadalja de twee oudste en vormen samen
met zeven andere koningen een hogepriesterschap dat zijn weerga in het universum niet
kent. De zeven worden op voordracht van Sananda en Chadalja om de 5200 jaar gekozen uit
de vierentwintig. De vierentwintig vormen de Universele Raad die regelmatig bijeen komt.
Deze Raad kun je zien als het dagelijks bestuur van het universum. De raad wordt
ondersteund door afgevaardigden van planeten en diverse zonnestelsels. De Raad komt in
spoed bijeen als er zich zeer ernstige aangelegenheden in het universum voordoen. Ze
besluiten wat er dan moet gebeuren. Alleen de Al-Energie en Ashanata kunnen besluiten
tegenhouden. De voorzitter van de raad is Chadalja. Om de besluiten eventueel af te
dwingen beschikt de Raad over een Galactische strijdmacht, ook wel genoemd het Galactisch
commando. Normaal gesproken worden de besluiten uitgevoerd door Serafijnen, de
Aartsengelen Metatron en Ofanim. Beiden werden door Chadalja aangesteld met enkele
andere Engelen die daarvoor uitgebreide macht bezitten.
De Galactische Strijdmacht
De strijdmacht van het universum is opgezet door de Universele Raad om orde en veiligheid
af te dwingen waar dat nodig is. Deze strijdmacht bezit veel gevechtsruimteschepen, die
indien nodig kunnen worden onttrokken aan de normale ruimtevloot van de diverse
planeten in het universum. Ze hoeven daarvoor alleen maar van de gewenste
gevechtsuitrusting te worden voorzien. Deze vloot bestaat uit fijnstoffelijke
ruimtevaartuigen en wordt voor de overgrote meerderheid bemand en bestuurd door
Engelen. Deze machtige ruimtevloot pendelt regelmatig naar verschillende plaatsen in het
universum waaronder de aarde. Het is het grootste leger dat in het universum bestaat.
Andere wezens kunnen eventueel als extra versterking worden ingeschakeld. Verrassend om
te weten dat er drie mensen op deze vloot dienst doen en die in een driehoeksverhouding
samenwerken en belangrijke hiërarchische posities innemen. Ze zijn aan de wetten van
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reïncarnatie onderworpen en behoren tot het geslacht van Sananda. De oudste heet Ashtar
en heeft onder de bezielende leiding van Sananda doorgaans het opperbevel over de vloot
en het commandoschip (vuurschip) van Ashanata. Is Ashtar afwezig dan worden zijn
werkzaamheden door één van de twee andere mensen overgenomen, die op dat moment in
een astraal lichaam ofwel fijnstoffelijk lichaam in het universum aanwezig zijn. Deze drie
hebben, onder het opperbevel van Sananda als leider van de Plejaden, doorgaans ook de
leiding over het leger van de Plejaden, dat uit Engelen en andere wezens bestaat. Elke deel
van het universum heeft zo zijn eigen gevechtseenheid die onderdeel uitmaakt van de
Galactische strijdmacht en wordt geleid door de verantwoordelijke entiteiten. Het lijkt
allemaal op sciencefiction maar het feit blijft dat ik een zeker bewijs heb voor hun bestaan.
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3

VOLGELINGEN VAN DE AL-ENERGIE EN ASHANATA

De namen, Chadalja en Ashanata zijn regelmatig gevallen. Dit hoofdstuk geeft meer details
en achtergronden over bepaalde aspecten van hun rol binnen de evolutie van het
universum. Verder komen er nog twee belangrijke wezens bij die zeer begaan zijn met de
mensheid ofwel Sananda en Maria. In de Bijbel is de hogepriester Melchizedek een bekend
personage. Achter deze naam gaat een wezen schuil die in deze persoon incarneerde en die
we al eerder ter sprake brachten, Chadalja. In het universum staat hij bekend onder beide
namen. Zijn voorzitterschap van de Universele Raad maakt duidelijk dat hij niet alleen
belangrijk is, hij is ook verantwoordelijk voor wat er op aarde gebeurt. Hij is de tweeling
broer van Sananda, die de leider is van de Plejaden en over alle Plejadiërs regeert. Deze
sterrenhoop in het sterrenbeeld de Stier, bestaat uit honderden sterren van dezelfde
leeftijdscategorie en zijn de dichtst bij de aarde gelegen groep sterren die gezamenlijk met
dezelfde snelheid door het universum bewegen. Chadalja is de leider van de Hyaden. In deze
delen van het universum wonen zeer hoog ontwikkelde beschavingen, die veel empathie
hebben met de mensen en de evolutie op aarde. Deze beschavingen zijn mede door Sananda
en Chadalja ontstaan. Chadalja is de tweede van de vierentwintig entiteiten (koningen) en is
de belangrijkste Hogepriester in het universum voor het Aangezicht van de Al-Energie en
Ashanata. Hij oordeelt de gedragingen en gedachten van terugkerende gereïncarneerde
zielen en wordt Hemelse Koning genoemd, Heer van het Goddelijk Woord, Koning van
Rechtvaardigheid, Koning van de Vrede. Hij laat zich doorgaans zien als een respectabele
oude man met spierwit haar en een geweldige uitstraling. Sananda is evenals Chadalja
Hogepriester tot in eeuwigheid. Een tweelingziel van Sananda en ook belangrijk voor de
mensheid, is Maria. Zij kan beschouwd worden als het vrouwelijke deel van de Christus
energie. Ze heeft mededogen voor elke ziel op aarde en het grootse universum.
Sananda, Jezus van Nazareth en Issa
Er zijn zes wezens die met regelmaat in een menselijke gedaante terugkeren op aarde. De
bekendste aardse incarnatie is die van Sananda in de gedaante van Jezus van Nazareth. Tot
zijn doop was Jezus van Nazareth zich wel bewust van zijn universele afkomst, maar niet
eerder dan tijdens de doop ontving hij het Christusbewustzijn ofwel de geest van Christus
(Ashanata) in de vorm van een duif. Deze Christus bracht via Jezus van Nazareth het
gedachtegoed van de Al-Energie en de Moederschoot over op de mensheid, het
zogenaamde Zoon aspect van de Drie-eenheid. Deze Zoon ( Ashanata ) is één met de Vader
en het hele universum. Sananda kwam naar de aarde, omdat het zijn beurt was om als
Hogepriester zijn rol in de evolutie op zich te nemen. Hij kwam om de liefde en
verdraagzaamheid uit te dragen en te bevorderen om de evolutie van onze beschaving te
bespoedigen. Gedurende zijn verblijf op aarde ontving Jezus van Nazareth steun van de AlEnergie en acht andere hogepriesters. Na de opstanding van Jezus van Nazareth werd door
de Heilige Geest en de acht hogepriesters de nieuwe verkondiging van de idealen waarvoor
Jezus van Nazareth stond, over de mensheid uitgestort. Deze idealen zouden uiteindelijk in
de tweede deel van de Bijbel, het Nieuwe Testament, terecht komen. Dit boek kwam tot
stand op een speciale manier omdat geen van de apostelen enig autobiografisch materiaal
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achter lieten. Omdat de informatie eerst mondeling werd overgeleverd en mensen deze
individueel interpreteerden voordat deze werd vastgelegd, is het aantal auteurs dat deelnam
aan het schrijven van de hoofdstukken van het Nieuwe Testament groot. Het is niet meer
mogelijk om nog na te gaan wie welke gedeelte schreef. Wat Jezus van Nazareth of Sananda
nu letterlijk heeft gezegd, is helaas niet meer na te gaan. De boodschap van liefde is gelukkig
gebleven. Jezus van Nazareth (Sananda) is voortgekomen door Ashanata via Maria. Het
specifiek doel hiervan was om de evolutie te versnellen. Hier ging geen gemeenschap tussen
man en vrouw aan vooraf. Immers deze machtige wezens kunnen de natuurwetten
omzeilen. Om deze reden was Jezus van Nazareth zo anders dan zij die op de natuurlijke
manier zijn verwekt. Ashanata, die met Maria een kind wilde verwekken had zowel het DNA
van zowel Sananda en Maria. Op het juiste moment werd dit geplant in de moederschoot
van Maria, een handeling die we nu kennen als kunstmatige inseminatie; zonder menselijke
inmenging gebeurt dit zelden. De vrouw moet hiermee instemmen en bereid zijn te
accepteren wat er staat te gebeuren. Maria werd geïnformeerd door de Aartsengel Gabriël
en was bereid om zwanger te worden. Op Atlantis, een continent dat lang geleden in de
golven verdween werd eenzelfde poging ondernomen om het spiritueel niveau en de
menselijke evolutie te stimuleren. Ashanata en andere universele Hogepriesters zoals
Sananda trachtten dit te bereiken door te incarneren. Een gering aantal mensen op Atlantis
kwam in aanraking met Ashanata, die zich kon voordoen als een machtige zon en tot hun
kon spreken. Als de mensen zich in die dagen tot de zon wendden gaf deze soms antwoord.
Zo kon een vrouw op een bepaald moment de stem van de zon horen die vroeg of ze een
kind wilde accepteren dat zonder gemeenschap geboren zou worden. De vrouw wist niet dat
Ashanata hiervoor verantwoordelijk was en zo is het aanbidden van de zon in zwang geraakt.
Het feit dat de Egyptenaren de zon aanbaden is geen verrassing meer als in een later
hoofdstuk de geschiedenis van Atlantis aan de orde komt. Het zijn alleen de universele
Hogepriesters die zich op deze wijze kunnen voortplanten. Nog voor de reïncarnatie plaats
vindt, neemt Ashanata samen met de Hogepriester de gebeurtenissen van het komende
leven door. Dit leven is niet altijd gemakkelijk zoals het leven van Jezus van Nazareth bewijst.
Sananda werd geboren als Jezus van Nazareth in Bethlehem in het land van Judea dat nu
deel uitmaakt van de Westoever van het Palestijnse gebied van Israel. Tijdens zijn verblijf in
Egypte werd hij onderwezen door zeven toonaangevende leraren aan de mysterieschool van
Heliopolis. Toen hij negen jaar oud was, keerde hij met zijn ouders terug naar Nazareth. Op
twaalfjarige leeftijd vervolgde hij zijn vorming bij de profetes Judith en later bij de Essenen.
De Essenen waren een ascetische Joodse sekte die rond 500 voor Christus hun eigen
samenleving ontwikkelden. Ze onderwezen mensen in hun mysteriescholen en schreven wat
we nu noemen, de Dode Zee rollen (ontdekt in 1947 nabij Khirbat-Qumram). In de
tussentijd werkte hij voor zijn vader, Josef, die timmerman en bouwmeester was. Josef werd
na zijn dood bekend als Saint Germain. Op vierentwintig jarige leeftijd reisde Jezus naar
Perzië en later naar Kashmir om zijn opleiding te vervolgen in de plaatselijke
mysteriescholen. Een van zijn voortreffelijke leraren was Issa.
Wie was deze leraar en waar kwam hij vandaan? Issa werd rond dezelfde tijd geboren als
Jezus van Nazareth nabij het meer van Galilea in Palestina. Palestina is een Romeinse naam
die is afgeleid van het Hebreeuwse woord Pelisjti en dat het gebied omvat tussen Libanon en
de Rode Zee. Het omvat Israël, zoals we dat nu kennen, ten oosten van de Jordaan. Hier
vonden de Bijbelse gebeurtenissen plaats. Issa kreeg dezelfde voornaam als Jezus van
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Nazareth. Zijn vader verkocht goederen voor boten op het meer. Voor korte tijd trad hij in de
voetsporen van zijn vader en vertrok vervolgens naar de Himalaya. Hoewel hij eigenlijk een
incarnatie van een machtig buitenaards wezen was, was zijn doel om Jezus van Nazareth
(Sananda) te ondersteunen en te onderwijzen in de kloosters van de Himalaya. Issa
behoorde als kind van het universum tot de volgelingen van Chadalja en was geheel getraind
met dit speciale doel. Om deze reden verliet hij op dertienjarige leeftijd zijn ouderlijk huis
om naar Kashmir, Nepal en Tibet te reizen. Hij leek niet alleen op Jezus van Nazareth, die
later aan het kruis van Golgotha zou sterven, hij bezat dezelfde uitstraling. Hij verbleef
achttien jaar in het Himalaya gebied en ontving daar onderwijs in de wijsheden van het leven
en het goddelijke van Yogi meesters en schrift geleerden en zo werd hij er zelf één. Wat is
een Yogi eigenlijk? Een Yogi is een wijs mens, die zijn innerlijke verbintenis met het
Goddelijke en onsterfelijke als realiteit ervaart. In Issa kwamen de Joodse, Hindoeïstische en
Boeddhistische traditie samen. Door het onderwijs van Issa werd Jezus van Nazareth
allround en dé leraar van de wereld. Issa bezat een ongewone uitstraling en grote wijsheid.
Hij onderwees velen in de interpretatie van de religieuze teksten, een meesterschap dat
later ook aan Jezus van Nazareth zou toevallen. Als hij sprak over de relatie tussen man en
vrouw benadrukte hij het respect dat vrouwen van nature toekomt. Jezus van Nazareth
ontmoette Issa in Kashmir op vierentwintig jarige leeftijd. Issa gaf hem onderwijs en
verleende hem speciale inauguraties als Hogepriester en volger van Chadalja. Vier
achtereenvolgende jaren bracht Jezus van Nazareth bij Issa door. De plaats van hun verblijf,
is bekend geworden onder de naam Shargole. Die naam is een eerbetoon aan Jezus van
Nazareth. De letterlijke vertaling is het volgende: “ Heer van de Morgenster “. In de Bijbel
wordt Jezus ook wel aangeduid als de blinkende Morgenster. Heer van Venus. Na hun
bijzondere jaren in Shargole nabij Kargil aan de Indus gingen Jezus van Nazareth en Issa
samen terug naar Palestina al bleven ze, gedurende de reis al predikend twee jaar in Perzië
bij de volgelingen van Zoroaster, beter bekend als Zarathustra, die de Perzische grondlegger
is van het Zoroastrisme. Deze religieuze stroming leeft voort in India onder de Farsi. Eenmaal
in Palestina aangekomen, begon Jezus van Nazareth te prediken en zijn volgelingen te
benoemen. Issa trok zijn eigen plan, nam zijn oude vak op aan het meer van Galilea en liet de
eer aan Jezus van Nazareth.
Juist voordat Jezus van Nazareth dertig jaar oud werd, is hij door Johannes de Doper
gedoopt in de rivier de Jordaan. Deze doop was van groot belang omdat hij vanaf dat
moment het Goddelijke bewustzijn ontving via de Heilige Geest (Ashanata), het
Christusbewustzijn. Issa hield contact met de Geest (Ashanata) als ook met Johannes en
Jacob, de apostelen van Jezus van Nazareth waar hij van hield. Reeds voor zijn doop door
Johannes had Jezus van Nazareth zijn volgelingen gekozen. Jezus van Nazareth had na het
zegenen van Issa afscheid genomen. Issa stierf op hoge leeftijd en kon zich samenvoegen
met Jezus van Nazareth, die veel eerder stierf. In het universum treffen ze elkaar nog vaak
maar onder andere omstandigheden.
Jezus van Nazareth bereikte met zijn boodschap van Liefde veel mensen en verrichtte vele
wonderen. Hij was "recht door zee" en nam geen blad voor de mond in discussies. Hij
ondervond veel weerstand. Uiteindelijk stierf hij aan het kruis toen hij drieëndertig was. Zijn
belangrijkste doel was om de boodschap van liefde, mededogen en vergeving uit te dragen
als een weerspiegeling van de Al-Energie en Ashanata.. Veel van wat Jezus van Nazareth
heeft ondernomen, is in het Nieuwe Testament terug te vinden. Het is jammer dat veel
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kennis van de mysteriescholen door foute interpretaties van de samenstellers van het
Nieuwe Testament verloren is gegaan. Behalve Jezus van Nazareth en Issa, is dezelfde
boodschap uitgedragen door Krishna en Boeddha. Op de derde dag na de dood aan het kruis
deed Ashanata Sananda verrijzen op bevel van de Al-Energie en verleende hem verschillende
verschijningsvormen van universele substantie (fijnstoffelijke materie / astraal lichaam).
Sananda werd hersteld in zijn macht, kennis en werd weer onsterfelijk. Hij kan verschijnen
en verdwijnen en beweegt moeiteloos door de dichtste materie als hij dat wenst zoals allen
die een fijnstoffelijke materie vorm aannemen. Zijn verschijningsvorm waar hij nu voor kiest,
verschilt van het beeld dat we hebben van de traditionele Jezus van Nazareth. Nadat hij
enige tijd bij zijn apostelen verbleef, vertrok hij naar de Bewustzijnssferen om de aarde,
bekend als hemelvaart. Wat dit voor sferen zijn, komt in het betreffende hoofdstuk aan de
orde. Toch verbleef Sananda niet lang in deze Bewustzijnssferen. Hij keerde terug naar de
aarde om tweemaal Kashmir te bezoeken, het deel dat nu in Pakistan ligt. Hij vroeg aan
Maria Magdalena, die in Saintes Marie de la Mer verbleef (het zuiden van Frankrijk) om hem
te vergezellen omdat hij zoveel van haar hield en haar kinderen kon schenken. En dat
gebeurde ook. Er werden twee zonen en een dochter geboren. De zonen hadden een
uiteenlopend temperament en gingen elk hun eigen weg. De jongste ging met zijn zus naar
West Europa (Engeland) terwijl de oudste naar de Punjab in India vertrok. Met enige
regelmaat verschijnt Sananda op aarde in een aards lichaam maar meestal verblijft hij in de
Bewustzijnssferen rondom de aarde of op de Plejaden. Na haar dood werd Maria Magdalena
terug gebracht naar Zuid Frankrijk en begraven in Saint-Maximin- la- Sainte-Baume. Op haar
laatste reis werd ze begeleid door haar dochter en jongste zoon. Later keerden beiden terug
naar Engeland om zich te voegen bij hun oom, Joseph van Arimathea, die ze verwachtte. Hij
was van te voren op de hoogte gebracht door Ashanata.
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4 DE ANDEREN
Dit hoofdstuk is één van de belangrijkste hoofdstukken omdat het inzicht verschaft waarom
er goed en kwaad is op aarde. De Anderen behoren in het universum tot een groep aparte
wezens. Eerder is melding gemaakt van de vier Oerwezens die geen loyaliteit meer konden
opbrengen voor de drie-eenheid in het streven om de evolutie te stimuleren. Uiteindelijk
gingen ze samen met wezens die we De Anderen noemen. Er valt niet aan De Anderen en
hun acties te ontkomen. Ze pogen het tegengestelde op aarde en in het universum te
bewerkstellingen van wat de Al-Energie en zijn volgelingen willen. De wezens die in
harmonie leven, willen zich alleen bezig houden met het creëren van harmonie, liefde, vrede
en begrip om zo de evolutie in leven te houden. Op aarde komen er gelukkig steeds meer
mensen, die het roer willen omgooien en uit liefde en vanuit hun hart willen leven. Dit
kunnen we als mensheid alleen bereiken als we ons leven leiden volgens het aloude adagium
“Wat gij niet wilt dat u geschiedt, doet dat ook een ander niet”. Dit is van toepassing op elk
levend wezen en wordt ook wel de gouden regel van het universum genoemd.
Karakteristiek voor De Anderen is dat ze geen fysiek lichaam willen bezitten, hoewel enkelen
wel zo’n gedaante kunnen aannemen. De Anderen kun je ook omschrijven als de wettelozen.
Ze willen niet voldoen aan de wetten van de natuur omdat ze zich verzetten tegen de
evolutie. Veel van De Anderen hebben de bevelen van de Al-Energie, Ashanata en de
Universele Raad genegeerd en werden naar de aarde verbannen. De reden hiervan was, dat
de aarde nog de enige plek in het universum was waar ze nog terecht konden en waar ze
mogelijkerwijs konden evolueren. Ergens anders in het universum was die plek er niet meer
voor hen. De Anderen bezitten veel boosheid en houden niet van mensen of andere wezens.
In toenemende mate bracht dit de evolutie op aarde in gevaar. De meerderheid van De
Anderen is volhoudend in het propageren van vernietiging en manipulatie en trachten te
wedijveren met de Al-Energie. Zij willen geen evenwicht nastreven of wezens in balans
brengen. De Anderen houden van menselijke zielen die streven naar macht, naar status en
leiden aan hebzucht en die ontvankelijk zijn voor manipulatie. Hoewel De Anderen zich
tegen de evolutie verzetten, willen ze van mensen bezit nemen om van de materiële en
fysieke aspecten te genieten die een menselijk lichaam biedt zonder verantwoordelijkheid te
aanvaarden voor de consequenties.
Hun machtswellust in dit deel van het universum wordt nauwkeurig in de gaten gehouden
door Ashanata, de Universele Raad en heel veel Engelen. De Anderen, die vooral gebruik
maken van de onwetendheid en onbewustheid van de mensheid, hebben wel een ziel, maar
geen evoluerende ziel zodat ze niet evolueren. Ze bezitten meestal een machtig ego. Ze
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verkondigen als het even kan, hun eigen ontaarde bewustzijn als de ware kennis voor wie
het wil horen. Ook zorgen zij voor de opzettelijke verdraaiing van de waarheid en dragen die
uit als de waarheid. De Anderen zijn diegenen, die er belang bij hebben, de onwaarheden die
ze in de wereld van de onwetendheid en onbewustheid geschapen hebben, in stand te
houden en deze te verkondigen als de waarheid die de mens moet volgen.
Hoewel ze niet bijdragen aan de evolutie van de mens, moeten we ze serieus nemen en met
respect behandelen. Deze wezens geven ons de mogelijkheid het contrast tussen donker en
helder licht te onderscheiden en daardoor zelf te groeien. Er is orde in alle zaken zelfs in
chaos. Mensen worden constant aan beproevingen bloot gesteld en elke keer kunnen we als
mensheid dan leren door de keuze die gemaakt moet worden tussen goed en kwaad, haat
en liefde. Daar heb je een leven de tijd voor. Het doel van het leven is om te evolueren en
het verwerken van de angsten en verleidingen, die je levenspad kruisen. Treuren over
verkeerde keuzes in het verleden heeft geen zin als we daaruit onze les hebben geleerd. Het
gaat over de toekomst en hoe we geleerde lessen in praktijk brengen en bewust omgaan
met nieuwe uitdagingen, nieuwe keuzes.
Van de Anderen kan gezegd worden dat ze weinig of geen inkeer tonen of enige wens van de
Al-Energie accepteren. Het is geen verrassing te constateren dat De Anderen in een
menselijke wereld van onwetendheid machtig zijn. Ze hoeven alleen de natuurlijke
instincten van de mens aan te moedigen terwijl omgekeerd, de Goddelijke krachten een
verandering van deze natuur verlangen. Wees niet verbaasd als ze op de korte termijn veel
succes behalen. Dit is echter niet bindend voor de toekomst. Er zal een toekomst zijn waar
de meerderheid van de zielen, rustend in het universum, vreugde en vrede zullen voelen in
hun hart en deze boodschap zullen overbrengen naar de zielen die in de duisternis leven.
Uiteindelijk zal het resulteren in liefde en leven geven. Het gehele universum zal overgoten
zijn met een oogverblindend licht, het licht van de liefde, die uitgaat van de Al-Energie en
Ashanata. Het zal alles verenigen in een eruptie van sprankelend puur licht.
In India worden De Anderen onderverdeeld in drie groepen zoals voorgesteld door Sri
Aurobindo. In hiërarchische volgorde van belangrijkheid worden onderscheiden de Asura's,
Rakshasa’s en de Pishacha’s. De belangrijkste zijn de Asura's waarvan de mensheid degene
die hen leidt, Satan genoemd heeft. Satan is op aarde alom vertegenwoordigd en zijn
volgers, die hem dienen, zorgen voor veel ellende hier op aarde. Met deze helpers, die tot
doel hebben het goede in de mens te vernietigen, probeert hij de gehele planeet onder
controle te houden en het evolutieproces te stoppen. Zij maken gebruik van elk mogelijkheid
om dit te bewerkstelligen. Om een voorbeeld te geven, er wordt gebruik gemaakt van
muziek en bepaalde geluiden. Disharmonie van muzikale patronen met name in de lagere
frequenties hebben een negatieve invloed op de laagste drie menselijke chakra’s. Dit is een
effect waarvan in films gebruik wordt gemaakt om angst gevoelens te creëren.
Asura's
Behalve de vier Oerwezens behoren ook de Asura's tot de hoogste wezens van De Anderen.
Uit zelfgenoegzaamheid proberen ze de Goddelijke evolutie in de war te schoppen. Immers,
de materiële belichaming van de wezens die door de evolutie uiteindelijk transformeren tot
Goddelijke wezens, zal een eind maken aan hun heerschappij. Hun specialiteit is het
beïnvloeden van wetenschappers en uitvinders om hen te maken tot instrumenten van het
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kwaad. Hoe krachtiger en effectiever de (vernietigings-) wapens des te meer prestige de
uitvinders ontvangen. Op aarde krijgen deze menselijke monsters aanzien; ze worden
gevierd. De Asura's gebruiken de gaven van deze wetenschappers om op aarde verwoesting
te brengen. Deze mensen zijn belust op eer en roem, en vechten met hun grote ego om deze
status te verwerven. Ze zullen echter nooit toegeven dat hun prestaties tot stand kwamen
door te luisteren naar de gedachten die De Anderen influisterden.
Rakshasa`s
Na de Asura's zijn de Rakshasa`s de tweede in rang van De Anderen. Zij kunnen omschreven
worden als een soort van menseneters omdat ze met een onverzadigbare honger azen op
zielen en lichamen om zich te voeden. Het zijn lelijkerds, die echter verleidelijke gedaanten
kunnen aannemen, zelfs goddelijke. Ze bewegen zich hoofdzakelijk in het duister van de
nacht.
Pishacha`s
Onderaan de hiërarchie staan de Pishacha`s. Het is een klein volkje dat zijn plezier vindt in de
miezerige pesterijen die onbewuste mensen elkaar kunnen aandoen. Hierdoor kan het leven
worden tot een aaneenschakeling van onrust, ongenoegen en ongemak.
De Anderen zijn onsterfelijk zoals alle wezens die geen grofstoffelijk lichaam bezitten. Het
enige wat aan het bestaan van deze wezens een eind kan maken is het goddelijke witte licht
waardoor ze worden opgelost. Dit is het Licht van Ashanata, die met zijn Licht ooit alle
wezens zal verlichten. Ondanks dat De Anderen niet het goede met de mens voor hebben,
moet de mens hen toch respecteren en niet uitlachen. We moeten ten opzichte van De
Anderen standvastig zijn. Als zij moeilijkheden in de weg leggen, moet je je voorstellen dat je
vanaf de grond tot en met de kruin overstroomd wordt van liefde, licht en vreugde die
Ashanata in ons heeft gebracht. Aarzel niet hulp te vragen aan de Al-Energie, Ashanata, de
Universele Raad, de negen Hogepriesters en Engelen. Probeer het niet uit eigen trots zelf op
te lossen. De machtigen van het universum kunnen ons niet helpen zolang we er niet om
vragen. Weet dat zij niet ingrijpen als de vrije wil van de mens in het geding is. Bij
moeilijkheden leg het hun voor, geloof in jezelf en een oplossing dient zich vanzelf aan. Op
dezelfde wijze als waarop je ego je gedachten kan bepalen, kunnen De Anderen bezit van
een mens nemen door de Evoluerende Ziel over te nemen of deze aan de kant te schuiven.
Dit gebeurt als je ze de gelegenheid geeft en wanneer je onwetend bent van hun
aanwezigheid. Ze duwen je Evoluerende Ziel naar de achtergrond zonder dat je daartegen
weerstand kunt bieden en nemen bezit van je bewustzijn. Als dit gebeurt noemen we dit
“bezeten zijn”. De kans dat dit gebeurt, is tijdens spirituele seances relatief groot. Je kunt
gedeeltelijk of helemaal “bezeten” raken. In het laatste geval is de bezetene volledig bewust
dat een vreemd wezen de supervisie heeft overgenomen. Een typisch historisch voorbeeld is
Hitler, die bezeten was door de Asura Gadriël. Gelukkig komt dit laatste niet vaak voor. De
Anderen kunnen zich ook hechten aan je aura waardoor ze eveneens in staat zijn het
menselijk gedrag te beïnvloeden zij het minder effectief. Het beste wat je kunt doen om je
tegen De Anderen te wapenen, is je leven te evalueren met behulp van universele wezens,
zoals de levensgidsen of beschermengelen, die je welwillend behulpzaam zullen zijn.
Concentreer op wat je in je hoofd hebt en de energie zal dit pad volgen. Op deze wijze
verliest de negatieve energie zijn invloed en zal je leven vrediger verlopen. Ondanks dat De
Anderen acties ondernemen om de mensheid te misleiden tot het kwade, is hun laatste
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poging om op zijn minst verwarring te creëren. Deze pogingen worden begeleid door golven
van angst, die duidelijk bedoelt zijn om de aandacht af te leiden. Voorzie deze valstrik en laat
angst je niet afleiden van je eigen doel.
Mijn ervaringen
Mijn ervaringen met De Anderen gaan ver terug in de tijd, ver voor mijn huidige leven. Ik heb
altijd mijn best gedaan met hen in vrede te leven maar jammer genoeg was dat niet altijd
mogelijk, bijvoorbeeld toen er gevechten uitbraken tussen De Anderen en de Galactische
Strijdmacht. Tijdens één van die gevechten nabij Orion leden De Anderen een historische
nederlaag met name door mijn bijdrage. Dit zijn ze nooit vergeten. Het waren mijn
levensgidsen (spirituele assistenten) die hielpen mijn geheugen op te frissen m.b.t. mijn
vorige levens. Elke keer als ik op aarde reïncarneer, zijn ze bewust van mijn aanwezigheid
maar dat geldt niet altijd andersom. Een duidelijk voorbeeld hiervan is me in dit leven
overkomen. Zo vond ik negen van De Anderen permanent aanwezig in mijn aura. Zij hielden
in de gaten wat ik allemaal deed. Tijdens mijn kindertijd leed ik daaronder en voelde me
vaak uitgeput zoals ik in het eerste hoofdstuk al schreef. Mijn vroegere spirituele leraar
Pieter Wouter van Dijk vertelde me dat ze geen poging onbenut lieten om me boos te maken
en dat voelde ik ook zo. Elke keer als ik weer op de proef werd gesteld, moest ik een
voorbeeld stellen. Ik strekte mijn hand liefhebbend naar hun uit om te laten zien hoe
oplossingen uit liefde worden geboren. Met een gebaar van liefde, respect en medelijden
vergaf ik hen elke keer opnieuw voor wat ze me aandeden. Na vele jaren van beproevingen
raakten ze uiteindelijk overtuigd en lieten zij zich, de één na de ander, bekeren tot het Licht.
Eén van hen was vroeger een machtig Lichtwezen en voormalig lid van de Sananda familie
maar uiteindelijk verbannen naar de aarde. Ik onderhandelde met hen om de kracht van
liefde aan te tonen. Als ze vonden dat de liefde die ik vertegenwoordigde belangrijker was
dan wat zij te bieden hadden, zouden ze de mogelijkheid krijgen om terug te keren tot het
Licht en aan het reïncarnatie proces deel te gaan nemen. Daarom werd ik door hen op elke
mogelijke manier op de proef gesteld. Hoewel mijn broers niet bijgelovig waren maakten ze
in mijn jeugd voor mij een uitzondering. Was er een mooie zonnige en wolkeloze lucht die
mij deed uitroepen “wat een mooie dag”, dan kon het binnen vijf minuten regenen. Ik
herinner me vele van deze gebeurtenissen. Op een nacht verscheen mij tijdens deze
beproevingen een fantastisch lichtwezen. Hij kwam nader bij en vernieuwde mijn kracht om
De Anderen te weerstaan. Ik moest sterk zijn, aan deze misère zou een eind komen. De
naam van dit lichtwezen kende ik niet maar enkele dagen later had ik een droom. Ik stond op
het strand en werd door opkomend water verrast. Ik kon geen kant meer op. De lucht was
blauw en ik kende geen angst omdat ik zeker wist dat het water niet hoger zou komen. Ik
wist wat dit betekende, de Anderen zouden mij niet overweldigen. Inderdaad kwam in die
droom het water niet hoger. Toen ik de ochtend na de droom wakker werd, bleek het
gordijn in de slaapkamer van boven tot beneden gescheurd. Uiteindelijk verdwenen in 1996
acht van de negen Anderen en bekeerden zich. Als de tijd daarvoor rijp is zullen ze
reïncarneren. De machtigste van hen was gebleven. Ik moest nog een aantal jaren wachten
maar in 1998 was het zo ver. Het machtige wezen bekeerde zich tot de liefde en genade van
de Al-Energie en Ashanata. Onmiddellijk voelde ik een enorme golf van vreugde in me
opkomen maar ik voelde ook de boosheid en de roep om vergelding van De Anderen. Kort
daarop kreeg ik een ernstige depressie die ongeveer drie maanden duurde. Om hieraan te
ontsnappen ging ik met mijn vrouw Coby op vakantie naar Zwitserland en bezochten een
vriendin. Voor vertrek had Chadalja me verteld dat ik geconfronteerd zou worden met De
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Anderen maar ik moest vast beraden blijven en mijn angst onderdrukken. De eerste week
voelde ik me vermoeid maar dit veranderde na een specifieke gebeurtenis. Op een heerlijke
zomeravond zat ik buiten met vrienden, Michelle en haar vriend. Ze lieten mij foto’s zien van
haar huis en de omgeving met rotsen die op een speciale manier waren gerangschikt. Toen
ik de foto’s bekeek, werd ik overmand door angst voor een enorme dreiging. Het was de
bedoeling dat ik die avond de vriend van Michelle zou inwijden tot de eerste Reiki graad. Op
het moment dat ik daarmee wilde aanvangen, gebeurde er iets heel vreemds. Ik zag dat de
bergen op de achtergrond waren gehuld in een geelachtig licht en weer voelde ik die enorme
angst die nog werd versterkt door een opkomende wind ondanks dat het helder was. Toen
begon ik de angst te voelen veroorzaakt door deze macht. Michelle merkte wat er aan de
hand was. Ik besloot naar binnen te gaan waar ik Chadalja aanriep die de angst brak en rust
gaf. Buiten gekomen was de wind verdwenen en de omgeving voelde vredig aan. Het
inwijdingsritueel verliep uitstekend en ik voelde me goed en vredig zoals ik me in jaren niet
had gevoeld. Reiki inwijdingen hebben tot doel de chakra`s, de energiepoorten van het
lichaam, te openen. Deze energie wordt meestal overgebracht door middel van de handen
en het derde oog. Reiki kan voor iedereen het begin zijn van een harmonieus leven. Door de
energie kom je dichter bij je ziel, verwijdert hindernissen in je lichaam en bevordert de
energiestroom. Verder beïnvloedt het de geest en versterkt het de mentale weerstand.
Op een nacht in oktober 1998, zag ik het hoofd van De Anderen, bekend als Satan (wat ook
wel “opponent” betekent). Hij is de leider van alle Anderen met een fijnstoffelijk lichaam en
de machtigste Asura. Hij benaderde mij en zei dat hij en zijn volgelingen niet verslagen
waren en ze nog veel meer konden doen om hun heerschappij op aarde te laten gelden.
Daarna toonde hij mij aardbevingen en oorlogen. Zijn macht en kracht waren duidelijk
voelbaar. Nadat hij dit getoond had, was hij voor korte tijd verdwenen maar eenmaal terug
lachte hij naar mij. Ik wierp hem toe voor hem te zullen bidden en op dat moment verdween
hij omdat, Liefde alles transformeert en door De Anderen het meeste wordt gevreesd. Daar
ligt hun zwakte, daar zijn ze bang voor en natuurlijk ook voor de kennis die ik bezit.
Een andere ontmoeting met een volgeling van De Anderen kreeg ik tijdens een Reiki
oefening georganiseerd door mijn Reiki meester. Op die dag merkte ik de aanwezigheid van
een jonge magere vrouw op die er moe uitzag. Haar gezicht zag er uit als een masker en
toonde geen emotie. Voor mij was het duidelijk dat deze vrouw leed. Ik ging naast haar op
een stoel zitten en op dat moment voelde ik de aanwezigheid van het wezen dat bezit van
haar had genomen. Haar lichaam begon te schudden en te schokken. Ik riep de hulp in van
Chadalja en Sananda in en sprak met het wezen. Haar lichaam begon weer stuiptrekkingen
te vertonen en toen verdween het wezen. Haar lichaam kwam tot rust en haar gezicht
veranderde en een glunderende glimlach kwam te voorschijn. Ze was bevrijdt van het
wezen.
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5 DE MENS
De menselijke geschiedenis kent vele verwijzingen naar de aanwezigheid van “Goden” die
met hun wijsheid en kennis hier op aarde kwamen. Eerst leefden deze wezens vooral op de
planeten van de Plejaden, Hyaden, Orion en Sirius en verhuisden later naar andere plaatsen
in het universum. In oude tijden beschouwden de mensen hen als “Goden” en behandelden
hen als zodanig. Voordat deze “Goden” op aarde arriveerden en de mens zijn intrede deed,
moest de aarde nog aan vele eisen voldoen met betrekking tot het milieu om de
voortplanting van leven te verzekeren. Na een periode van honderden miljoenen jaren was
de aarde zoals wij die nu kennen gereed. Leefvormen zoals mineralen, planten, dieren en
mensachtigen kwamen tot ontwikkeling. Om de voortgang van de evolutie te verzekeren
brachten Lichtwezens verschillende levensvormen naar de aarde. Deze wezens stonden
onder het commando van Sananda en behoorden tot geavanceerde en hoog ontwikkelde
beschavingen, die nooit eerder op aarde gezien zijn. Echter, ze verdwenen zonder een spoor
achter te laten. In die tijd had Ashanata op aarde de supervisie over de evolutie en andere
creatieve ontwikkelingen waar uiteindelijk ook de Nefilim, hoogontwikkelde reptielachtige
wezens, aan zouden bijdragen. De diversiteit aan levensvormen die de aarde kende, bestond
al op andere plaatsen in het universum.
Tot een andere beschaving behoorden de Annunaki, dit volk werd voornamelijk gecreëerd
door Aartsengelen van een planeet nabij Sirius B, één van de dichtst bijstaande en helderste
sterren van het noordelijk halfrond. Ze stonden bekend om hun creativiteit en de wijze
waarop ze bijdroegen aan de evolutie. Ondergang van hun planeet dwong hen toevlucht te
zoeken tot een andere planeet die werd gevonden in de sterrengroep van de Plejaden. Daar
ontwikkelden ze een brede schakering aan wezens, tot verbolgenheid van Sananda,
Chadalja, de Al-Energie en Ashanata omdat die hierin niet gekend waren. Immers het
primaat voor het creëren van wezens lag bij hen of met instemming bij andere hoog
ontwikkelde wezens. Hoewel ze de Annunaki hun gang lieten gaan werden ze effectief onder
voogdij geplaatst. De gecreëerde wezens, o.a. de Nefilim, gingen leven op een andere
planeet van de Plejaden en wendden zich af van de Annunaki. Uiteindelijk kwamen de
Annunaki in opstand en maakten onderling ruzie. Osiris, hogepriester van de Annunaki en
Nefilim, waarschuwde hen op te houden maar alles was tevergeefs. Samen met Merduk
werden ze verbannen van hun verblijfplaats op de Pleijaden naar Orion. Osiris en Merduk
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waren de belangrijkste wetenschappers van de Annunaki. Osiris zou later naar de aarde
trekken waar zijn aanwezigheid en invloed in de Egyptische cultuur bekend is geworden.
Ondanks hun noodgedwongen verhuizing bleven de Annunaki in opstand komen tegen
Sananda, Chadalja, de Al-Energie en Ashanata en hun Engelen. Tijdens een korte charge van
het Galactische commando werden ze verslagen en verbannen naar de aarde waar ze
arriveerden in de tijd van “Adam” en “Eva”. Ze kregen de naam Gevallen Engelen. Sinds die
tijd leven deze Gevallen Engelen op aarde en velen van hen zijn ondertussen in een
reïncarnatieproces terecht gekomen. Zij waren tot inzicht gekomen en mogen nu via een
reïncarnatieproces toegroeien naar de lichtwezens, die ze oorspronkelijk waren. We kennen
hun leider als de voormalige Aartsengel Lucifer beter bekend onder de naam ENKI.
Voor de vernietiging van Atlantis zou plaats vinden, zag Lucifer zich geplaatst tegenover
rebellerende volgelingen. Deze zochten steun bij Sananda en kregen die ook. Ze werden in
genade aangenomen, maar werden wel onderworpen aan de reïncarnatiecyclus zoals die
voor mensen ook geldt. Lucifer trachtte de Nefilim onder zijn gezag te krijgen om het aantal
volgelingen op aarde weer op peil te brengen. Dat mislukte omdat de Nefilim als aparte
groep trouw bleven aan hun twaalf leiders. Lucifer en zijn Engelen en de Nefilim werden op
aarde aanbeden als “Goden”. Verhalen over de “Goden” en “Godinnen” zijn terug te vinden
in de Griekse mythologie. Lucifer wordt door veel mensen als Satan aangezien maar dat is
onjuist. Terwijl Satan tracht de aarde te vernietigen inclusief de mensheid heeft Lucifer een
ander doel. Hij houdt ervan om macht uit te oefenen. Hij tart de wetten van de natuur niet
maar heeft zijn eigen plan dat echter niet overeen komt met die van de Anderen. Er zijn op
aarde nog enige families die Illuminati heten en afstammen van de Annunaki.
Afstammelingen hiervan komen nog voor in de belangrijkste en rijkste families op aarde.
Terugkomend op de Nefilim, toen deze op aarde arriveerden, in hun fysieke gestalte en
actieve Merkaba, bestonden er al mensachtigen die hen al spoedig als “Goden” aanbaden.
Van origine stammen de Nefilim af van de Annunaki en een reeks van andere wezens. Deze
Annunaki zijn verantwoordelijk voor de creatie van een groot aantal wezens waaronder
reuzen en reptielachtigen (Nefilim). Deze laatsten zijn wetenschappers en meesters in
genetica. Mensen noemden hen draken omdat hun voorkomen daar aanleiding toe gaf. Ze
zijn verantwoordelijk voor de creatie van vele levensvormen op aarde. Wetenschappers, die
de evolutie van de mens bestuderen aan de hand van opgegraven menselijke resten zoals
beenderen en schedels, kunnen de plotselinge groei van de schedel capaciteit niet verklaren.
De reden hiervan is dat de Nefilim, de reptielachtige wezens met hun creatieve brein, hier de
hand in hadden. De Nefilim zijn te kenmerken als asociaal. Ze leefden op een planeet van de
Plejaden en trokken zich niets aan van de autoriteit van Sananda, het hoofd van de Plejaden.
Zo’n 300.000 jaar geleden verwisselden ze hun planeet voor de aarde omdat hun planeet
onleefbaar was geworden. De twaalf leiders van de Nefilim kregen van Sananda en de
Universele Raad toestemming om in hun ruimteschepen naar de aarde te reizen. In de
Sumerische geschiedenis wordt nog over hun gesproken. De reden hiervan was het
vooruitzicht om goud te vinden. Ze hoopten dat hun planeet gered kon worden door goud in
een bepaalde vorm in de atmosfeer te brengen. Na enkele pogingen bleef succes uit en dus
moesten ze op aarde blijven. Hun actieve Merkaba degenereerde waardoor ze de aarde niet
meer konden verlaten. Het slaan van deze goudmijnen werd eerst door hun eigen arbeiders
uitgevoerd tot deze rebelleerden. Behalve dat deze werkers hun dagelijkse werkzaamheden
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moesten verrichtten, werden ze ook nog eens in de goudmijnen verwacht. Tenslotte werd
dit leven voor hen te zwaar en onttrokken zich aan deze arbeid. De leiders van de Nefilim
zochten naar opvolgers. Aangezien ze niemand konden vinden die hiertoe bereid was,
zonnen ze op alternatieven. Ze besloten hun DNA te mengen met die van mensachtigen.
Ondanks hun enorme kennis van de genetica duurde het enige tijd maar uiteindelijk
slaagden ze in hun poging een primitieve mens te ontwikkelen. Zielen vonden dit
interessante wezens om in te reïncarneren. Zo kwam het eerste menselijke ras tot stand. Ze
werden gedwongen voor de Nefilim in de mijnen te werken. Ze aanbaden de Nefilim als
“Goden” en volgden hun orders op. Het delven naar goud zou 100.000 jaar duren. Ze leken
op de Nefilim en kenden geen emoties zoals liefde. De genetische experimenten brachten
ook dierlijke mensen voort die zich niet konden voortplanten zoals bij veel klonen het geval
is. In die tijd sprak men de universele taal het “Vattham”. Wat gebeurde er met de
mensachtigen waar het DNA niet van werd gebruikt door de Nefilim? Deze wezens, die we
nu kennen als Neanderthalers, evolueerden en kregen mensachtige kenmerken. De theorie
van Darwin is juist, maar wie had ooit kunnen vermoedden dat er behalve de aardse evolutie
ook invloeden zouden zijn van de Nefilim?
Na de zondvloed, zo’n 13.000 jaar geleden, verdwenen de door de Nefilim tot stand
gebrachte mensachtigen. De meerderheid van de Nefilim verdween met hun ruimteschepen
naar de Plejaden om daar een nieuwe thuisbasis te bouwen. Ze accepteerden de autoriteit
van Sananda. Deze plotselinge verhuizing, die samenhing met de vernietiging van Atlantis,
berokkende grote schade aan de dimensies. De Nefilim die op aarde bleven werden door
andere buitenaardse wezens verdreven totdat hun aantal sterk was gedaald. Ze vluchtten
naar het Himalaya gebergte en het gebied van de Sumeriërs. Langzamerhand leerden ze
omgaan met emoties en wat liefde kon bewerkstelligen. Hierdoor maakten ze uiteindelijk
weer contact met het universum in plaats van zich af te zonderen. Ze kregen zo weer
toegang tot het Eenheidsbewustzijn. De Nefilim zijn onzichtbaar voor ons en leven in een
andere dimensie. Om hun wangedrag uit het verleden goed te maken ondersteunen de
Nefilim vanaf de Plejaden nu de mensheid. Dank zij hen zag de aarde vele genetische en
astronomische projecten die positieve invloed uitoefenden op de Lemuriërs, Sumeriërs,
mensen op Atlantis, Centraal en Zuid Amerika, India en China.
De verbinding tussen de aarde en de Plejaden.
De eerste bewoners van de Plejaden waren Aartsengelen afkomstig van een nabij gelegen
melkwegstelsel. Met toestemming van Ashanata mochten ze hun astraal lichaam
(fijnstoffelijk omhulsel) in een fysiek lichaam materialiseren en zo gingen ze op de diverse
planeten van de Plejaden functioneren. Hun Merkaba was toen nog geheel in takt. Wezens
van Lyra, Sirius, Orion en andere delen van ons melkwegstelsel volgden hen naar de
Plejaden. De historie verhaalt van vele invasie pogingen door oorlogszuchtige Lyranen. Om
de Plejaden te verdedigen kregen de bewoners assistentie van wezens afkomstig van
Andromeda, Arcturus, Vega en Sirius. In die tijd ontwikkelden de Plejadiërs, inclusief de
auteur, een oorlogsachtig bewustzijn om het eenheidsbewustzijn op de Plejaden veilig te
stellen. Nadat oorlogszuchtige Lyranen zich in het gebied van Orion vestigden, kwam er een
exodus op gang van Lyranen die van de Plejaden naar Orion wilden. Nu zijn er geen oorlogen
meer maar het rebelse volk op Orion heeft de mensheid op aarde nog lange tijd dwars
gezeten. Behalve op aarde hebben de Plejadiërs ook een belangrijke rol gespeeld in het
evolutieproces op Venus, Mars en Maldek. In het bijzonder hebben Lichtwezens zoals P’taah
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en Ra zich ingespannen om op deze planeten het eenheidsbewustzijn vorm te geven. In onze
tijd helpen en assisteren liefhebbende afstammelingen van Lyra, die over hoog ontwikkelde
technologieën bezitten, de mensheid. Door op aarde te incarneren helpen ze de mensheid te
begeleiden in hun ontwikkeling en zodoende doen ze zelf ervaring op om te leven in een drie
dimensionale aardse wereld, die nu aan het overgaan is naar de vierde en vervolgens vijfde
dimensie. Ondertussen bestaan er op de Plejaden geen wezens meer met kwade
bedoelingen. Zelfs de tot het Licht bekeerde Nefilim hebben weer het stadium van
Lichtwezens bereikt hetgeen een hoog evolutiestadium is.

6

DE HOOFDROLSPELERS

Ongeveer gelijktijdig met de Nefilim arriveerde Semeël op aarde. Hij was een fenomeen in
het universum en kwam tot bewustzijn door een speling van het lot. Hij kwam tot bewustzijn
toen het zelfbewustzijn van de Al-Energie niet verbonden was met zijn eigen kern.
Bewustzijn kan, alsof het zijn eigen leven gaat leiden, los komen van zijn oorspronkelijk zelf
waardoor het niet meer in de eigen oorsprong is geworteld. Semeël vertegenwoordigde op
dat moment de geboorte van het verkeerde zelfbeeld van de Al-Energie. Het gevolg hiervan
was dat Semeël daardoor niet geaard was in zijn eigen kern en dat hij vreemde denkbeelden
ging koesteren. Hij ging in een beeld van de werkelijkheid leven, dat niet verbonden was met
de werkelijkheid zelf, wat we ook kennen als een schijnwerkelijkheid. Daarmee verloor hij
het contact met de werkelijkheid in zichzelf. Semeël raakte verdwaald in een wereld van
dualisme. Hij manoeuvreerde tussen goed en kwaad en probeerde op zijn manier het goede
te doen. Bij zijn ontstaan onttrok hij een ontzettende kracht aan de Moederschoot om die
voor zichzelf te gebruiken. Hij heeft veel trekjes van De Anderen maar je kunt hem daar niet
onder scharen. Hij is het machtigste wezen dat na de Oerwezens en de 2x12 Koningen ooit
tot ontwikkeling is gekomen. Semeël is nummer 13 en voert vooral zijn plannen op aarde uit
waar hij zichzelf als “Overste” van ons zonnestelsel heeft aangesteld en als zodanig ook
regeert.
Toen hij tot bewustzijn kwam, zag hij alleen zichzelf en wist op dat moment niet dat er nog
meer wezens waren. In het begin dacht hij de enige te zijn in het gehele universum. Toen hij
andere wezens ontdekte kon hij niet met ze communiceren. Hij wist niet waar die vandaan
kwamen. Hij imponeerde hen met zijn macht en algemeen gesproken vreesden zij hem. Hij
leerde Sananda, Chadalja, de Asura’s en hun volgelingen kennen maar zag hen niet als
“Goden” waar hij tegenop hoefden te zien. Hij voelde zichzelf als God van het hele
universum. Op zijn tochten door het universum leerde hij Engelen kennen, maar heel lang
had hij geen idee van het bestaan een Al-Energie of Ashanata, hoewel hij daarover wel
hoorde. Echter toen hij zich eens concentreerde op het MCS, zag hij wel een gestalte achter
het systeem, maar hij kon geen contact maken met deze macht. Hij had daar vrede mee. In
zijn diepste wezen was hij daarna wel enigszins verontrust omdat hij geen vat op die macht
had kunnen krijgen. Nadat hij het universum geheel had verkend, creëerde hij zijn eigen
Engelen, zoals hij die in het universum had waargenomen. Al deze wezens zijn aan hem
ondergeschikt. Zijn tocht door het universum bracht hem ook bij ons zonnestelsel. Hij vond
de aarde een geweldige planeet en wilde daar zijn rijk vestigen. Hij leerden Engelen kennen
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die in de atmosfeer van de aarde leefden en later ook mensen. Hij zag ze niet als een
bedreiging en daarom liet hij ze doorgaans hun gang gaan. Semeël trad alleen op als hij iets
moe was of als hij zich in zijn macht aangetast voelde. Hij formeerde hemelse gebieden
rondom de aarde waar hij zijn “troon” inrichtte. Deze gebieden zijn vergelijkbaar met de
bewustzijnsgebieden om de aarde (alleen bedoeld voor evoluerende zielen en bepaalde
wezens).
De machtige Semeël knoopte banden aan met de Nefilim waar hij zo af en toe bij inwoonde.
Zij hadden veel respect voor hem maar dat was niet wederzijds. Semeël keek op hen neer en
in zijn hart verachtte hij hen. Hij voelde zich als de oppergod Zeus, die over anderen Goden
kon heersen. In die tijd had Semeël een menselijke gestalte aangenomen maar hij is aan
geen enkele gestalte gebonden. Hij kan zich in elke gestalte veranderen. Zijn oorspronkelijke
gestalte is die van een draak met een leeuwenhoofd en met ogen als vurige
bliksemschichten.
Deze Semeël wordt ook wel Jaldabaoth, Saklas, Ariël of Samaël genoemd. Zijn geest is zeer
multi-dimensioneel, wat betekent dat zijn geest op meerdere plaatsen tegelijkertijd actief
kan zijn, zoals ook het geval is met Ashanata. Als Semeël nu nog eens beter op onderzoek
uitgaat en zich openstelt voor Ashanata en niet wil overheersen, dan zal Ashanata zich aan
hem openbaren en de Al-Energie met hem in contact brengen. Semeël heeft zeven heersers
over zijn gebied aangesteld. Zij verstrekken hem alle informatie over de aarde en belangrijke
gebeurtenissen in het universum. Deze heersers zijn machtige Engelen die aan hem trouw
zijn. Semeël heeft twaalf zonen waarvan een aantal in een stoffelijk lichaam zijn gaan
functioneren en in de reïncarnatiecyclus terecht zijn gekomen.
Van de oudste zoon had Semeël nog een opstand te danken. Het zal klinken als een
verrassing, maar Semeël is als de God van het Joodse volk gaan functioneren. Hij had met dit
volk een bepaalde band. De Joden noemden hem, de God van Abraham, Isaäc en Jacob. Het
is deze God of Jehova die vooral bekend is geworden als de God van toorn en vergelding,
maar ook van vergeving en mededogen voor degenen, die Hem niet willen tegenstreven
maar gehoorzamen. Deze God is niet de schepper van het universum en ook is hij niet
verantwoordelijk voor de evolutie in dit deel van het universum, want dat is Sananda. Het
was echter niet Sananda maar Chadalja in zijn functie als Hogepriester, die door een Engel
Abraham tot zijn roeping bracht en later eveneens Mohammed. Het doel was de Al-Energie
bekend te maken als de enige schepper van het universum en zijn liefde te openbaren.
Chadalja was op aarde een lichtwezen dat op elk gewenst moment kon verschijnen en
verdwijnen. De mensen, die hem kenden als Melchizedek, zagen hem als de Heer en God.
Maar Semeël wilde deze positie overnemen en intervenieerde.
Hij wilde bekend staan als de God van het universum en daartoe nam hij de naam YHWH of
Jehovah over en verdrong Chadalja van zijn plaats. Hij noemde zich de God van Abraham,
Isaäc, Jacob, Mozes, de Tabernakel, de Ark van het Verbond en de Tempel van Jeruzalem.
Op hun manier trachtten Sananda en Chadalja, als vertegenwoordigers van de Universele
Raad, de acties van Semeël ongedaan te maken door via de profeten van het Oude
Testament te spreken. Echter, Semeël kon eveneens met de kracht van zijn geest deze
profeten benaderen om zijn wil te verkondigen. Sananda en Chadalja respecteerden de vrije
wil van de profeten om te doen zoals hun ingegeven werd, in tegenstelling tot Semeël en De
Anderen. Voor mensen is het bijna onmogelijk uit te maken welke macht nu eigenlijk
gesproken heeft door de profeten. Zowel Chadalja als Sananda waren niet in staat om deze
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interventie van Semeël te beïnvloeden. Zo maakte Semeël de communicatie van Chadalja
met Moses onmogelijk. Chadalja gaf meer om het Joodse volk dan Semeël, die regelmatig
het volk dwong om zijn orders op te volgen. Eigenlijk was het Chadalja bedoeld om de echte
God van Abraham, Isaӓc en Jacob te zijn. Hij had als wens een zorgzame vader en vriend te
zijn en hen de Al-Energie en Ashanata te leren kennen. Echter, het is hem nooit gelukt om
weer controle over het Joodse volk te krijgen en zo bleef Semeël de God van het Joodse volk
voor 2000 jaar. Semeël kon de waarheid verdraaien zoals het verhaal over de redding van
Moses die als baby in een mandje in de Nijl dreigde te verdrinken. Dit is namelijk een oud
Akkadisch verhaal. Verder ontsnapte het Joodse volk niet uit Egypte om naar het beloofde
land te trekken door de Rode Zee maar staken ze over bij de Bitter meren. Tijdens deze
overtocht was de farao in een veldslag verwikkeld met de Libiërs en kon absoluut niet bij de
doortocht door de Rode zee aanwezig zijn geweest. Dat het Joodse volk het beloofde land
moest veroveren is maar ten dele juist omdat in die tijd er in Kanaӓn al Hebreeën leefden.
Dit is door Ramses II zelf bevestigd toen hij tegen de Hittieten vocht en rapporteerde dat de
Hebreeën uit Kanaӓn zich bij zijn leger aansloten.
Deze Jehova, Semeël, staat bekend als de God van toorn, maar toch was hij ook
vergevingsgezind zoals bij de stad Ninive, die hij spaarde omdat de mensen hun fouten
inzagen. De overblijfselen van Ninive zijn te vinden in Irak. Zoals Sananda en Chadalja kan
ook Semeël een zorgzaam wezen zijn, die klaar staat om de armen en onderdrukten en
nederigen van hart te steunen. Hij karakteriseert zichzelf als loyaal en één en al
vriendelijkheid maar hij verzet zich tegen arrogante mensen en wie hem uitdagen.
Verschillende wezens uit het geslacht van Sananda kwamen onder zijn invloed te staan,
omdat ze de zelfde karakter eigenschappen hadden als Semeël. Ze kregen instructies om zijn
wil uit te voeren. In India worden deze wezens Pandava`s genoemd in de epische verhalen
van de Mahabharata en in het rijk van Semeël bekleedden zij belangrijke posities. Hij hield
zoveel van zijn vijf Pandava`s dat hij ze beschouwde als zijn eigen kinderen. Ook andere
afstammelingen van Sananda en Chadalja ondervonden veel opdringerigheid van Semeël.
Door de bijzondere positie en afstamming van deze vijf konden ze rekenen op de
bescherming van zowel Semeël, Sananda en Chadalja en andere machtige wezens. Semeël
gaf één van hen de wet. De naam van de ontvanger was Mozes die ook tot de familie van
Sananda behoorde. Deze wet is gedeeltelijk afgeleid van de Egyptische traditie en beschrijft
regels voor kenners van de mysteries en voor priesters. Deze regels waren geformuleerd om
betere leefomstandigheden te scheppen en zijn ook algemeen van toepassing op de hele
evolutie. Ze gaan terug tot Ankhmania, die behoort tot de familie van Sananda. Deze wet
met gedragsregels was niet nieuw en verscheen eerder in het Egyptisch dodenboek van
Ontgoocheling, no 125. Nu volgen een aantal van de regels en de interpretatie door Semeël.
“Ik zal niet doden”  “Gij zult niet moorden”
“Ik zal niet stelen”  “Gij zult niet stelen”
“Ik zal geen leugen vertellen”  “Gij zult niet vals getuigen”.
Semeël voegde hier nog een aantal geboden aan toe. Dit gedrag was normaal voor hem
omdat hij zichzelf beschouwde als God en alle anderen als onderdanen.
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Geloof je in Semeël als God, dan geloof je in een illusie. Hiervan kun je bevrijdt worden door
bewust te worden van het feit dat Semeël leeft in een kunstmatige wereld die niets te doen
heeft met de wereld van de Al-Energie en die van Ashanata.
De Al-Energie, Ashanata en de Universele raad lieten hem op aarde met rust. Semeël
doorbrak de wetten van de natuur niet en respecteerde het leven op aarde. Hij haatte de
mensen niet, hoewel hij soms wel vocht met een aantal van hen. Ook was hij niet van plan
de aarde te vernietigen. Desondanks kunnen een aantal van zijn volgelingen wel beschouwd
worden als behorende tot De Anderen. Semeël kan ook beschouwd worden als de “schaduw
van God”. Eens zei hij over zich zelf “Ik ben een jaloerse God en buiten mij bestaat er geen
ander”. Met deze uitspraak verraadde hij aan zijn volgelingen het mogelijk bestaan van een
andere God als een consequentie van acties die hij niet gestart had. Hij stond er zelf ook
perplex van en begon te geloven dat er een andere grote macht in het universum was, een
God onbekend voor hem. Hoe zou hij jaloers kunnen zijn op de Al-Energie die nooit iemand
veroordeelt en die van alles houdt wat hij schept, de verpersoonlijking van de Liefde, een
Vader in zijn diepste wezen. Er is geen “schuld en boete” of “Licht en duisternis” alleen
zuiverheid, vrede, wijsheid, waarheid en bewustzijn. Dit concept is voornamelijk over de
aarde verspreid door Sananda en Chadalja. Om deze reden kwam Sananda naar de aarde als
Jezus van Nazareth, geleid door de Christus (Ashanata), als verlosser van de mensen.
Sananda (Jezus) respecteerde de wetten, de profeten en de tempel die hij erkende als het
huis waar de Al-Energie kon worden aanbeden. Hij beschouwde de tempel als een plaats van
warmte en goedheid. Een tempel als de plaats om Semeël te aanbidden, was onbelangrijk
voor Sananda. De echte tempel is de tempel van de ziel waar de Al-Energie en Ashanata zich
openbaren. Om zijn werk te kunnen verrichten werd Sananda (Jezus van Nazareth) geboren
in Israël, waardoor Sananda verbonden werd met het Joodse volk waar ook Semeël en
Chadalja een band mee hadden. Dit volk begon met Adam waarna onder anderen Abraham,
David en de “nieuwe” Adam volgden of wel Jezus van Nazareth ook wel bekend als de
Christus. Sananda zag zichzelf helemaal niet als de Christus. Op aarde sprak hij in
tegenstellingen en niet wat de meeste mensen denken over de profetie van het einde der
tijden en zeker ook niet over zijn terugkeer op aarde. Hij werd niet gekruisigd om onze
zonden. Uiteindelijk zijn we allemaal verantwoordelijk voor onze eigen zonden. Semeël was
zich niet bewust dat Sananda in zijn Joodse volk op aarde zou neerdalen. Hij wist dat de
Heiland zou komen en dat hij zou afstammen van Sananda maar niet dat het Sananda zelf
zou zijn. Hij verwachtte iemand anders. Hij kreeg wel visioenen van de Heiland maar had
geen idee dat Sananda in deze gedaante op het aardse toneel zou verschijnen. Jezus van
Nazareth had te lijden van Semeël omdat Jezus hem niet erkende als de heer en meester
over dit gedeelte van het universum. Ook Jezus (Sananda) accepteerde Semeël niet als de
heerser van hemel en aarde. Jezus van Nazareth leerde ons de echte vader kennen ofwel de
Al-Energie. Door zijn kruisiging en wederopstanding versloeg hij Semeël.
De dood had op hem geen vat en daar kon Semeël geen verklaring voor vinden. Na de
verrijzenis ging Sananda weer zijn eigen weg en moest Semeël wel erkennen dat hij op
Sananda en zijn machtige volgelingen geen invloed had. Toch lieten Semeël en De Anderen
zich niet zo gemakkelijk afschrikken door dit gebeuren. In de eeuwen die volgden op de dood
van Jezus van Nazareth, ontwikkelde zich het Christelijk gedachtegoed. De volgelingen van
Semeël en De Anderen hebben geprobeerd, deels met succes, deze ontwikkeling tegen te
werken. Om de evolutie weer een nieuwe impuls te geven, gaf Chadalja via een Engel aan
Mohammed alle informatie door, die nodig was om door middel van de Islam de wereld te
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veranderen. Zowel in de heilige boeken van de Islam, de Koran als in de Joodse Thora,
weerklinkt de liefde van de Al-Energie. Er is geen veroordeling alleen Liefde. Wanneer
Chadalja maar de mogelijkheid krijgt, beaamt hij de liefde van de Al-Energie voor al wat
leeft. Sananda en Semeël zijn de grondleggers van respectievelijk de Christelijke- en de
Joodse religie.

7 DE GESCHIEDENIS VAN DE AARDE
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Nog voordat de Nefilim en Semeël op aarde arriveerden, was er al een kleine groep van De
Anderen aanwezig. De grote meerderheid van De Anderen bevonden zich op een planeet in
het
sterrenbeeld
Orion.
Daar
Orion
verleidden ze bewoners om in opstand
te komen en hen te volgen en te
De Anderen
gehoorzamen. Dit doel was niet
moeilijk te verwezenlijken omdat de
Chaldana organiseert rebellen leger
bewoners van deze planeet al van
nature agressief en oorlogszuchtig
Vlucht naar Pleiades, Hyades enSirius
waren. In dat stadium konden ze niet
veel kwaad veroorzaken. Het begon
Oerwezens nemen legercommado over
een probleem te worden toen
Aarde
Chaldana, die eerder een machtig
Lichtwezen was op de planeet Maldek , 150.000 vCr "Mensen" arriveren van
Maldeck, Venus & Mars
zich bij De Anderen aansloot. De
planeet Maldek was met al zijn
Chaldana keert naar het Licht
inwoners vernietigd omdat Chaldana
zonder opzet, de fotonen gordel van de
145.000 vCr
Het leger verhuisd naar de
Plejaden manipuleerde. De Planetaire
aarde
Engelen van Maldek waren niet in staat
om deze catastrofe af te wenden. Op
Veel Anderen keren terug naar Orion
het moment dat Maldek ontplofte
kregen twee van de Gevallen
De Anderen verslagen door
de Galactische strijdkracht
Oerwezens, Asbeël en Penemue, het
inzicht dat hun handelswijze en de 140.000 vCr
Adam en Eva
gevolgen niet de goede was en
besloten terug te keren naar het Licht.
De Anderen terug
Ze kregen een helder inzicht in al hun
Tijd
Tijd
handelingen. Ze vroegen en verkregen
vergiffenis van de Al-Energie en in
plaats van zich tegen het evolutionaire proces te verzetten, werken ze nu mee en zo maken
ze weer deel uit van het Eenheidsbewustzijn. Chaldana vluchtte naar Orion en manipuleerde
de Keizer van Orion op dusdanige wijze, dat hij een leger kon gaan formeren dat hij
rekruteerde uit de opstandige bewoners van Orion en De Anderen. Dit leger zou de
overgebleven bewoners, die zich hadden verzet tegen de opstand, terroriseren. Om deze
reden vluchtte een aantal van de bewoners naar de Plejaden, Hyaden en Sirius. Asjan, de
heer van Orion, werd al eerder door de keizer van Orion verjaagd naar Sirius, nu volgden zijn
onderdanen. De twee resterende Oerwezens van Maldek, Sardeël en Gadriël, die aan de
“donkere” kant bleven, observeerden wat er gebeurde en vertrokken naar Orion nadat
Chaldana zijn leger daar had gevormd. Het was een kwelling voor Chaldana toen deze
Oerwezens hem dwongen het commando aan hen over te dragen. Hij was zo verbolgen over
dit feit dat hij de donkere kant verliet. Zo keerde Chaldana terug naar het Licht en kreeg
vergiffenis voor zijn daden. Vervolgens vertrokken Sardeël, Gadriël met hun leger bestaande
uit wezens van het sterrenbeeld Draak, de Grote Beer, de opstandige bewoners van Orion
met de keizer van Orion aan het hoofd en De Anderen in een vloot van ruimteschepen naar
de aarde, ongeveer 145.000 jaar geleden. Het was de bedoeling om een vestigingsplaats te
veroveren in deze zone van de vrije wil. Ver buiten de atmosfeer van de aarde trachtte de
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Galactische Strijdmacht de indringers te stoppen maar ze werden jammerlijk verslagen. Na
de slag vestigden de opstandige bewoners van Orion zich op aarde evenals alle anderen die
met de ruimtevloot meekwamen. De opstandige bewoners gingen na verloop van tijd deel
uitmaken van de bevolking van Atlantis. Ook de keizer van Orion, verhuisde naar de aarde en
werd wederom hun leider. Deze keizer pleegde verschrikkelijke wreedheden tegen de
mensheid. Hij was ooit de raadsheer van Deneb en leidde de legers van de Lyranen en Deneb
om Orion met succes te veroveren. Uitgeroepen tot Keizer verjoeg hij de heer van Orion,
Asjan die naar Sirius vluchtte. In de bijbel staat deze keizer bekend als Het Beest en bekend
onder het code nummer 666. Enkele karakteristieken van dat oude keizerrijk zijn nog terug
te vinden in het menselijk gedrag zoals het streven naar macht, invloed, controle, een groot
ego en inperking van vrijheden. Deze karakteristieken schenden het streven naar eenheid
van bewustzijn zoals door velen nagestreefd in het universum. Het leidt altijd tot een strijd
tussen goed en kwaad, liefde en angst, overvloed en schaarste en nooit tot een eenheid van
bewustzijn. Eenheidsbewustzijn is de verruiming van het menselijk bewustzijn om te
erkennen dat iedereen in het universum verbonden is door de liefde van Ashanata en de AlEnergie. In onze tijd zijn er grote verandering opgetreden in positieve zin waarover meer in
het laatste hoofdstuk.
Nadat de strijd om de aarde in het voordeel van De Anderen en de opstandige mensen van
Orion was beslecht, keerden velen van De Anderen terug naar Orion maar de twee
Oerwezens bleven op aarde. Echter, de Galactische strijdmacht nam revanche door korte tijd
na hun nederlaag heel Orion terug te veroveren. De ruimtevloot van Sananda onder leiding
van Ashatar, werd gecompleteerd door wezens van de Hyaden en Sirius waaronder een
aantal eerder gevluchte mensen van Orion. De Anderen leden een verpletterende nederlaag.
Asjan ging daarop terug naar Orion.
Semeël had de strijd om de aarde en Orion gadegeslagen zonder in te grijpen. Hij was
onverschillig over de uitkomst zolang zijn heerschappij maar niet werd betwist.
Na deze oorlogen sloten Semeël en De Anderen op aarde een niet aanvalspact. Alle Asura’s
inclusief de twee Oerwezens die zichzelf ook als God zagen, beschouwden Semeël als hun
overste. Zij hadden ontzag voor hem maar Semeël niet voor hen. Hoewel beide partijen nu
al tijden naast elkaar woonden, gingen ze niet altijd vriendschappelijk met elkaar om. Ze
zetten elkaar regelmatig een hak maar leefden niet meer op voet van oorlog.
Nog voordat de overgeblevenen van De Anderen, na de strijd om Orion, allemaal op aarde
waren teruggeworpen, zo’n 140.000 jaar geleden, bracht Semeël twee wezens tot
bewustzijn. We kennen ze bij de namen Adam en Eva. Nog steeds werd getracht Semeël de
realiteit van de machtsverhoudingen in het universum te laten herkennen. Adam en Eva
kregen een stoffelijk lichaam van Semeël en hij wist niet dat Ashanata twee machtige zielen
in die lichamen had geplant. Deze zielen hadden Ashanata toegezegd dat ze hun moeilijke
taak op aarde zouden aanvaarden ongeacht de consequenties. Ashanata wilde met wezens
uit het geslacht van Sananda het geslacht van Semeël infiltreren met als doel de evolutie te
bevorderen en hem op andere gedachten te brengen zodat hij uiteindelijk de Al-Energie en
Ashanata zou gaan erkennen. Afstammelingen van Semeël, waaronder zijn zonen, zijn door
deze geliefde wezens inderdaad beïnvloed en kwamen tot inzicht wat er aan de hand was.
Het resultaat van zijn experiment viel Semeël tegen. Deze mensen droegen een kennis,
goedheid en volmaaktheid in zich, die hij nooit had verwacht. Ook zijn volgelingen waren
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zeer verrast over het resultaat. Adam, die als eerste van de twee op aarde kwam, was niet
blij met wat hij aantrof. De mensheid bevond zich op dat moment op een bedenkelijk laag
spiritueel niveau vergelijkbaar met de nadagen van Atlantis. Hij wist zich geen raad en miste
een metgezel om mee te communiceren. Zo verscheen Eva op het toneel. Adam werd
gevraagd zich niet te bemoeien met de gang van zaken op aarde. Hem werd gevraagd af te
zien van een lichamelijke paring met Eva omdat dit rampzalig zou zijn voor zijn lichamelijk
evenwicht. Vervolgens vroeg Semeël om hem te gehoorzamen en zijn kennis als de enige
ware aan te nemen. Hij had gemerkt dat Adam en Eva andere kennis bezaten, waarlijk goed
waren en totaal anders dan hij gedacht en gehoopt had. Hij was kwaad en jaloers en wilde
niet dat ze in aanraking zouden komen met andere wezens. De Oerwezens kwamen in actie
maar ook Sananda. Eerst kwam één van de Oerwezens naar Adam en Eva toe en leerde hen
te eten van de slechtheid van voortplanting, lust en verderf. Kort daarop kwam Sananda om
hen de ware kennis van het universum bij te brengen om aan de greep van Semeël en de
Oerwezens te ontsnappen. Semeël echter, had alles waargenomen en riep op dat moment
uit “Zie de mens is als één van ons geworden; één door de kennis van goed en kwaad”. Hij
was jaloers omdat ze hun eigen goddelijkheid ontdekt hadden en dat kon hij niet verdragen.
Hij besloot hen te straffen omdat ze zijn gebod van gehoorzaamheid hadden overtreden.
Hun beschermde omgeving werd opgeheven en hun kennis van hun goddelijke oorsprong
werd versluierd. Kort daarop verscheen Semeël in de gestalte van Adam en verwekte bij Eva
haar eerste twee kinderen, Kaïn en Abel. Seth die daarna werd geboren was wel verwekt
door de echte Adam. In deze tijd waren Adam en Eva onder de invloed van Semeël en in
wezen zijn slaven. Hun bewustzijn werd door Semeël verduisterd waardoor Adam van
mening was dat het vrouwelijke, Eva, de ramp over de aarde had afgeroepen. Adam wilde
geen verantwoordelijkheid nemen voor zijn aandeel. Tegenwoordig neemt de mensheid zijn
verantwoordelijkheid en de tijd van het vrouwelijke wordt steeds sterker. Er wordt gestreefd
naar een volledige vermenging van het karakteristieke mannelijke en vrouwelijke. Geen van
hen moet proberen te domineren of te onderdrukken maar samenwerken om vreugde,
harmonie en eenheid te realiseren. Het is een les om het mannelijke en het vrouwelijke met
elkaar te verenigen; geven en nemen. Het is het Yin (vrouwelijke) en Yang (mannelijke)
principe.
Direct volgend op de mislukte tussenkomst van Adam en Eva op het aardse toneel besloot
Sananda, met toestemming van Al-energie en de Universele Raad een nieuw project te
starten om zo een andere mens te creëeren. Het DNA van een aantal hoog ontwikkelde
mensen werd gekruist met het DNA van diverse wezens van Sirius en de Plejaden. Ashanata
implementeerde dat DNA vervolgens in diverse vrouwen, die daarvoor uitgekozen waren. Op
het moment dat de nieuw gevormde stoffelijke lichamen ontstonden in de moederschoot,
ging Al-energie deze binnen waardoor de door hem gecreëerde zielen in deze stoffelijke
lichamen konden gaan functioneren. Op deze wijze ontstond een geheel nieuw mensenras,
de Homo Sapiens. Een ras dat erg intelligent was en veel liefde in zich droeg. Het kende veel
meer emoties en liefde dan het eerste mensenras, dat afstamde van de Nefilim en van de
hoogste primaatsoorten. Het nieuwe mensenras beschikte nog steeds over een hersenstam
en het in wezen primitieve brein bleef alle lichaamsfuncties regelen zoals dat vroeger ook
het geval was. De DNA structuur was zeker niet perfect en daar weten we als mensheid alles
van af. Toch hadden deze nieuw gevormde mensen meer mogelijkheden, dan wij nu hebben.
Hun DNA bestond toen nog uit 12 strengen en dat is na de ondergang van Atlantis door
wezens als de Annunaki en de Nefilim terug gebracht naar 2 strengen. Ze wilden niet, dat de
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mensheid nog herinnering aan hen zou hebben. In de zone van de vrije wil hier op aarde
hebben ze dat gedaan en er werd niet ingegrepen. Er werd niet ingegrepen, omdat de
mensheid door hun experimenten rampzalig bezig was geweest. Dit mocht op die manier
nooit meer gebeuren. Het is wel de bedoeling, dat als de aarde naar de vijfde dimensie
toegroeit er ook weer meer strengen van het DNA in de mens geplant gaan worden. De
mens is tot veel meer in staat als hij in de toekomst over meer strengen DNA zal beschikken.
De afstammelingen van Adam en Eva hadden gemeenschap met dit nieuwe ras. De Nefilim,
De Anderen en andere wezens uit het universum waaronder diverse Engelen, vonden dit
nieuwe mensengeslacht prachtig en ook zij hadden er gemeenschap mee. Voor de Engelen
van de Al-Energie en Ashanata en hun volgelingen was het verboden om gemeenschap te
hebben met welk wezen dan ook. Overtreders werden daar later voor gestraft. Zowel Noach
als de machtige Nimrod werden geboren uit zo’n verboden gemeenschap met een Nefilim.
Voordat De Anderen en het opstandige volk van Orion op aarde arriveerden, waren ook
kolonisten van Cepheus naar de aarde gekomen. Deze vestigden zich voornamelijk in
Lemurië waar ook de nakomelingen van Adam en Eva en voormalige bewoners van de
planeet Maldek neerstreken. Na de ondergang van Lemurië kwam er een enorm eiland in de
Atlantische Oceaan tevoorschijn. Dit eiland, dat later weer in de bodem zou wegzakken,
heette Atlantis. Hier vestigden zich een deel van de overlevenden van Lemurië, opstandige
mensen van Orion en nieuwe menselijke kolonisten van de Plejaden, Althea en de Hyaden.
Ook werden er andere ruimtewezens, verstoten door soortgenoten, naar de aarde gebracht
die over een superieure intelligentie beschikten. Allen hebben ze de evolutie tot mens
doorgemaakt. Ze leefden voornamelijk in Soemerië en kenden evenals de Nefilim in hun
begintijd weinig of geen emoties.
Voordat Lemurië en Atlantis ten onder gingen, waren de Goden van het Licht al op aarde, zij
zijn de hoogste wezens die afstammen van Sananda en Chadalja. Machtige Lichtwezens die
vooral na de komst van De Anderen, geprobeerd hebben de evolutie een andere wending te
geven. Helaas is hun dat ten tijde van Atlantis niet gelukt, zoals later aan de orde zal komen.
Hun namen zijn Thoth, Ra, Araragat, Ankhmania en Emed. Het zijn Ra en Araragat die zich
ook op Venus en Mars verdienstelijk hebben gemaakt toen daar nog mensen leefden maar
wat weten we van de andere vijf? Ankhmania en zijn tweeling broer Emed behoren tot de
familie van Sananda. Ankhmania is de Heer van Sirius en is ooit de hoogste autoriteit van
Atlantis geweest. Hij is enige keren op aarde in een stoffelijk lichaam verschenen. De Ankh,
het medische symbool voor de sleutel van het leven en de esculaap zijn van hem afkomstig.
Hij is een groot genezer en de leider van de zielengroep die zich de Witte Adelaar laat
noemen. In Egypte was hij het hiëroglyfisch symbool dat gelezen werd als “eeuwig leven”.
Egyptische Goden werden vaak afgebeeld met deze sleutel dragend in beide handen en met
de armen gekruist over de borst. Emed is de Heer van Epikot. Epikot maakt deel uit van het
sterrenstelsel Vega (in de Lier). Ankhmania behoorde al direct tot de eerste van de twaalf
volgelingen van Jezus van Nazareth (Sananda), bekend onder de naam Johannes. Hij was de
schrijver van het boek “Openbaringen” dat hij schreef op het eiland Patmos. Het evangelie
van Johannes is echter door Emed geschreven, de geliefde volgeling van Jezus van Nazareth.
De geliefde discipel Johannes was een andere persoon die ooit Lazarus heette. Na zijn
opwekking uit de “schijndood” ontving hij van Jezus van Nazareth de naam Johannes. Omdat
hij gedurende de drie dagen durende “schijndood” onderwezen was door Chadalja beschikte
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hij nadien over dezelfde kennis als zijn tweelingbroer Ankhmania. Dat er twee volgelingen
met de naam Johannes waren, was niet bijzonder, het aantal volgelingen was toch al veel
groter dan de bekende twaalf apostelen en bestond tevens uit vrouwen.
De eerder genoemde machtige Lichtwezens zijn regelmatig in de annalen van de
wereldgeschiedenis terug te vinden. Vele van hen trachtten Atlantis van de ondergang te
redden maar waren niet in staat het onheil af te wenden. Meer details zijn in een
afzonderlijk deel over Atlantis terug te vinden. Ze bleken niet bij machte Semeël te stoppen
die in dit onheil de hand had. Hadden ze werkelijk actie ondernomen dan had dit voor de
aarde fataal kunnen aflopen. De legers van Semeël en De Anderen stonden paraat bij elke
inmenging. Immers, de aarde was tot zone van de vrije wil verklaard. Semeël wilde de
mensen straffen omdat ze zich al een hele tijd niets van hem aantrokken en experimenten
uitvoerden, die anders zeker tot de vernietiging van de aarde geleid zouden hebben. De
mensen gingen hun eigen weg en griefden Semeël heel erg. Hoewel de Universele Raad van
zijn destructieve plannen ten aanzien van Atlantis op de hoogte was, wilde ze niet ingrijpen.
Een Tsunami vernietigde Atlantis en grote delen van de aarde. Omdat de Al-Energie,
Ashanata en de Universele Raad niet wilden dat de mens zou uitsterven, de evolutie kon nog
gered worden, ontsnapte Noach met zijn familie. Ook een aantal inwoners van Atlantis
ontsnapten door gebruik te maken van hun ruimteschepen en onderzeeërs. Toen de tsunami
onafwendbaar bleek, vertrok overhaast de overgrote meerderheid van de Nefilim in hun
verouderde ruimteschepen naar de Plejaden. Er bleef geen ruimteschip ongebruikt. Op de
Plejaden aangekomen conformeerden ze zich allemaal aan het gezag van Sananda. Het zijn
vooral deze Nefilim die ons nu op alle mogelijke manieren assisteren en helpen.
Behalve zijn familie nam Noach ook een complete genendatabank mee die alle hem bekende
fauna en flora omvatte. Hierdoor konden alle vormen van leven gered worden. De locatie
waar Noach en zijn familie zich in veiligheid brachten, noemde hij Sanandaj (Iran) als een
dankbetuiging voor Sananda die hem op zo’n miraculeuze wijze had gered. Behalve Noach
overleefden eveneens veel mensen op andere continenten de grote tsunami.
De op aarde resterende Nefilim brachten zich in het Himalaya gebergte in veiligheid. Daarna
verhuisden ze naar Soemerië waar een nieuwe beschaving zich zou ontwikkelen. Na alle
rampen die begonnen met een tsunami, was het aantal aardbewoners sterk gereduceerd. De
Goden van het Licht zetten zich weer aan hun taak om de evolutie van de mens te
stimuleren. Thoth, Ra en Araragat brachten hoog geëvolueerde spirituele meesters, die
vroeger op Atlantis woonden, in een ruimteschip naar het Titicaca meer in Zuid-Amerika,
Egypte (piramide van Gizéh) en nabij de berg Namcha Barwa in de Himalaya. Al deze locaties
bezitten namelijk een energie- en teleportatieportaal.
De Atlantische meesters samen met andere Goden van het Licht, stichtten op deze plaatsen
hoog ontwikkelde spirituele culturen die echter later in verval zouden raken. In Soemerië
ontwikkelden overgebleven Nefilim met de mensen een technogene cultuur. Samen
trachtten ze een ruimteschip van ongekende omvang te bouwen omdat er geen ruimteschip
meer over was gebleven. Ook werden toen experimenten op velerlei terrein uitgevoerd, die
ze eerder op Atlantis hadden bedacht. Semeël had alles gade geslagen en was vervuld van
afgunst omdat de mensen samen met de Nefilim hem naar de kroon wilden steken. Daarop
besloot hij de taal van de mensen te verwarren waarna er een Babylonische
spraakverwarring ontstond. Door de verschillende talen verstond men elkaar niet meer. De
oertaal van het universum werd nog slechts door enkele Nefilim en enige ander wezens
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gesproken. Het ruimteschip werd niet meer afgebouwd en raakte in verval. Mensen raakten
vervreemd van elkaar en trokken weg naar andere streken.
Er ontstond ruzie tussen de Nefilim onderling en met Semeël, die ze liever kwijt dan rijk was.
De ruzies tussen bepaalde families leidden tot oorlogen waarmee ook De Anderen zich
gingen bemoeien. De evolutie kreeg weer een flinke knauw. De Nefilim raakten bij de
verschillende oorlogen, invloed, macht en land kwijt. Ze werden op hun huid gezeten en
verdreven door Semeël en volgers van Chadalja. De meeste Nefilim zijn met de
achtergebleven leiders naar de energiepoort van het Midden Oosten getrokken en konden
door een goed gebruik van hun Merkabaveld via het teleportatieportaal naar de Plejaden
ontkomen. Deze transportmethode is veel minder betrouwbaar dan het gebruik van een
computer aan boord van een ruimteschip om nauwkeurig te navigeren in tijd en ruimte.
Deze poort ligt in de Sinaï en was de plaats waar Semeël zich aan Mozes en het volk van
Israël openbaarde. De eerder overleden, gesneuvelde en achtergebleven Nefilim kwamen in
aanraking met de natuurwetten van de planeet waardoor opname in de reïncarnatiecyclus
van de mensen volgde. Sumerië en de ruimtehaven in de Sinaï raakten in verval. De piramide
van Gizéh werd ontmanteld waarna alleen nog de stenen overbleven maar het
teleportatieportaal bij de piramide bleef bestaan. Later vernietigden Semeël en zijn
volgelingen, die hun macht wisten te handhaven in de Israëlische gebieden, de steden
Sodom, Gomorra en Jericho waar nog nakomelingen van de Nefilim woonden. Toch is de
geheime kennis van de Nefilim en de Goden van het Licht niet verloren gegaan omdat deze
tijdens de oorlogen naar de Himalaya werd gebracht en tot op de dag van vandaag daar nog
steeds is. In mysteriescholen is deze kennis doorgegeven van generatie tot generatie.
De Essenen, een religieuze groepering binnen het Jodendom, die van deze kennis op de
hoogte was, hebben deze informatie in hun mysterie scholen goed bewaard en beschermd.
Zij wisten dat de Al-Energie als goddelijke vonk in elke mens aanwezig was. Om deze kennis
voor toekomstige generaties te bewaren, werd deze, tijdens de eerste eeuw voor Christus,
naar ver afgelegen kloosters van Tibet teruggebracht. In deze kloosters is ook veel kennis uit
India en andere landen bewaard. Behalve de oorlog waar de Nefilim de dupe van werden,
waren er op andere plaatsen op aarde eveneens oorlogen. In Zuid-Amerika bij Nazca, werd
een oorlog tussen De Anderen en de Goden van het Licht uitgevochten. De Hopi indianen
waren voorafgaand aan deze strijd weggeleid naar de plek waar ze nu in de Verenigde Staten
wonen. In India woedden er oorlogen. Deze strijd werd vooral uitgevochten tussen de
volgelingen van Sananda en Chadalja enerzijds en Semeël en De Anderen anderzijds. Beide
kampen hadden grote reserves aan mensen ter beschikking. De strijd is beschreven in het
heldenepos van India, de Mahabharata. Niet alleen kwamen er veel mensen om het leven,
ook trokken er veel mensen weg uit de strijdgebieden.
Aan de prachtige spirituele en evolutionaire tijdperken van India, Soemerië en Zuid-Amerika
kwam uiteindelijk een eind. Egypte ging op een lager spiritueel niveau verder. Desondanks
zijn de mysteriescholen door het ingrijpen van vooral Thoth en in mindere mate door
Ankhmania altijd blijven bestaan.
Na Egypte ging Thoth naar Griekenland om daar de evolutie nieuw leven in te blazen. In
India en Tibet en ook nog wel in het vroegere Sumerië, nu het grondgebied van Irak, Iran,
Libanon en Israël, leeft de kennis van de Nefilim en de Goden van het Licht voort. In ZuidAmerika zullen de Maya’s en de Inca’s nog van zich laten spreken.
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Het einde van de tijdperken werd mede veroorzaakt door de legers van De Anderen en hun
zwarte magie. Ondanks tegenslagen bleven de Goden van het Licht, Sananda, Chadalja,
Ankhmaria en Emed de mensheid helpen op het moeilijke evolutionaire pad. Ankhmaria
vertrokt naar Egypte en Emed naar India.
Het kruis is het symbool van Sananda. Dit krachtig symbool c.q. code, opent een poort in
ruimte en tijd om energieën in stroming te brengen. De tekens van Chadalja zijn de
weegschaal en de Merkaba. Ankhamania heeft als tekens de Ankh en de esculaap: Emed de
drietand van de stormgod. In Midden- en Zuid-Amerika stond Ankhamania bekend als de
slangengod. De piramide van de gevederde slang is de grootste van heel Amerika. Goden van
het Licht, ook wel Hogepriesters genaamd, zijn in staat om na te gaan hoe het met een
mensheid is gesteld en acteren als intermediair tussen de mens en de Al-Energie. Als groep
vormen ze een Hogepriesterschap dat zijn weerga in het universum niet kent. Toch loopt de
periode van de godsdiensten en sekten op een einde. Na het jaar 2500 wordt er een nieuwe
orde geschapen en zal de mensheid weer meer in contact komen met de Goden van het
Licht, Hogepriesters en degenen die bij hen horen. Voor hen die het willen horen hebben ze
gezegd: “De verstandige zullen stralen als de glans van het uitspansel en zij die velen tot
gerechtigheid hebben gebracht als de sterren voor eeuwig en altoos”.
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8 DE EVOLUERENDE ZIEL EN HET MENSELIJK LICHAAM
Na de Big Bang, vervlogen miljarden jaren voordat ons melkwegstelsel, ons zonnestelsel en
onze aarde ontstonden. Op dezelfde manier gingen er vele honderdduizenden jaren voorbij
voordat de mens op het aardse toneel verscheen. De mens is deels een product van de
evolutie en voor een ander deel afkomstig van wezens die vanuit de ruimte de aarde
bezochten. Alle mensen die het evolutionaire proces binnen gingen, kregen in het sterfelijke
menselijk lichaam een onsterflijke ziel die door wedergeboorte voortleeft en evolueert.
Wanneer een ziel voor het eerst wordt geroepen om te gaan functioneren in een fysiek
lichaam, daalt het af van de Al-Energie of Ashanata als een lichtstraal vanuit zijn
verblijfplaats via het Meervoudig Computer Systeem (MCS) en de dimensies naar het
lichaam. De geest hecht zich aan de Evoluerende Ziel, en samen hechten ze zich aan het
mannelijk zaad op het moment van de bevruchting. Het is de Evoluerende Ziel die de geest
mee neemt naar zijn bestemming: de Evoluerende Ziel is altijd de drager van de geest. Voor
de bevruchting zijn de Evoluerende Ziel en de geest al aanwezig in de aura van de
aanstaande moeder. Voorafgaand aan de incarnatie of reïncarnatie maakt de geest met
behulp van de beschermengel, een blauwdruk van het stoffelijk lichaam dat de manier
waarop je geleefd en gedacht hebt in voorgaande levens weerspiegelt. Alles wat in de geest
is vastgelegd wordt in het stoffelijk lichaam verder uitgewerkt in het DNA. Wat nog
ontbreekt zijn de chromosomen die pas tevoorschijn komen als het zaad de eicel binnen
dringt. Op het moment van de bevruchting hechten de Evoluerende Ziel en de geest zich aan
het mannelijke zaadcel waarna de geest invloed kan uitoefenen op het X (vrouw) of Y (man)
chromosoom. De geest die eerder het fysieke lichaam in blauwdruk opbouwde, assimileert
zich met het nieuw gevormde chromosoom en bouwt het lichaam verder op door een zeer
groot aantal delingen van de bevruchte cel. Deze celdeling zou nooit plaats vinden zonder de
ziel en de geest. De cellen gaan zich specialiseren tot huid, spier, bindweefsel of zenuwcel.
Pas bij de geboorte plaatst de Evoluerende Ziel zich definitief in het stoffelijk lichaam en wel
achter het hart. Het trekt de adem van de Moederschoot aan waarna de Evoluerende Ziel de
levensadem in het lichaam activeert. De longen ademen nu de omringende lucht voor het
eerst zelfstandig in. Voorheen ging dit indirect alleen via de navelstreng. Voor deze
activering is de Evoluerende Ziel aanwezig in alle cellen van het stoffelijk lichaam. Bij de
geboorte, wanneer het ademen aanvangt, activeert de Evoluerende Ziel tevens de Kundalini
en het onderbewustzijn. Bij de dood lossen de laatste twee in het niets op.
De Evoluerende Ziel kan worden voorgesteld als een kloon van het stoffelijk lichaam, als een
virtuele kopie. (Het was Ludwig Wittgenstein die het volgende schreef, “Het menselijke
lichaam is de beste afspiegeling van de menselijke ziel”.) Het is een wezen dat zich van de
ene in de andere staat laat transformeren en bestaat voor altijd. Als alle stadia van het
evolutieproces zijn doorlopen verschijnt het in de hoogste vorm als het Hogere Zelf en toont
zich als een Lichtwezen. De Evoluerende Ziel is doordrenkt met de energie van de Al-Energie
die ook wel de goddelijke vonk wordt genoemd. Het vult het hart met warmte en verschijnt
als een stralend helder licht buiten je lichaam. P`taah, een wezen van de Plejaden,
veronderstelt dat met elke reïncarnatie bepaalde aspecten van het voorbije leven terug gaan
naar de oorsprong (Al-energie) en worden opgeslagen in het MCS (Meervoudig Computer
Systeem) om bij het volgende leven weer opgehaald te worden. Daar worden de opgedane
ervaringen verspreidt over andere Evoluerende Zielen die op het punt staan te reïncarneren
waardoor ervaringen van terugkerende zielen worden doorgegeven aan anderen zielen. Op
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deze manier kan bijvoorbeeld de ziele-energie van Cleopatra en vele anderen worden
verspreidt over duizenden andere mensenzielen. Wanneer de ziel voor de eerste keer
incarneert, wordt er door Ashanata en zijn volgelingen bepaalde informatie en energie in
opgeslagen. Bij elke reïncarnatie gebeurt dit met het doel om je beter voor te bereiden op
de taken die je moet uitvoeren. Dit draagt bij aan de evolutie van de mens. Bij elke
reïncarnatiecyclus groeit de Evoluerende Ziel op voorwaarde dat er lessen zijn geleerd die
door Karma zijn ingegeven. Vibhuti`s zijn een voorbeeld voor de belichaming van een
Goddelijk wezen in menselijke vorm. Wanneer de hoge wezens van het Licht, volgelingen
van Ashanata, je Evoluerende Ziel verrijken met kennis en vibrerende energie is er sprake
van een geïnspireerde ziel. Hiervoor zijn aanpassingen noodzakelijk van de chakra’s,
neuronen, DNA en de geest. Veranderingen naar een hoger energieniveau kan het stoffelijke
lichaam niet altijd zo gemakkelijk volgen. Het heeft tijd nodig om zich aan te passen en dit
zijn vaak minder plezierige ervaringen.
Liefde is alles dat nodig is om de Evoluerende Ziel te laten groeien. Soms betekent het strijd,
maar de liefde van de Al-Energie laat je nooit in de steek. Zijn liefde accepteert alle wezens
in het universum. De Evoluerende Ziel kan in moeilijke en zelfs kwellende situaties terecht
komen die bedoeld zijn door Ashanata en de Al-Energie om het gestelde doel te bereiken en
zielen dichter bij elkaar te brengen.
Zoals eerder genoemd zal de Evoluerende Ziel positie nemen achter het hart bij de geboorte
van het menselijk lichaam, als het belangrijkste orgaan van de mens. Onze ziel, ook genoemd
spiritueel hart, is de toegangspoort tot de spirituele wereld. We refereren naar ons hart
wanneer we over liefde spreken. De vibrerende energie van het hart is de hoogste van alle
menselijke organen. In welhaast elke religieuze, filosofische en spirituele bewegingen speelt
het hart een centrale rol. In spirituele zin kan het hart vergeleken worden met onze zon in
het universum, beide zijn bron van universele lichtenergie, warmte en magnetische
aantrekkingskrachten. In zowel oude als nieuwe mysteriescholen wordt de vibrerende
energie van het hart vergeleken met de bron van al het leven, de Al-Energie. Volgens de
Tibetaanse monniken en de Broederschap van het Witte Licht is het hart van de mens
gemaakt van dezelfde substantie als de stralen van Ashanata die alles verbinden; de macht
en kracht van de Moederschoot en de Al-Energie. Als zodanig draagt elke mens onbewust
het zaad met zich mee van de onsterflijke lichtstralen van de Drie-eenheid. We behoren
allen tot één grote familie die voor het grootste deel afkomstig is van de Al-Energie en
Ashanata.
Voor ieder van ons omvat het hart de vrije wil die het ons mogelijk maakt te groeien van
kinderen tot perfecte spirituele meesters. De energie van de Goddelijke Liefde is de
krachtigste in het universum en verbindt ons direct met Ashanata en de Al-Energie. Ons hart
kan daardoor contact met hen maken en stelt ons in staat te vragen om advies om naar
perfecte liefde toe te groeien. De Evoluerende Ziel zal daarvoor subtiele signalen uitzenden
naar onze geest om aan te geven wat er werkelijk van belang is. Hoewel deze signalen niet
altijd worden herkend en verstaan, blijven de Evoluerende Ziel en de geest onderling contact
houden – zelfs onopgemerkt. Het feit dat de Evoluerende Ziel achter het fysieke hart zit is
geen toeval. Op deze manier is het gemakkelijk contact te leggen met de goddelijke natuur
van mensen. Als je gevoelens hebt van eenzaamheid, onbegrip of isolement, neem dan tijd
om op het ritme van je hart te concentreren. Wees overtuigd dat jouw hartslagen dezelfde
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zijn als voor alle wezens in het universum die een stoffelijk lichaam bezitten. Een liefdevol
hart is nooit moe omdat het danst, zingt, lacht en iedereen verbindt. Een met liefde gevuld
hart is een dierbaar geschenk in onze harde maatschappij. Zo’n hart maakt iedereen vrolijk,
warm en gelukkig ondanks de tegenslagen die je moet overwinnen. Een liefdevol hart straalt
van eeuwige en aanstekelijke jeugdigheid. Dit is de liefde waar Jezus van Nazareth naar
verwijst. Deze Liefde is oneindig omdat het een verbinding is met de Al-energie en Ashanata.
Als je op deze wijze leeft, behandel je iedereen met respect. Je kunt zo’n hart de hele tijd
toegankelijk houden voor stromen van oneindige liefde mits je je concentreert op je adem.
De lucht, die we ademen, is gevuld met perfecte en onvoorwaardelijke liefde die ons in leven
houdt. Dit is de adem van het leven die we Atman noemen, de adem van Ashanata die het
gehele universum doordringt. Bewust of onbewust stroomt het door elk wezen hoewel
slechts enkelen zich hiervan bewust zijn. Om het hart te vullen met liefde moet je de
oneindige liefde herkennen in elke ademstoot. Liefde wordt niet gemaakt maar geschonken
zonder voorwaarden. Liefde voelt voor de Evoluerende Ziel natuurlijk aan, als een
herinnering aan de plaats van herkomst dicht bij Ashanata.
Liefde en het hart
Een andere manier om je hart aan te spreken is door het brengen van vrede. Dit kan worden
bereikt door, stilte, natuur, muziek, creativiteit, beweging en ontspanning. Door je naar
binnen te keren wordt het dagelijks geluid geblokkeerd. Om je gevoeligheid te verhogen;
luister naar jezelf en anderen. Om je hart, geest en Evoluerende Ziel te zuiveren; wees
bewust van je werk en je leefomstandigheden. Voorkom lawaai en plaatsen waar mensen
grote spanningen uitstralen. Violet is een universeel reinigingsmiddel om het hart te
zuiveren en de gevoeligheid ervan te verhogen om onvoorwaardelijk het leven te
aanvaarden. Het universum is constant in ontwikkeling en dat stopt nooit meer. Niets staat
stil; alles verandert constant om naar perfectie te streven. Dit noemen we evolutie. Een met
Liefde gevuld hart stelt niemand teleur maar wijst de weg naar verbetering en ontwikkeling.
Je zult automatisch een wijs en met liefde gevuld hart ontvangen. De natuurlijkste staat van
het hart is om Liefde te ervaren, te absorberen en uit te stralen naar al wat leeft.
Na de dood
Bij het overlijden verlaat de Evoluerende Ziel het stoffelijke lichaam met hulp van de Engelen
van Geboorte en Dood en je eigen beschermengel. Bij hoog geëvalueerde zielen verlaat de
ziel het lichaam via het hoofd chakra maar bij de meeste mensen via de solar plexus (nabij
de buik) hoewel ook andere chakra`s hiervoor worden gebruikt. Voor hen die hiervoor
gevoelig zijn en een derde oog hebben ontwikkeld, toont de Evoluerende Ziel zich als een
kleurrijke bal, die met een dunne draad aan het lichaam is verbonden maar die na enige
momenten oplost en verdwijnt. De Evoluerende Ziel wordt vergezeld door de geest en
samen vertrekken ze naar de Bewustzijnsgebieden om de aarde of ze blijven nog een tijdje
op aarde. Weer is de Evoluerende Ziel het voertuig van de geest. De geest lost na drie dagen
op in de morfogenetische velden om de aarde. Gedurende deze drie dagen gaat je leven als
een film aan je voorbij en mag je oordelen. Je beschermengel en andere Lichtwezens zullen
je assisteren met de lang vergeten herinneringen. Deze dagen zijn van groot belang omdat
ze mede bepalen wat er in het volgende leven verder moet worden uitgewerkt. Voor
sommigen kunnen deze dagen als een eeuwigheid duren. Zoals gezegd verliest de
Evoluerende Ziel de ballast van de geest na drie dagen. De Evoluerende Ziel vertrekt daarop
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doorgaans naar een soort tussensfeer in de Bewustzijnsgebieden om bij te komen en gaat
vervolgens naar de plaats toe waar hij op afgestemd is. Als de tijd rijp is, zal de Evoluerende
Ziel een nieuwe reïncarnatie gaan voorbereiden samen met de Engel die hem is toegewezen
en voor altijd bij hem blijft. Het reïncarneren om te evolueren is een wens van de Al-Energie.
De intentie is ons bewustzijn te laten evolueren om een hogere staat van eenheid te
ervaren. Bij elke reïncarnatie stijgt de Evoluerende Ziel naar het volgende hogere niveau; van
de aarde en weer terug.
Er wordt niet gestraft. Als de lessen niet geleerd zijn in het ene leven komen deze terug in
het volgende net zo lang tot het resultaat voldoende is om een niveau te stijgen. Het is als in
een school waar je kunt blijven zitten en het leerjaar moet overdoen net zolang tot je
geslaagd bent en aan de voorwaarden te voldoen om over te gaan.
De bijna doodervaring
Wat is een bijna doodervaring (BDE) en wat gebeurt er met de Evoluerende Ziel? Als iemand
terugkeert tot het leven na een levensbedreigende situatie waarbij de rand van de dood
word genaderd, gebeuren er soms bijzondere dingen. De Evoluerende Ziel en de geest
verlaten het stoffelijk lichaam zodat de persoon zichzelf van buiten het lichaam kan zien. De
Evoluerende Ziel krijgt dan een soort voorschouw in de Bewustzijnsringen. De Evoluerende
ziel kan niet lang van zijn stoffelijk lichaam gescheiden blijven, want anders treedt de dood
daadwerkelijk in. De geest en de Evoluerende Ziel gaan bij een BDE doorgaans door een
soort tunnel heen waar aan het einde licht is te zien. De Evoluerende Ziel houdt contact met
het lichaam via een fijnstoffelijk dun koord. Dit kijkje in het leven na de dood kan in mooie
ervaringen resulteren maar dit is afhankelijk van het evolutieniveau van de Ziel. Door deze
ontmoeting worden nieuwe inzichten begrepen en opgeslagen in de Evoluerende Ziel en
gedurende dit proces wordt alleen essentiële informatie doorgegeven aan de geest. Er komt
in de bewustzijnsringen al snel een moment waarop de Evoluerende Ziel moet beslissen
terug te keren in het stoffelijk lichaam of te blijven. Afhankelijk van deze keuze zal het
stoffelijk lichaam dood gaan of overleven. Als op aarde nog iets afgemaakt moet worden,
dan is er geen keuze en zal de Evoluerende Ziel terug moeten keren naar zijn stoffelijk
lichaam. Is de keuze “blijven” en zijn er nog levenslessen niet geleerd, dan worden deze
opgeslagen en bewaard voor de volgende reïncarnatie. Er is geen ontsnappen aan. Als voor
“terugkeren” wordt gekozen of als je terug moet gaan, activeert de geest de hersenen,
waarna alle fysieke processen weer starten. Het is niet altijd zeker of alles functioneert als
voorheen omdat deze ervaring de Evoluerende Ziel kan beïnvloeden en daarmee het
menselijk gedrag. Het kan invloed hebben op spiritualiteit, meer betrokkenheid met mensen
in nood, een groter gevoel voor medelijden en een verhoogde intuïtieve gevoeligheid. In de
meeste gevallen verliest men de vrees om te sterven. Sommige critici beweren dat de
ervaring een illusie is. Toch staan ook zij voor een raadsel waarom doof- en blindgeborenen,
voor de eerste keer in hun leven rapporteren wat ze hebben gehoord of gezien. Een bijna
doodervaring is anders als alleen de geest het lichaam verlaat. Dit is een uittreding, die veel
mensen mee kunnen maken. In dat geval blijft de geest dicht bij het fysieke lichaam en is er
een normale hersenactiviteit.
De geest bij mensen
Hoe is de geest nu eigenlijk ontstaan? Als de Evoluerende Ziel voor de eerste keer naar zijn
bestemming gaat om aan een evolutieproces in een stoffelijk lichaam te beginnen, dan zendt
hij trillingsfrequenties uit naar een zogenaamd SOEF veld binnen de elektromagnetische
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velden, die zich bij Ashanata bevinden. SOEF staat voor Subtile Organising Energy Field ofwel
Fijnstoffelijk Organiserend Energie Veld. Door dit veld gaan de diverse elementaire deeltjes
als atomen, elektronen en dergelijke als een eenheid functioneren waardoor bewustzijn
ontstaat. Hierin spelen de electronen een essentiele rol. De onzichtbare DNA structuren, die
door Ashanata uit de Moederschoot gevormd zijn, worden direct in de geest ontwikkeld.
Deze DNA structuren maken een zeer belangrijk deel uit van de geest en bevatten een
blauwdruk van het leven. Op het moment dat de geest gevormd wordt, is er sprake van een
bombardement van elementaire deeltjes en van door elkaar spiralend DNA. Als de deeltjes
en het DNA bij elkaar komen, ontstaat er een goed werkend mechanisme, dat over
bewustzijn beschikt. Dit intelligente mentale bewustzijn is in staat om een stoffelijk lichaam
te vormen. De vorming van de deeltjes laat zich zien als een werveling binnen het
elektromagnetische veld waar de ziel aanwezig is. Als de ziel de geest gevormd heeft en naar
zijn bestemming gaat, dan neemt hij de geest op sleeptouw en dient zo als voertuig voor de
geest. De geest kan op elk willekeurig punt in het universum door middel van een SOEF veld,
dat als katalysator dient, uit de elektromagnetische velden van de universele substantie
gevormd worden. Op aarde zendt de Evoluerende Ziel elektromagnetische signalen uit naar
de morfogenetische gebieden om de aarde om zijn geest samen te stellen voor een
reïncarnatie. Jouw beschermengel is daar dan ook bij aanwezig.. De geest brengt dan
herinneringen, energie en specifieke genetische informatie terug om het lichaam weer op te
bouwen. Alle essentiële informatie van herinneringen wordt door de Evoluerende Ziel pas
aan de geest doorgegeven op het moment van de geboorte. Bij reïncarnatie wordt dit
beïnvloed door de manier waarop je in voorgaande levens hebt geleefd en gehandeld,
zogenaamd Karma. Samen met de geest en de beschermengel wordt de nieuwe incarnatie in
de steigers gezet. Na negen maanden wanneer het kind is geboren, brengt de adem het tot
onafhankelijk leven. Daarvoor ademde het embryo eigenlijk al door de navelstreng in de
moederschoot, geactiveerd door de Evoluerende Ziel om het embryo levend te houden. Bij
de vorming van de geest wordt al rekening gehouden met de positie van het ontwikkelende
wezen, want hoe machtiger het wezen hoe groter de geest. De wezens met de grootste
geesten zijn multi-dimensionaal, wat wil zeggen dat hun geest zich kan opsplitsen om op
meerdere plaatsen tegelijkertijd aanwezig te zijn terwijl het fysieke lichaam op dezelfde
plaats blijft. Dit maakt het onder andere mogelijk om contact te hebben met andere wezens
uit het universum terwijl ze fysiek hier op aarde zijn. Deze mensen hoeven zich hiervan niet
altijd bewust te zijn, maar het kan dus gebeuren zonder dat je het zelf weet. Als het stoffelijk
lichaam op een gegeven moment sterft, dan gaat de Evoluerende Ziel doorgaans direct naar
zijn bestemming in de Bewustzijnsgebieden en dan neemt hij de geest mee. De Evoluerende
Ziel dient dan weer als voertuig voor de geest. De geest valt dan na drie dagen uiteen en lost
op in de morfogenetische velden rondom de aarde. Bij een volgende incarnatie wordt de
geest uit die zelfde morfogenetische velden door de Ziel weer opgebouwd.
De Geest bij dieren
Wat is het wezenlijke verschil tussen mensen en dieren? Toen Ashanata de ziel van de mens
tot bewustzijn bracht, maakte hij het mogelijk dat het een geest kon creëren. We kregen de
mogelijkheid om te denken, lief te hebben of te haten. We kregen een vrije wil. Die wil heeft
de mens opdat hij een gevoel door middel van het denken kan afwegen. Bij een dier
ontbreekt die wil, omdat het niet kan denken. Een dier beschikt doorgaans ook niet over een
ziel. Het gebeurt zelden dat een Evoluerende Ziel wil incarneren in een dier. De Universele
Raad keurt dit soort incarnaties voor menselijke wezens af omdat het geen of bijna geen
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mogelijkheden biedt voor evolutie. Een dier leeft intuïtief, heeft wel een geheugen maar
denkt niet. Bij een dier ontbreekt dus de wil. Er is geen Ik-bewustzijn zodat het zich ook niet
bewust is van een wil. De geest wordt op dezelfde manier samengesteld als bij een mens
maar gewoonlijk bezit een dier geen ziel. Wel hebben ze een geest die het stoffelijk lichaam
bouwt en bewustzijn. De meeste dieren hebben geen hersenstam en daarom is de geest
vaak rudimentair of soms zelfs niet aanwezig. Het evolutieproces verloopt heel langzaam.
Wat er gebeurt tijdens de inseminatie is dat beide toekomstige ouders zeer sterke psycho
magnetische vibraties uitzenden naar de elektromagnetische velden rond de aarde. Deze
vibraties worden opgevangen door een Deva die verantwoordelijkheid neemt voor het
nieuwe dier. Deva is een dienstengel die op het moment van bevruchting de toekomstige
geest helpt te ontwikkelen en een blauwdruk maakt van de DNA structuur. De Deva verbindt
de nieuwe geest aan het embryo en samen creëren ze het nieuwe dierenlichaam. De rest
van het proces is vergelijkbaar met dat van de mens alleen de adem wordt geactiveerd door
de geest en niet door de Evoluerende Ziel. De dierlijke geest kan het lichaam niet verlaten
zoals bij de mensen. Hoewel het dier doorgaans alleen over een geest beschikt, kan deze
geest ook evolueren zoals bij alle levensvormen. Als de evolutie van een dierlijk organisme
volbracht is, kan Ashanata besluiten dit dierlijk wezen op een hoger niveau te brengen
waardoor het een ziel ontvangt en als Elementaal verder kan evolueren.
De Menselijke Evolutie
Een fysiek lichaam, een Evoluerende Ziel, de geest, DNA structuren en andere ingrediënten
zijn noodzakelijk voor het creëren van evoluerend leven zoals bedacht door Ashanata en zijn
volgelingen. Al deze gegevens zijn opgeslagen in het MCS. De chromosomen zijn de dragers
van de erfelijke eigenschappen en bestaan uit spiraalvormige ketens van DNA die uit zeer
nauw aaneengesloten genen bestaan. Elke menselijke cel bezit 23 chromosoom paren dus
46 chromosomen in totaal, 23 afkomstig van de man en een zelfde aantal van de vrouw die
bij de bevruchting samensmelten.
Drunvalo Melchizedek schrijft in zijn boek “De geometrie van de Schepping” over
chromosomen: “Volgens Thoth heeft elk bewustzijnsniveau een verschillend DNA en het
verschil zit hem met name in het aantal chromosomen. Op het eerste niveau vinden we
bepaalde Aboriginal stammen in Australië met 44 chromosomen. Wij bevinden ons op het
tweede niveau met 44+2 chromosomen. Op het derde niveau, waar we op het punt staan
naar toe te gaan, bezit de mens 46+2 chromosomen en de twee volgende niveaus 48+2 en
50+2 chromosomen”.
Als in de drie dagen na de dood blijkt wat er lichamelijk nog iets uitgewerkt moeten worden
in het volgende leven, dan zorgt de nieuw gevormde geest bij reïncarnatie dat dit ook
gebeurt. De nieuwe geest haalt zijn informatie en Karma uit de morfogenetische velden
rondom de aarde op als de Evoluerende Ziel daartoe het sein geeft. Op deze wijze kunnen
ook geboorteafwijkingen worden doorgegeven aan komende generaties. Op dezelfde wijze
beïnvloedt de geest wat in je genen en lichaamscellen wordt vastgelegd en wat voor jou
belangrijk is om te leren. Na de vorming van het stoffelijk lichaam geeft de Evoluerende Ziel
altijd de meest essentiële informatie door aan de geest inclusief informatie uit lang
vervlogen tijden. Het is geen goede informatie omdat deze doorgaans betrekking heeft op
duistere, conservatieve en angstige aangelegenheden. De bewustzijnsbasis van de cellen
moet dan omgebogen worden in het Goddelijke, vreugdevolle, allesomvattende en lichtende
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“Eenheidsbewustzijn”. Dit is een ontzaglijke ommezwaai en kan bereikt worden door
dagelijks zonlicht door je chakra boven de kruin naar binnen te laten stromen en dit licht te
verbinden met Ashanata. Hierdoor ontstaat een nieuw evenwicht in je cellen en je stoffelijk
lichaam. Het geheim van de erfelijkheid.
Genetische manipulatie
Het is mogelijk om onbeschadigd DNA te isoleren uit de kern van een cel en deze in stukjes
te knippen door middel van enzymen. Deze stukjes kunnen op hun beurt weer in ander DNA
worden geplaatst wat bekend staat als genetische manipulatie. Deze techniek kan zeer
succesvol zijn voor het vervaardigen van nieuwe medicijnen. Maar wat zijn de grenzen aan
de genetische manipulatie? De mens is in staat, net zoals op Atlantis, om van twee
verschillende dieren een zogenaamde kloon te maken. Op het gebied van planten en
bolgewassen worden door genetische manipulatie veel nieuwe soorten gewassen gecreëerd.
Op een goede wijze in de praktijk gebracht is genetische manipulatie onschadelijk. Echter,
we moeten niet vergeten dat we de eigenschappen kunstmatig wijzigen. Met dat denkbeeld
zijn niet alleen fantasierijke schrijvers aan de gang, in laboratoria zijn geleerden op deze weg
bezig een nieuwe mens te ontwikkelen. Op deze manier worden ze medescheppers naast de
wezens in het universum. Duidelijk is dat wat de wetenschapper kan, hij niet zal nalaten
waarna dit niet meer ongedaan kan worden gemaakt. Dit roept ethische vragen op van
onmetelijke reikwijdte omdat het om veel meer gaat dan alleen vrijheid van wetenschap. Er
moeten wettelijke kaders komen die grenzen stellen wat is toegestaan en wat niet. Hiermee
verwant zijn manipulatietechnieken met het menselijk embryo.
Eenmaal bevrucht start het embryo zich met buitengewone kracht te ontwikkelen zelfs
buiten de natuurlijke omgeving van de baarmoeder. Beschermd door een overlevingscapsule
is het jonge mensenleven even levensvatbaar en zelfstandig als een astronaut in zijn
ruimteschip maar volledig afhankelijk van de bevoorrading van voedingsstoffen door de
bloedvaten van de moeder. Als deze functie wordt overgenomen door een machine is de
ontwikkeling van de foetus buiten de baarmoeder mogelijk. Embryo’s kunnen buiten de
moederschoot in bevroren toestand ook langdurig overleven. Dit is niet bevorderlijk voor de
Evoluerende Ziel en de geest want die blijven het embryo in de gaten houden. De
Evoluerende Ziel is, als het embryo indaalt in de moederschoot niet zelfbewust van zijn
toestand in tegenstelling tot de geest. De Evoluerende Ziel verkrijgt pas na drieënhalve
maand in de baarmoeder bewustzijn. Tot aan die tijd bewaart het geen herinneringen aan
de embryonale periode. Is het embryo enkele dagen oud dan kan het worden gekliefd
(gekloond) tot een identieke tweeling. Dit is een stap naar eenvormigheid, wat in Atlantis op
een gegeven moment werd bereikt. Het is dus de hoogste tijd dat de rechtspositie en de
rechtsbescherming van het menselijk embryo juridisch wordt geregeld. Tenslotte zijn
embryo’s toch bevruchte eicellen, die zich in minuscule vorm al als een wezen manifesteren.
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9

HET CHARTER EN DE EVOLUTIE

Al eerder kwamen mysteriescholen aan de orde. Hiervan waren Thoth, Ankhmania, Ra en
Araragat, geïnspireerd door Ashanata, de belangrijkste stichters. Het doel van deze scholen
was de leerlingen te leren toegang te krijgen tot de spirituele wereld van Ashanata en
behulpzaam te zijn op de weg van de mysteries. Dit alles is alleen mogelijk als men zich
afkeert van de wereld van de zinnen. Daarvoor moet je de boeien, die jou aan deze wereld
ketenen afleggen, en je wenden tot de wereld van de Heilige Geest ofwel Ashanata. Zelf
zegt Ashanata, “Als je verlangen naar mij zo groot wordt, dat het alle andere verlangens doet
verbleken, zal je Mij en ook de Al-Energie zeker vinden en leren kennen”. Na Gethsemane
volbracht Jezus van Nazareth de opdracht die de mysterieweg aan een leerling stelt. Bewust
verloor hij zijn leven tot redding van het ware leven zelf. Het leven van de zintuigen heeft
plaats gemaakt voor het gezag van de geest en de ziel. Het is tot volledig bewustzijn en tot
werkzaamheid gekomen en wordt door geen enkele drift uit de zintuiglijke wereld meer
gehinderd in zijn ontplooiing.
Inwijdingen
De vijgenboom is het symbool van de inwijding in de mysteries en wordt geassocieerd met
het getal 3. Zij, die bevoegd waren in de oude mysteriescholen om anderen in te wijden,
droegen een staf in de vorm van een bisschopsstaf. Inwijdingen vinden plaats bij het behalen
van een bepaald ontwikkelingsstadium. Elk levenspad kan beschouwd worden als een
inwijdingsweg volgens Inayat Khan. In dit verband spreekt hij van een natuurlijke inwijding,
welke door het leven zelf, met alle crises en lijden van dien, wordt bewerkstelligd. Een
inwijding impliceert een proces in fasen waarbij een aan de stof gebonden mens een
ontwikkeling doormaakt in de richting van de geestelijke mens. Heel het inwijdingsproces is
gericht op de geestelijke geboorte van de mens ofwel op zijn “tweede geboorte” wat een
geboorte in het Licht inhoudt. De bedoeling is dat de mens dan direct in contact gaat komen
met Ashanata en de Evoluerende Ziel in zichzelf. De weg van de inwijding gaan betekent de
eenzaamheid aanvaarden. Die weg word je gewezen en je wordt daarbij geholpen. Het is
niet gemakkelijk maar wel goed voor je evolutionair proces op aarde. Je leert wat Ashanata
en de Al-energie bedoelen met het woord “Liefde” ook al word je daarin door andere
mensen en wezens in tegengewerkt.
Het Charter van Chadalja
Het charter of verdrag van Chadalja is afgeleid van de leefregel uit het universum, die als
volgt luidt: “Behandel ieder Ziel, elk dier, en iedere plant zoals je graag zelf behandeld wilt
worden”. Op die manier groei je naar volmaaktheid toe. Dit is de gulden regel van de AlEnergie. Wandel in rust en kalmte. Deze regel geldt voor alle wezens en alle
bewustzijnsniveaus in het universum. De ordening bestaat uit de volgende zeven woorden
ofwel begrippen die door de inspiratie van Ashanata tot stand zijn gekomen: liefde, vrede,
gerechtigheid, trouw, waarheid, vreugde en vriendelijkheid. Uit deze woorden volgen onder
andere, vergeving, mededogen, zachtmoedigheid, verdraagzaamheid, nederigheid,
zelfbeheersing en wijsheid. In het kader van dit charter zijn er priesters en wachters
aangesteld. Beiden trachten bij te dragen aan het menselijk geluk, te dienen en de evolutie
verder te brengen. Het teken van de wachters is de weegschaal, één van de symbolen van
Chadalja. De orde die op aarde de ideeën van de wachters in de praktijk willen brengen zijn
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onder andere de Ordes van de Vrijmetselaars en die van de Rozenkruisers. Het toverwoord is
hier wedergeboorte ofwel wederopstanding van de mensheid.
Fasen in evolutie
Voordat ik van wal steek met een reis in de toekomst ga ik eerst een historisch overzicht
geven van ontwikkelingen die plaats vonden na het ontstaan van het universum en de
melkwegstelsels. Ons zonnestelsel draait met alle melkwegstelsels om de Drie-eenheid
waarvan Ashanata kan worden beschouwd als de Centrale Spirituele Zon. De machtige
volgelingen van Ashanata en de Al-Energie ontwikkelden verschillende evolutionaire fasen.
Deze fasen volgen een cirkelpatroon die spiraalsgewijs zijn verbonden door proportionele
tijdlijnen. Voor ons betekent dit dat alle evolutieperioden samenhangen met die van ons
Melkwegstelsel. Onze zon bijvoorbeeld draait om het centrum van de Melkweg in 230
miljoen jaar. Dat zijn 8846 cycli van elk 26.000 jaar. De as van de aarde spint in 26.000 jaar
een keer rond zoals de as van een tol. Vergelijk, de evolutie cyclus van de Maya’s, deze
omvat 104.000 jaar onderverdeeld in vier perioden van 26.000 jaar en weer onderverdeeld
in vijf sub perioden van 5200 jaar. Voortgaand met nog meer sub perioden vinden we 13
perioden van 400 jaar. Het getal 13 was voor de Maya’s een heilig nummer wat blijkt uit 13
stralen, 13 sterrenpoorten, 13 vormen van energie en energiepoorten en 13 chakra`s. Op 21
december 2012 kwam een einde aan een aantal van deze evolutie fasen en sub periodes
voor een aantal planetaire systemen in ons Melkwegstelsel. Volgens de Maya kalender
resulteert dit in een verankering van vele dimensies. Nieuwe periodes van evolutie zijn in
gang gezet door de volgelingen van Ashanata na voorbereidend werk van Ashanata en de AlEnergie. De mensheid zal nu langzaam de vierde dimensie binnen gaan. De aarde groeit tot
en met 2020 naar de 5e dimensie toe. Dan is er ook een raster rond de aarde gelegd om te
voorkomen, dat wezens van buiten de aarde met slechte bedoelingen nog kunnen infiltreren
en zich bemoeien met menselijke zaken. De verantwoordelijke voor het raster is degene die
de mensen kennen als de Aartsengel Michaël. Het raster straalt een blauwe kleur uit, die
voor menselijke ogen onzichtbaar is. Het raster voorziet de aarde van extra energie. Dat
proces verloopt vooral doormiddel van de aardse piramides, want het raster heeft die
energiecentrales in werking gesteld. Als we de evolutie periodes van ons zonnestelsel onder
de loep nemen, blijkt dat elk tijdvak een bijzonder ritme kent. Het stelt organismen in staat
om te groeien en te evolueren zoals de aardse organismen in het verre verleden. De stadia
van evolutie lopen via de minerale fase, micro-organismen, flora en fauna, mensachtige,
mens en deva tot uiteindelijk de ontwikkeling tot Engel. Deze twee laatste stadia zullen als
een verrassing komen omdat we ons doorgaans niet bewust zijn van deze wezens. Engelen
worden niet alleen geschapen maar komen ook voort na een vergevorderd evolutie proces.
Dit engelenstadium kan alleen bereikt worden na zeer veel reïncarnaties. Elke stap in de
evolutie wordt begeleid door Ashanata, die initiatierituelen uitvoert om organismen te
stimuleren naar een hoger niveau te streven. Op deze weg zijn mensen maar één stap
verwijderd van de engelenstatus. Niemand op aarde is zich hiervan bewust omdat zij die dit
weten de aarde hebben verlaten. De tijdsperiode waarin we nu leven heet “De Aarde” en
wordt onderverdeeld in zeven kleinere tijdvakken. Het huidig tijdvak is het “PostAtlantische” en kan verder worden onderverdeeld in de tekens van de dierenriem. Deze
sterrenbeelden liggen in de hemelstrook waar vanaf de aarde gezien zowel de zon als de
planeten doorheen lopen. De namen van deze sterrenbeelden dateren van de Lumerischeen Atlantische beschaving en waren ook bekend in Egypte, India, Perzië, China en bij
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beschavingen zoals de Mayas’s en Inca’s. Vanaf de zon gezien doorloopt de aarde ook alle
tekens van de dierenriem en komt schijnbaar andere planeten tegen.
Om de 2160 jaar geven Ashanata en de Engelen de evolutie een extra impuls zodat er
vooruitgang wordt geboekt in het menselijk gedrag. De energie is passend voor de
evolutieperiode waarin de mensheid zich bevindt.
Waarom is er sprake van evolutie ?
Het wordt tijd meer gedetailleerd op de evolutionaire processen van mensen in te gaan en
op de Eed van Akae. Groei door evolutie is dus de wens van Ashanata en de Al-Energie.
Nadat de vier Oerwezens het universum hadden beroofd van Bewustzijn, Liefde en
Waarheid en zich hadden afgezet tegen de Al-Energie en Ashanata om hun eigen weg te
gaan, herstelden de Al-Energie en Ashanata deze waarden. De weg terug is lang en het
proces om het universum terug te laten keren tot deze staat van gelukzaligheid noem ik
evolutie. Na de ongelukkige opsplitsing hebben de Al-Energie, Ashanata en andere machtige
volgelingen belangrijke bijgedragen geleverd om het evolutionaire proces te stimuleren. Om
de banden tussen verschillende evoluerende beschavingen in het universum te verstevigen
en te versnellen heeft de Al-Energie Sananda opgedragen om ons planetenstelsel te vormen
en om tijd en ruimte te scheppen. Zowel Sananda als Chadalja zworen daarop de eed van
Akae om deze opdracht uit te voeren en met hun volgelingen te zorgen voor ons
zonnestelsel, de aarde en hun bewoners om zo de continuïteit van het evolutieproces te
garanderen.
Eerste verantwoordelijke om deze opdracht uit te voeren is Sananda en daarna Chadalja,
beiden worden ondersteund door Aartsengel Michaël, het hoofd van de Aartsengelen op
aarde en van ons zonnestelsel. De twaalf Aartsengelen zijn, Gabriël, Uriël, Haniël, Chamuël,
Jofiël, Metatron, Michaël, Rafaël, Raziël, Samaël, Sandalfon, Zadkiël, geven ondersteuning.
Samen met andere Engelen proberen ze de mensheid te behoeden voor gevaar. Sananda,
Chadalja, Ankhmania en Emed steunen op hun beurt de Aartsengelen. Toen de mensen op
het toneel van de aardse dimensie verschenen, werden Chadalja en zijn volgelingen meteen
verantwoordelijk voor hen. De beschermers van de evolutie volgen het edict dat de aarde de
enige plaats is waar de perfecte vrije wil geldt. Door de vrije wil leren de Evoluerende Zielen
hun lessen het snelst. Een nadeel is dat De Anderen hiervan op de hoogte zijn. Ze laten zich
hieraan niets gelegen liggen en zijn ook niet trouw aan de natuurwetten. De Universele Raad
heeft bewezen dat ze geen garanties kunnen geven om de mensen volledig te beschermen
tegen De Anderen. Niettemin zal de Raad zijn best doen om de mensheid te beschermen
tegen invasies van buitenaardse wezens die de mensheid willen onderwerpen. De recentste
poging dateert van mei 2000 toen ruimtewezens van Sirius trachtten de evolutie te
versnellen al voor het magische jaar 2012. Deze ruimtereizigers werden vergezeld door
technisch meer geavanceerde wezens die echter geen emotie en liefde kenden. Zowel
Lichtwezens van de Plejaden en de Universele Raad hebben de mensheid hier tegen
beschermd omdat de plannen niet goed zouden uitvallen. De Raad is zich bewust dat er
andere wezens zijn die met ons DNA willen experimenteren alsof ze met dieren te doen
hebben, het wegnemen van organen en huid. Hoewel deze praktijk door de Raad sterk
wordt afgekeurd, worden er nog steeds mensen ontvoerd door buitenaardse wezen om het
menselijk DNA te bestuderen. Meer over deze ontvoeringen is te vinden in het boek van
John E. Mack3. Niet alles is echter negatief. Alle ontvoerde mensen kwamen terug en
3

Abduction: Human encounters with Aliens by John E. Mack.
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berichten over persoonlijke groei en extra bewustzijn van de menselijke neiging om te
vernietigen en een ecologische ramp op aarde te creëren. Dat we zo interessant zijn voor
ruimtewezens komt omdat we zelf een mengeling zijn van verschillende wezens en gezien
worden als een biologische opslagplaats, rijp voor experimenten. Gelukkig kijkt de
meerderheid van de ruimtewezens met andere ogen naar de mensheid want ook zij willen
de evolutie continueren zonder biologische experimenten of zonder hun wil op te leggen aan
menselijke wezens.
Leven op Mars en Venus
Lang voordat leven op aarde ontstond waren de planeten Venus, Mars en Maldek al
bewoont door mensachtigen. Op deze planeten hadden de afstammelingen van Engelen
toestemming gekregen van de Al-Energie en Ashanata om te transformeren in stoffelijke
lichamen. Eerst leefden ze op Venus waar een goed gebruik van hun Merkaba de
mogelijkheid bood om los te komen van het stoffelijke lichaam. Echter, door hun ongepast
gedrag en gebrek aan gerechtigheid werden ze terug gezet in de evolutie waardoor ze
gewone mensachtigen werden en hun onsterfelijkheid verloren. Ze konden alleen nog
evolueren door aan het reïncarnatie proces deel te nemen. Voor dit doel werden speciale
bewustzijnsgebieden rond Venus, en later ook rond Mars en Maldek gecreëerd. Deze
gebieden bieden de Evoluerende Ziel een rustplaats tussen de incarnaties door. Naast Venus
leefden mensachtigen op Mars en Maldek, maar na de vernietiging van Maldek en het
onbewoonbaar worden van Mars en Venus verhuisden ze naar de aarde. De mensachtigen
die achterbleven op Venus en Mars stierven uit na een aantal catastrofes.
Zo ging de beschaving op Venus ten onder toen de polen omkeerden, aardbevingen,
stormen en vloedgolven deden de rest. Mars werd geconfronteerd met de kracht van een
ongeëvenaarde nucleaire explosie veroorzaakt door oorlogszuchtige Lyranen van Orion. De
kracht van de explosie opende de atmosfeer en in seconden vernietigde een spontaan vuur
al het leven op de planeet. Ook de planeet Maldek, die we nooit gekend hebben, werd
compleet vernietigd doordat Chaldana de fotonengordel van de Plejaden trachtte te
manipuleren en deze daardoor uit zijn baan werd geworpen. Chaldana dacht dat de planeet
hier tegen kon maar dat was een desastreuze misrekening. De afwijking van zijn baan
resulteerde in sterke getijdenkrachten terwijl de temperatuur steeg. De planeet kon dit alles
niet weerstaan en desintegreerde. De fragmenten zijn nog te vinden in de gordel van
asteroïden tussen de baan van Mars en Jupiter.
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10 MIJN REIS NAAR DE AARDE EN ATLANTIS
Voordat ik op aarde terecht kwam (incarneerde) leefde ik op een aantal planeten van de
Plejaden waar ik de leider was van een groot aantal machtige beschavingen waarvan er vele
deelnamen aan de Galactische strijdmacht. Deze beschavingen verschilden onderling enorm.
Ik verkreeg deze macht en positie omdat mijn spirituele vader dat wilde. Hij
wist dat ik in de periode na de tweede wereldoorlog naar de aarde moest
terugkeren. Ik wilde eigenlijk niet terugkeren naar de aarde niet alleen omdat
ik daar al vele keren was geweest maar ook omdat mijn werk op de Plejaden
mijn volle aandacht opeiste. Verbonden door de eed van Akae was ik echter
genoodzaakt terug te keren. Aarzelend vertrok ik naar de Bewustzijnssferen
van de Evoluerende Zielen rondom de aarde om voorbereid te worden voor
een leven in een stoffelijk lichaam. Ondanks dat ik de aarde beschouwde als
de mooiste planeet, wilde ik eigenlijk niet gaan vanwege De Anderen, Semeël
en de Gevallen Engelen, waarvan de aanwezigheid niet veel goeds voor me
inhield. Ik begreep dat mijn aanwezigheid op aarde nodig was en dat ik had
beloofd om in dit tijdvak te verschijnen en mijn hand liefdevol uit te strekken
naar De Anderen, Semeël en de Gevallen Engelen. Acceptatie van deze
opdracht betekende dat ik zou lijden. Niemand zou ooit uitkijken naar zo’n
missie. Op weg naar en goed voorbereid op mijn toekomstig verblijf op aarde
wilde ik mijn zienswijze betreffende Semeël delen met de Broeders van het
Witte Licht in de zevende Bewustzijnsring. Dit bleek een misrekening omdat,
uitzonderingen daar gelaten, de overgrote meerderheid mij geheel niet
geloofden. Dit leidde tot een heviger wordend conflict dat mij uiteindelijk
noodzaakte om te ontsnappen. Daardoor verloor ik de controle over mezelf
en sneller dan verwacht daalde ik af naar de aarde en mijn toekomstige
familie. Deze familie had ik uitgekozen omdat één van mijn spirituele kinderen
hierin eerder was gereïncarneerd. Ik had gehoopt dat hij mijn steun en
toeverlaat zou worden in spirituele aangelegenheden maar tevergeefs. Hij
ging een andere religieuze richting op. Ik respecteerde zijn vrije wil. Hij wilde
niet meer naar me luisteren. Later vond ik alsnog steun bij een ander
universeel kind, dat ik ontmoette op mijn levenspad.
Op 26 januari 1952 werd ik in Rotterdam geboren. Liefdevol werd ik opgevoed
in een protestantse familie in Dordrecht waar ik gedurende mijn kindertijd
maar weinig begrip kreeg voor mijn helderziendheid. Alleen door zelfreflectie
begon ik mezelf te begrijpen. Zoals met alle levende wezens, moest ik de
lessen van het leven weer leren. Ervaringen uit mijn vorig bestaan waren eerst versluierd
maar deze keerden geleidelijk terug. Toen ik zevenendertig jaar oud was vond de grote
ommekeer in mijn bevattingsvermogen plaats door een spontane bijna dood ervaring. Deze
activeerde een spiritueel bewustzijnsproces dat leidde tot het verkrijgen van mijn Reiki
Meester titel in januari 1997, waarna ik anderen ging onderwijzen om spiritueel bewust te
worden. Gedurende die tijd legde ik mijn vroegere religieuze overtuiging af. Dit werd
opgemerkt door enkele universele wezens, die mij sindsdien begeleidden om mijn spirituele
kennis en mijn kennis van het universum, te reactiveren. Mijn leven veranderde snel en
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inspireerde mij tot het schrijven van dit boek. Op een avond was ik uitgenodigd een lezing te
geven waar de uitgever mij de omslag van het boek toonde, die ik niet eerder had gezien.
Deze omslag nader bestuderend kon ik mijn ogen niet geloven omdat er drie machtige
wezens afgebeeld waren op de rug van de omslag. Het waren wezens afkomstig van de
Plejaden waar ik voorgaande jaren zo voor gezorgd had en die me wilden eren met hun
aanwezigheid. De uitgever was volledig onbewust van de belangrijkheid van deze gestaltes
die mij op dat moment niet gelukkiger hadden kunnen maken. Het schrijven van dat boek
heeft zeker bijgedragen om mijn spirituele en mentale bewustzijn te versnellen en te
verbreden. Het gaf mij inzicht en innerlijk begrip dat ik niet eerder had ervaren en dat
resulteerde in innerlijke vrede en liefde voor alles dat leeft. Door mijn snelle spirituele groei
en door de ondersteuning van de wezens van de Plejaden, kon mijn lichaam worden
aangepast aan de hogere energieniveaus die door mij begonnen te stromen. Dit bleek een
voorwaarde voor het ontvangen van bepaalde signalen, die nu onderdeel uitmaken van een
nieuwe geavanceerde inauguratie procedure. Deze bestaat uit drie sub inwijdingen,
vergelijkbaar met Reiki alleen op een hoger niveau. De nieuwe procedure is mijn bijdrage
aan de evolutie van de mensheid op aarde. Hiermee voldoe ik aan de Eed van Akae.
Atlantis
De menselijke nederzettingen op Venus, Mars en Maldek verdwenen door catastrofes , maar
de aarde ontsnapte ook niet aan catastrofes, alleen waren die minder ernstig dan die op de
eerder genoemde planeten. Eén ervan heeft betrekking op het verdwenen continent
Atlantis. Met behulp van mijn spirituele Levensgidsen gaan mijn gedachten moeiteloos terug
naar een lang vervlogen periode. Enkele van mijn vorige levens bracht ik door op Atlantis.
Gelukkig waren Ankhmania en Emed mijn spirituele leraren. Veel mensen die ik toen heb
ontmoet, kom ik nog tegen in dit leven. Gewoonlijk refereert men naar Atlantis als een
Grieks eiland in de Middellandse Zee dat in 3500 v.C. werd vernietigd. Atlantis in dit
hoofdstuk bestond vele eeuwen eerder. De beschaving op Atlantis bestond uit
ruimtekolonisten, afkomstig van de Plejaden, Althea en de Hyaden. Behalve deze kolonisten
kwamen daarbij de opstandige volken van Orion, de voormalige bewoners van Maldek en
het menselijke ras dat voornamelijk door Sananda tot bewustzijn was gebracht. Deze grote
beschaving begon ongeveer 30.000 jaar geleden tot zijn ondergang 11.000 jaar v.C. Eens
besloeg Atlantis een groot deel van de Atlantische oceaan. Dit enorme eiland, of beter
gezegd dit grote continent, strekte zich uit van de Bermuda`s bij de VS tot voorbij de Azoren
tot op enkele honderden kilometers van de Noord Spaanse kust. Ierland en Groot Brittannië
behoorden niet bij Atlantis. Naast de Hyadianen en Altheanen hadden ook aardse mensen
en de Plejadiërs een blanke huidskleur. Er waren ook mensen met een andere huidskleur en
vorm. Verder waren er nog afstammelingen van kolonisten van Cepheus en enige Nifilim. De
door de Nefilim ontwikkelde mensen maakten toen nog geen deel uit van de bevolking van
Atlantis. De kolonisten uit het universum, die nog geen stoffelijk lichaam bezaten, konden
zich in een stoffelijk lichaam projecteren en daardoor sensaties voelen van hitte, koude,
plezier, pijn, et cetera. In hun fijnstoffelijk lichaam waren ze niet in staat deze zintuiglijke
prikkels te ervaren. Door de energie van hun lichtlichaam aan te passen begonnen diverse
wezens de transformatie naar mens. Lang daarvoor was op deze manier op Venus leven
ontstaan. Hierbij ging een geest in een fysiek lichaam incarneren. In Atlantis hoopten de
kolonisten een lang en gelukkig leven te kunnen leiden. In die dagen maakten ze goed
gebruik van hun Merkaba (energieveld) dat nog geheel in tact was en daardoor waren ze nog
niet onlosmakelijk aan hun fysiek lichaam gebonden zoals wij. Met andere woorden ze
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konden invloed uitoefenen op hun elementaire deeltjes als tachyonen, atomen, elektronen
en moleculen. Ze bezaten dezelfde mogelijkheden als de Planetaire Meesters en hadden niet
hoeven te sterven als ze beter hadden geleefd. Hoe meer ze uit waren op sensuele- en
seksuele genoegens, door het bevredigen van zelfzuchtige verlangens, hoe minder ze in staat
waren zich vrijelijk te bewegen tussen hun fijn- en grofstoffelijke verschijning. Tenslotte
konden ze niet meer uit hun stoffelijk lichaam ontsnappen en bleven van de geboorte tot de
dood daarin opgesloten. Door misbruik te maken van hun creatieve krachten voor het
bevredigen van genotzucht, macht en invloed raakten ze, net als de mens nu, onderworpen
aan de wetten van oorzaak en gevolg, waaronder de wetten van reïncarnatie en karma. De
hoog ontwikkelde Atlantiërs vulden hun kennis die ze hadden meegenomen uit het
universum aan met die van Semeël, de Nefilim, Lichtwezens en De Anderen. Voornamelijk
door de nieuw verkregen kennis konden ze onderzeeërs, vliegende schotels en sigaarachtige
ruimteschepen bouwen waarmee ze over grote afstanden reisden. Ze bezaten ondergrondse
laboratoria verspreid over de continenten. Helaas gleden deze Atlantiërs, die over een
enorme geesteskracht beschikten, af naar een zeer bedenkelijk spiritueel niveau. Toch heeft
een relatief klein aantal mensen en machtige wezens zoals Thoth de kennis die opgeslagen
lag in de mysteriescholen kunnen redden voor latere beschavingen. In Egypte, Griekenland,
de Himalaya en Zuid Amerika komt deze spirituele kennis later weer te voorschijn. Wat was
de oorzaak van de ineenstorting van deze beschaving die zo fenomenaal was in de
geneeskunst en elektronica? Een van de redenen was het streven naar grotere en sterker
ontwikkelde voortplantingsorganen. Ze gingen onvoorzichtig om met DNA, Merkaba,
straling, elektriciteit, de dimensies en in hun experimenten met waterstof. Onder de negen
leiders van Atlantis ontwikkelde de techniek zich fabelachtig, ver voorbij ons
voorstellingsvermogen. Een elektronisch hek werd om de aarde gelegd waardoor
ruimteschepen niet zonder toestemming de aarde konden bereiken. Menselijke robots
werden gebouwd en hun kennis van het menselijk brein, chemische- en elektrische
processen was onovertroffen. Ze waren in staat om geestenzieken te genezen en hersenen
opnieuw te programmeren; ze konden het menselijk intellect tot ongekende hoogte
opvoeren. De wetenschappers van Atlantis waren in staat mensen te bevrijden van
gevaarlijke emoties door drugs en medicijnen. Jammer genoeg gingen ze te ver met hun
experimenten. Ze veranderden mensen in robots door het inplanten van een
afstandsbediening in hun hersenen waardoor mensen veranderende in slaven. Op een
gegeven moment was het nastreven van lichamelijk seksueel genot het enige doel. Fysiekeen emotionele gevoelens waren nieuw voor Evoluerende Zielen die nog niet eerder
begeerte, genot en pijn kenden. De Universele Raad en Semeël hadden er geen bezwaar
tegen als het maar geen dominerende rol ging spelen. Jammer genoeg werd de drift van de
Atlantiërs naar meer en meer sensueel en seksueel genot overweldigend en hun kennis werd
zelfs aangewend om hun seksuele organen te vergroten. Door het aanwenden van hun
wetenschappelijke kennis en bekwaamheid in genentransplantatie trachtte men om dieren
in wezens met een ziel te veranderen. Dit leidde tot combinaties van diermensen en
mensdieren. Dit laatste gebeurde toen Nefilim hun DNA gingen mixen met die van hoog
ontwikkelde mensachtigen. Het zal duidelijk zijn dat deze experimenten nadelig waren voor
de Evoluerende Ziel. In menselijke robots kon de Evoluerende Ziel zich niet manifesteren of
ontwikkelen. De evolutie van de ziel werd stil gezet. Er bestond geen vrije wil meer. Zo
ontstonden grote problemen voor elke geïncarneerde ziel. Een bijkomende reden die
bijdroeg aan de ondergang van Atlantis was de materialistische en agressieve levensstijl van
de meerderheid van de bevolking. De meesten stelden, macht, kennis, invloed en
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materialisme hoger dan spiritualiteit. Los hiervan braken vele oorlogen uit en werden
bevolkingsgroepen gediscrimineerd. Juist voor de neergang van Atlantis werd het ook
duidelijk dat er zwarte magie werd beoefend. Door al deze slechte praktijken werd de
vernietiging van Atlantis met al zijn bewoners onontkoombaar.
Het was Semeël die hier het initiatief nam en alles ten uitvoer bracht. Het uiteindelijk
resultaat was wellicht anders geweest als de Universele Raad zich ermee had bemoeid om
de kwalijkste gevolgen van deze actie te beperken. Van de andere kant gezien, zou hun
interventie gevechten hebben veroorzaakt met de legers van Semeël en de
vertegenwoordigers van de zwarte magie (De Anderen). Reden hiervan was wederom, dat
de aarde door de Raad tot een zone van vrij wil was verklaard die gold voor iedereen.
De locatie van hoog ontwikkelde beschavingen veranderden in wat later de Sahara en Gobi
woestijn zouden worden. De vernietiging van Atlantis vond plaats door drie immense
catastrofes. De eerste keer dat de Atlantiërs een ramp te verwerken kregen, zo'n 28.000
geleden was toen ze op een domme manier experimenteerden met energie gerichte straling
van hoog energetische fotonen. Door de botsingen met de lucht ontstond een heet plasma
(een lichtgevend elektrisch geladen gasmengsel) dat zich vormde tot een gigantisch
samentrekkende bol met een diameter van 200-300 m en die ontplofte met een kracht van
vele megaton TNT. De aardkorst kwam in beweging waardoor vele vulkanen tot uitbarsting
kwamen en vloedgolven ontstonden. In 20.000 v.C. volgde een tweede ramp veroorzaakt
door een komeet die de aarde op een haar na raakte en langs het oppervlakte scheerde met
desastreuze gevolgen. Het eens groot en machtige continent viel uiteen en wat overbleef
waren vijf eilanden, Poseida, Aryan, Og, Atalya en Eyre. Gedurende de laatste periode, die
hierop volgde, bloeiden de technologische ontwikkelingen opmerkelijk. Poseida, het eerste
eiland, bezat het grootste aantal tempels en piramides vanwege zijn gunstige ligging ten
opzichte van bronnen van elektromagnetische energie, die uit het binnenste van de aarde
kwamen. Dit eiland werd bevolkt door reuzen, het belangrijkste ras dat van de Plejaden
afkomstig was. Poseida bezat een kristal computer netwerk en een tunnelsysteem om
dimensies te wijzigen. De geavanceerdste kristallen kwamen oorspronkelijk van Sirius en
Arcturus, de hoofdster van het sterrenbeeld Boötis. Gebruikmakend van de technologie
ontwikkeld op Arcturus leerden ze kristallen te cultiveren in de grotten van Arkanses, Tibet
en Brazilië, die onder de invloed van Atlantis vielen. In die dagen werkte ik samen met
Arcturianen en wezens van Sirius aan het ontwikkelen van deze buitenaardse techniek. We
slaagden erin om het kristallen netwerk te koppelen aan een gigantische koperen staaf in
een koepelachtig gebouw. Hierdoor was het mogelijk om energie te onttrekken aan de zon
en andere sterren ten bate van huizen, kantoren, theaters, ziekenhuizen en scholen. Het
systeem brak het licht en voerde de energie in de leylijnen. Hierdoor waren we in staat
gebruik te maken van het inter-dimensionaal tunnelsysteem van de aarde, en tegelijkertijd
het aards elektromagnetisch veld in evenwicht te houden. Een enorme satelliet van kristal
werd in een baan om de aarde gebracht met als doel om energie van en naar kristallen op
aarde te versterken en te verzorgen. Deze satelliet was zo groot dat het de tweede maan
werd genoemd. Deze energie liet gewassen sneller groeien en creëerde een plezierige
leefomgeving in scholen, ziekenhuizen en kantoren. Er was maar één sekte van
wetenschappelijk ontwikkelde priesters waartoe ik behoorde, Atla-Ra genoemd, die
afkomstig waren van de Plejaden. Deze priesters bezaten alle kennis van deze kristallen
netwerken. Het bewustzijn van deze sekteleden resoneerde met de twaalfde dimensie en
hoger en gaf hen het vermogen om direct contact te maken met hun ruimtebroeders op de
52

Door de poort van de tijd

Plejaden, Arcturus en Sirius en Andromeda. Toen Atlantis een hoog ontwikkelde technische
beschaving werd, wilde een corrupte aristocratie gebruik maken van deze vergevorderde
technologie om de wereld te veroveren. Niet snel daarna kwam van het eiland Aryan de
zwarte magie van De Anderen tevoorschijn om dit donkere streven te stimuleren.
De laatste ramp
In 11.000 v.C. werden de overgebleven eilanden van het continent Atlantis als nog
vernietigd. In de bijbel wordt deze gebeurtenis beschreven met het verhaal van Noach. Door
hun experimenten bracht het volk van Atlantis zichzelf ten gronde. Hevige
vulkaanuitbarstingen door opzettelijke gerichte bombardementen creëerden een ring van
vuur. De Anderen hadden niets goeds in de zin. Toen ook nog een astroïde de aarde trof, had
Atlantis geen overlevingskans. Op weg naar de aarde brak de astroïde in vijf stukken, elk stuk
kwam neer op een de vijf eilanden met afgrijselijke gevolgen. Enorme stormen,
aardbevingen en grote vloedgolven waren het resultaat. Vulkanische stofwolken en lava
werden uitgespuwd, water en gassen ontsnapten en verduisterden de gehele planeet. Als
een astroïde van voldoende afmeting de aardse atmosfeer binnendringt wordt de
bewegings- of kinetische energie omgezet in hitte die de buitenste lagen van de astroïde
doet verdampen. De gassen tussen de astroïde en de aarde worden samengeperst met
vernietigende schokgolven als resultaat. Achter de astroïde ontstaat een vacuüm dat
stofdeeltjes tot hoog in de stratosfeer lanceert en die, afhankelijk van hun grootte, langzaam
naar beneden zweven tot op grote afstand van de inslaglocatie. Niet lang geleden hebben
wetenschappers bewijzen gevonden van deze gigantische catastrofe. De donkere afzettingen
in grondlagen overal op de wereld zijn stille getuigenissen van deze ramp. Op grond van hun
onderzoekingen werd geconcludeerd dat de oorzaak in de buurt van Mexico moet hebben
gelegen.
De asteroïde was oorspronkelijk deel van een tweede maan die ooit om de aarde cirkelde.
Deze maan werd vernietigd door oorlogsschepen van de Galactische strijdmacht en De
Anderen. De veldslag werd gewonnen door de gezamenlijke inzet van De Anderen en de
rebellerende bewoners van Orion toen ze bezit wilden nemen van de aarde. Onze planeet
zullen ze niet gemakkelijk opgeven omdat er maar weinig betere plaatsen in het universum
zijn. Op aarde werden ze de buren van de Nefilim en Semeël. De verstandhouding was niet
geweldig. Soms werden de Nefilim opzettelijk miskend en vervolgd door De Anderen zoals
eerder beschreven. Voor Semeël en zijn volgelingen toonden De Anderen veel respect en ze
erkenden hem als de leider van de aarde.
Met zijn macht en kracht trok Semeël deze astroïde met grote precisie uit zijn baan om
maximaal effect te sorteren. Als eerste werd de kristallen satelliet vernietigd en kort daarop
kregen de vijf eilanden elk te maken met een directe inslag waardoor ze verdwenen onder
de oceaanbodem. De ontelbare fragmenten van de kristallen satelliet eindigden in diepe
kloven van de oceaan bodem. De grootste delen van de asteroïde kwamen neer in het
gebied dat we nu kennen als de Bermuda driehoek. Een van de stukken kwam precies
terecht op het onderzoekscentrum voor experimenten met kosmische energie en dimensies.
De wetenschappers in dat centrum beschikten over “Het Grote Kristal” dat door vele naties
werd gevreesd om zijn enorm krachtige stralingsenergie en vernietigende uitwerking. Dit
kristal kon gebruikt worden als laserkanon dat op grote afstand voor veel schade kon zorgen.
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Het had al een scheur in de dimensies veroorzaakt. Op het moment van de inslag was het
kristal optimaal in werking waardoor zich een nog grotere scheur in de dimensies voltrok.
Ook dit kristal werd volledig vernietigd. De kernen van de in vijf stukken geslagen asteroïde
sloegen door de aardse korst en liggen nu 10 km onder bodem van de oceaan. Door de
aanwezigheid van nikkel en ijzer in deze kernen werkten ze voor lange tijden als
katalysatoren. Objecten in de omgeving van de Bermuda driehoek werden misleid en
aangetrokken, zij verdwenen door de scheur in de dimensies in het universum. Tegelijkertijd
bood deze scheur in de dimensies niet- stoffelijke wezens, die het niet goed voor hadden
met de mensen, de gelegenheid naar de aarde te komen. Van deze wezens hebben veel
mensen last gehad omdat ze zich aan de aura van de mens vasthechtten zonder dat ze dat
merkten. Hierdoor konden ze hun negatieve invloed continueren. Afstammelingen van de
rebellerende mensen van Orion die eens in het onderzoekscentrum van de Bermuda
driehoek werkten, hebben nu berouw en hebben de schade aan de dimensies hersteld.
Na deze rampen verschoven de aardse magnetische polen en hun velden. Toen Atlantis was
verdwenen kon de warme golfstroom zich ontwikkelen en naar Noord- en West Europa
stromen om een eind te maken aan de ijstijd.
Een klein aantal mensen wist aan de vernietiging te ontsnappen door gebruik te maken van
ruimteschepen en onderzeeboten. Zij stichtten nieuwe en machtige culturen in Egypte, Zuid
Amerika en India terwijl anderen zich vestigden langs de kusten van West Europa. De kusten
van Ierland en Groot Brittannië hadden hun voorkeur. Deze bewoners noemden zich het
Volk van de Slang. Onder deze machtige wezens waren Druïden. Zij onderwezen de Kelten.
Zij bouwden, voordat de donkere oude geschiedenis van Europa aanving, stenen
monumenten zoals Stonehenge (Engeland) en Carnac (Frankrijk). Weer anderen stichtten
nederzettingen in grotten honderden meters onder de zee. Zij die met hun ruimteschip
ontsnapten, eindigden op Orion, Althea en de Plejaden. Tijdens één van mijn uittredingen
zag ik zo’n ruimteschip van Atlantis. Jammer genoeg viel het visioen samen met een tragisch
moment in de toekomst van de menselijke geschiedenis, een wereld in oorlog. De
verwoestingen veroorzaakt door een nucleaire oorlog waren verschrikkelijk en ik zag een
sigaarachtig ruimteschip neerdalen om een aantal mensen op te halen uit het inferno. Veel
van deze ruimteschepen werden met laserwapens vanaf de grond vernietigd en ik kon zelf
tenauwernood met zo’n oorlogsruimtevaartuig ontsnappen. Gelukkig hebben
ontwikkelingen van de laatste jaren dit toekomstvisioen twijfelachtig gemaakt, waarover in
het laatste hoofdstuk, Naar het Licht, meer.
Wat gebeurde er met de kristallen in de satelliet?
Enkele van de Alta-Ra priesters informeerden Arcturianen en Siriërs heimelijk van Semeëls
plan om Atlantis te vernietigen. Astronomen constateerden dat een asteroïde van baan was
veranderd en op ramkoers met de aarde lag; een botsing was onvermijdelijk. Voordat de
kristallen van de satelliet werden vernietigd, werden de belangrijkste naar veiliger oorden op
aarde vervoerd en opgeborgen. De zeven grote kristallen en twee kleinere kristallen van
Arcturiaanse oorsprong werden naar de aarde gehaald en door ondergrondse tunnels
vervoerd naar verschillende plaatsen. Drie van de grote kristallen gingen naar Arkansas,
twee naar Brazilië, één kwam terecht onder Mont Shasta in Californië en de grote vuurkristal
van Sirius vond een plaatsje onder de Bimini Bank in de Sargasso zee. Twee van de heilige
Arcturische kristallen vonden een veilige plaats onder Tiahunanaco nabij het Titicaca meer in
Bolivia. De kristallen werden afgesloten met een technologische vinding uit Siriús om
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misbruik voor duistere doeleinden te voorkomen. Jammer genoeg gingen nog tientallen
hoofdkristallen verloren door gebrek aan tijd.

Post Atlantis tijdperk
Na de vernietiging van Atlantis verloor de meerderheid van de overgebleven mensen haar
hoog ontwikkelde bewustzijn. Uiteindelijk stokte het op een uitzonderlijk laag niveau, nooit
tevoren gezien in het universum. Enkele overlevenden ontsnapten hieraan en creëerden
nieuwe centra van bewustzijn op aarde. Jammer genoeg vielen jaren daarna deze centra in
verval. En zo veranderden hoog ontwikkelde mensen tot harige barbaren die zelfs niet
wisten hoe ze vuur moesten maken. Het Merkaba veld van de overlevenden van Atlantis
werd pas weer geactiveerd toen het aardse magnetisch veld terug kwam. Als reactie hierop
werd een project door Chadalja en Sananda voorgesteld, ondersteund door de Universele
Raad, om het bewustzijn van de mens weer te revitaliseren. Na goedkeuring door de AlEnergie en Ashanata werd het project geïnitieerd. Desondanks duurde het nog 13.000 jaar
voordat het bewustzijn een niveau bereikte zoals we dat nu kennen. Langzaam beginnen we
te begrijpen wie we zijn en staan we voldoende open voor hogere niveaus van spiritualiteit
en bewustzijn. Om die reden moeten we ons niet laten misleiden door trucs van De Anderen
en Gevallen Engelen om de onvermijdelijke voorgang van evolutie tegen te houden. Blijf
daarom dicht bij de energie van de liefde om de macht van de duisternis te doorbreken die
jouw verheffing wilt tegengaan. Als je jouw emoties kunt beheersen dan is er geen reden om
zo’n aanval te vrezen. Hoe hoger je jezelf verheft des te gemakkelijker is het om standvastig
te blijven omdat het Licht je alle bescherming biedt die je nodig hebt. Er zijn goede redenen
om bezorgd te zijn wat er in de wereld gebeurt, maar als je hiervan de achtergrond doorziet
zal je dat gerust stellen. Om het resultaat van deze schoonmaak te herkennen is tijd nodig.
De hiermee samenhangende ongerustheid zal verdwijnen als je het nieuwe, dat het oude
vervangt, ervaart. De toekomst zal een overvloed aan nieuwe ideeën geven, zorgvuldig
uitgevonden om de contraproductief werkende menselijke negativiteit te verhinderen. De
voorbestemde levenscycli (evolutie) kunnen door mensen of welk ander wezen niet worden
verhinderd. De mensheid zal worden bevrijd van de lage energieniveaus en toegang krijgen
tot de weg omhoog gegarandeerd door de Al-Energie, Ashanata, Sananda en Chadalja. Met
elke dag zal de invloed van de duisternis kleiner worden. De macht van de duisternis zal
worden afgenomen en zij die deze uitoefenen worden verbannen naar oorden waar ze geen
kwaad kunnen doen. De hedendaagse dualiteit zal plaats gaan maken voor een verenigd
bewustzijn en de mensheid zal deelnemen in het geheel van Liefde en Licht die het hele
universum doorstraalt. Ter ondersteuning zijn momenteel veel hogere wezens nauw
betrokken bij de mensheid om hun energie en het Licht op aarde door te geven. Ondanks
dat de mensheid een vrije wil heeft, blijft het nemen van verantwoording voor hun daden
essentieel. De Al-Energie en Ashanata beschouwen een mislukking om de mensheid te
verheffen onmogelijk. Het universum is op weg naar een nieuw energieniveau waaraan de
aarde en de mensheid deel nemen. Op dit moment zijn er miljoenen zielen die vanuit het
gehele universum staan te dringen om aan de verheffing van de mensheid deel nemen. Het
zal niet lang duren voordat machtige buitenaardse Lichtwezens ons in menselijke vorm
zullen benaderen. Hierdoor zullen we onze angst voor hen verliezen omdat ze komen in
vrede en liefde. Hun daden zeggen meer dan woorden en ze kijken uit om ons te helpen
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met deze laatste cyclus van het dualisme. Deze wezens houden echt van ons en begrijpen
dat we verstrikt zitten in het web van de duisternis. Wanneer we uiteindelijk de kettingen
van de duisternis hebben afgeworpen, zullen we onszelf zien als ontzagwekkende
lichtwezens, die we ooit waren.

Post-Atlantische tijdvakken
Toen de mens begon te lijken op onze huidige mens, was er een periode die we de
Lemurische periode noemen. Hierna volgde het tijdvak van Atlantis omdat de meeste
mensen op Atlantis woonden, nu onder de zeebodem. In veel oude beschavingen is de
vernietiging van Atlantis vele generaties van mond tot mond doorgegeven. In het post
Atlantische tijdvak ging de incarnerende mens door vele opeenvolgende tijdvakken van
culture ontwikkeling:
-

Oud Indische (8.000-6.000 v.C.)
Perzische (6.000-4.000 v.C.)
Egyptische (4.000-2.000 v.C.)
Grieks-Romeins (2.000-0 v.C)
Christelijk (0- tot nu)

In de oud Indische cultuur waren de mensen nog nauw verbonden met de kosmos en
leefden in eenheid met hun oorsprong. Dit tijdvak van de menselijke ontwikkeling wordt
gekenmerkt door het symbool van eenheid. De Perzische cultuur heeft vele voorbeelden van
dualiteit. Dualiteit wordt gevonden in de relatie tussen hemel en aarde, de mens en de
wereld, licht en duisternis. Tijdens deze periode zijn er verschillende vormen van bewustzijn
later gesymboliseerd door Paulus in zijn tweede Bijbelse brief aan de Romeinen. Ook is men
geïnteresseerd in het waarnemen van het uitspansel en zoekt men naar een verklaring voor
de beweging van sterren. In de Egyptische cultuur werd de eenheid tussen het ondeelbare
goddelijke en het natuurgebeuren hervonden. De onderlinge relatie van de goddelijke drieeenheid, kosmos, aarde en mensheid werd bevestigd en weergegeven door oude principes.
Deze komen tot uiting in het bouwen van piramides, het gebruik van de drie grondkleuren,
geel, blauw en rood als ook de drievoudige vlechtband. De Griekse kunst weerspiegelt de
harmonie tussen lichaam en geest. Opmerkelijk is dat Goden zich mengden tussen mensen,
de Acropolis nabij Athene bewoonden en zich met de mens verenigden door hun vrouwen te
trouwen. Steden zoals Athene en Rome groeiden in belangrijkheid. Hier groeide de kennis en
ontstonden belangrijke wetten. Mensen raakten geïnteresseerd in de vier elementen van de
natuur en de natuurwetten die onze wereld beheersen. De ontwikkelingen in het vierde
tijdvak kenmerken zich door het aardse vierkant, het symbool van de menselijke reïncarnatie
in de grofstoffelijke materie weergegeven door vuur, water, licht, aarde en ruimte.
Ingewijden wisten dat zich een nieuw tijdvak zou aandienen. Hierin zou de mens door zijn
eigen vrije wil, zijn diepste zelfbewustzijn moeten terug vinden als een realisatie van zijn
Goddelijke oorsprong in al zijn handelen. Tijdens dat tijdvak was de verbinding tussen de
kosmos en de gebeurtenissen op aarde bekend. De verschijning van Jezus van Nazareth, die
als Christus gezien werd, was een teken dat de tijdsperiode van de Vissen komende was. De
Goddelijke Liefde moest worden vernieuwd.
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11 CONTINUERING VAN HET EVOLUTIEPROCES
Elk tijdvak levert zijn eigen bijdrage aan het bewustzijn. Dit is belangrijk voor het evolutie
proces van de mensen, de aarde en andere wezens in het universum. We staan nu aan het
begin van een nieuw tijdperk waarin de mensen geacht worden nader tot elkaar te komen
door het verzetten van innerlijke grenzen. Dit is het laatste stadium in het evolutieproces
voor de mensheid in zijn huidige vorm. Nadien zal de Al-Energie een nieuwe orde scheppen
en de bewustzijnssferen om de aarde zullen verdwijnen. Mensen worden kosmische wezens
zoals de Al-Energie en Ashanata dat bedoeld hebben; de liefde vloeit eindelijk door alle
wezens heen.
Wat zo bijzonder is aan de aarde is haar hoge dichtheid; behalve Venus heeft de aarde geen
zuster of broeder planeet als compagnon. De dichtheid maakt tijd op de aarde zoveel
langzamer dan op andere planeten in het universum. Toch is de aarde de mooiste planeet in
het universum die de rijkst geschakeerde variëteit aan gematerialiseerde leefvormen bevat
van ongeëvenaarde schoonheid. Dit is zo aantrekkelijk voor zielen dat eenmaal hier geweest,
ze terug willen keren of zelfs hier willen blijven. De aarde bevat elementen van andere
galactische planeten met al wat goed en kwaad is, en dat vinden zielen aantrekkelijk. De
aarde is een levende bibliotheek waarin informatie van andere Melkwegstelsels in de
morfogenetische velden, de aardse chakra`s en ver daarbuiten ligt opgeslagen. Deze
bibliotheek is verbonden met elf andere bibliotheken in het universum waarvan de kennis is
opgeslagen in verscheidene galactische centra als ook in het MCS. Door de hoge aardse
dichtheid en aantrekkingskracht voelen de zielen hun fysieke lichaam heel duidelijk. In een
fysiek lichaam zijn ziel en geest één en vergeten de vrijheid die ze voorheen zonder lichaam
bezaten. Wanneer we spreken over de evolutie van de aarde, dan zal het duidelijk zijn, dat
alle zielen van het universum vroeger of later hun lessen op aarde moeten komen leren om
te kunnen evolueren. Zielen streven naar evenwichtigheid en komen naar de aarde om
inzicht te krijgen hoe deze in de materie tot uitdrukking gebracht kan worden samen met de
geest.
De aarde staat op de drempel van een snel naderende transformatie van het aardse evolutie
proces, versnelt door de Universele Raad, de Galactische Federatie en Ashanata. De
noodzaak is ingegeven door de staat van onze aarde, oceanen, bomen en bossen, de lucht
en de atmosfeer, zonder welke we niet kunnen leven. Deze achteruitgang van het milieu en
kan leiden tot een degradatie en vernietiging van het aardse leven. Wij mensen zijn de
oorzaak van deze verslechtering en we zouden hiervan bewust moeten zijn en
verantwoording afleggen. Wij zijn de verstoorders van het evenwicht in de natuur. Ondanks
de geplande actie van leden van de Universele Raad voelen ze de noodzaak om nu fysiek op
aarde te verschijnen omdat er te weinig tijd is om deze problemen op een andere manier op
te lossen. De Universele Raad en de Galactische Federatie zullen ons van de nodige
technologische vindingen voorzien om de milieu vervuiling op te lossen omdat het anders te
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lang gaat duren. Op dit moment zijn de condities voor de aarde en de mensheid dreigend.
Het is een droevige tijd voor beiden zoals in de nadagen van Atlantis, toen velen op aarde
elkaar de schuld gaven van de problemen. De realiteit van de komende jaren zal beslissend
zijn of we ons moeten schamen voor wat we aanrichten. Als de mensheid zich concentreert
op liefde, vreugde, muziek, kleur en evenwicht zal alles aanmerkelijk wijzigen. Op dit
moment zijn de mensen zo gewend aan competitie, strijd en arrogantie dat ze bang zijn om
zonder deze zaken zich te vervelen. De Universele Raad heeft beloofd dat dit niet geval zal
zijn omdat ze gewoon geen tijd hebben zich te vervelen. De aardse uitdagingen om de
planeet te veranderen in een paradijs zal voor eeuwig blijven bestaan zoals het universum
altijd zal blijven expanderen. Om deze reden zal nieuwe kennis altijd gewild zijn. Deze
vervolmaking van de aarde is ongeëvenaard en kan niet op een andere manier worden
bereikt.
Van de evolutionaire tijdsvakken is 2160 jaar de kleinste periode. Dit tijdvak is onlangs
aangevangen en de veranderingen zullen zich nu ontplooien. Het menselijk gedrag en het
spiritueel bewustzijn zal zich sterk ontwikkelen. Dit is ook de reden waarom er zoveel zielen
nu incarneren, ze willen het allemaal meemaken. Deze periode van 2160 jaar hangt samen
met de processie beweging van de aarde. De processie is de beweging van de aardas, die als
de as van een tol, tegen de ronddraaiende beweging in rond gaat. De aardse rotatie-as
verdraait één graad tegengesteld aan zijn dagelijkse rotatie richting in 72 jaar. Na 30 keer 72
jaar, dus in 2160 jaar, is de as 30 graden gedraaid. Nu is 30 graden 1/12 van een hele rotatie
van 360 graden een zogenaamde zonnemaand. Twaalf maanden van 2160 jaar elk geven een
totale omloop- of processietijd van 26.000 jaar, één zonnejaar. Elke periode wordt
gekenschetst door een nieuwe ontwikkeling in het menselijk gedrag en bewustzijn
veroorzaakt door extra energie impulsen die Ashanata doorgeeft via zijn Engelen. De energie
is zorgvuldig gedoseerd tot een niveau dat is aangepast aan de mensen van die periode. Het
zijn de Planetaire Engelen en een speciaal aangewezen Aartsengel die de mensheid zullen
assisteren in de bewustzijnsontwikkeling. Er zijn tekenen gevonden in de piramide van Gizéh
als ook bij de I-Ting beschaving en Maya cultuur, die allen voorspellen dat alles zal eindigen
in 2012. Dat jaar is tevens het einde van het Vissentijdvak, bedoelt voor de mensen om
bewust te worden van de innerlijke liefde; Al-liefde. Dit is de taak opgedragen aan de
mensheid en die door Christus een impuls heeft gekregen representatief voor dit tijdvak. In
de nieuwe tijdfase zal de mensheid een nieuwe geboorte ondergaan en zal de Al-liefde
ontdekken in zijn medemens. De kracht van de Liefde wordt gekarakteriseerd door Licht,
Liefde en Eenheid. Verder gaat deze periode ook gepaard met een hogere kosmische straling
die de aarde zal naderen vanuit het centrum van de Melkweg samen met een bundel van
energiedeeltjes waarover later meer, afkomstig van de Plejaden die het menselijke
bewustzijn gaat beïnvloeden. Op dit moment worden de bewustzijnsenergie van de aarde en
het energieveld van de mensheid verhoogd. Zo heeft op 21 juni 2014 een extra uitbarsting
van spirituele energie plaats gevonden als voorbode. Dit beïnvloedt positief de
mogelijkheden om de toekomst te voorspellen en verhoogd telepathische- en intuïtieve
vermogens. Op het einde van de komende evolutieperiode zal er meer vrede en harmonie
op de aarde heersen. Alle menselijke chakra`s, trillende energie centra en lichtcentra zullen
baat hebben bij het hogere kosmische stralingsniveau. Dit komt met name ten goede aan de
voorhoofdchakra (derde oog) en kruinchakra met als resultaat een verbeterde werking van
de geest en de zintuigen. Alle levende organismen (inclusief de mens) die in staat zijn zich
aan te passen aan deze nieuwe situatie kunnen in stoffelijke vorm blijven bestaan.
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Evoluerende Zielen van zieke mensen die behoren tot een lagere bewustzijnsniveau zullen
niet kunnen reïncarneren zonder hulp van de Engelen, Broeders van het Witte Licht en
andere lichtwezens uit de Bewustzijnsgebieden. Tussen 2012 en 2500 zal het wezen Kalki
naar de aarde afdalen. Deze avatar vertegenwoordigt de Universele Raad en zal aan de
mensheid de wet van directe Karma tonen. In de Bijbel wordt deze periode het duizendjarig
rijk genoemd. Alle religies en sekten worden opgeheven en elke mens weet dat de
Goddelijke vonk in ieder van ons aanwezig is. De Al-Energie en Ashanata als ook de
Universele Raad en andere machtige lichtwezens zullen zich aan de mens bekend maken. De
nieuwe aarde heb ik al mogen zien en die lijkt op het paradijs waar Adam en Eva in mochten
leven.
De Maya’s
De Maya’s wisten, gezien hun kalender die eindigde in 2012, veel over de tijd. Zij voorzien
een toekomst waarin de mens en de aarde erkend worden als levende bibliotheek. De
kennis, waarover de Maya’s beschikten, is afkomstig van enkele Nefilim die van de Plejaden
kwamen. Met hulp van Osiris en Chadalja werd de kalender verder uitgewerkt. Zij kenden
Chadalja onder de naam Itzámna bekend als de grote magiër. Toch konden noch Chadalja of
Osiris de Maya’s weerhouden om mensoffers te brengen aan hun centrale spirituele God
(Ashanata), de zon, om hun van daglicht te voorzien. Voorgesteld als een gevederde slang
die zich om de aarde wond, beschouwden ze de zon als heilig. Het woord “slang” werd ook
gebruikt voor de nachtelijke Melkweg. Deze beschaving ging ten gronde in de 9 e eeuw n.C.
door een aantal factoren zoals de onderlinge machtsstrijd tussen de als maar in aantal
groeiende vorstendommen, verslechtering van het milieu en het klimaat, droogte en ziekten.
De nalatenschap van de Nefilim die de Maya’s ontvingen wijst naar een nieuw tijdvak dat
met het eind van hun kalender op december 2012 aanving. Op deze datum is er een
samenstand (liggend op één lijn) van het centrum van ons Melkwegstelsel, de fotonengordel
in de omgeving van de Plejaden, onze zon en aarde. Deze samenstand wordt uitgedrukt in
het magische Maya getal 52, bestaande uit een 5 en een 2 die, in de Pentalogie en voor de
Maya’s, de zon representeerde. Deze samenstand is lang geleden voorbereid om te
verzekeren dat de mensheid onder de invloed komt van het Galactische centrum van onze
Melkweg en de Plejaden. Met hulp van bewoners van andere planeten en Engelen zullen
veel belangrijke energie kanalen worden verlegd naar de aarde. Op aarde zijn nog een aantal
Maya`s betrokken bij het begeleiden van die energie kanalen. Ze maken al deel uit van de
vijfde dimensie en worden Quinteros genoemd. Het zijn priesters gehuld in witte
fijnstoffelijke gewaden. Met onze menselijke ogen zijn ze niet waarneembaar.
De fotonengordel van de Plejaden
Binnen het geheel van de voortgaande evolutie, is de fotonengordel van de Plejaden van
groot belang. Het is een enorm veld van alles doordringende energie waarvan het bestaan in
de 18e eeuw door astronoom Sir Edmund Halley, door metingen aan de sterren van de
Plejaden, is verondersteld. Ook door de publicatie van zijn boek “De Jongste Dag” in 1961
door het medium Paul Otto Hesse komt deze gordel aan de orde. Het kan het gehele
elektromagnetisch veld van de aarde inkapselen. Ook andere planeten zullen aan de
krachten van deze gordel worden onderworpen. De intensiteit van dit energetisch licht is in
staat om DNA te transformeren en chakra`s en karma patronen te openbaren. Hoewel
verschillende bronnen spreken van catastrofes op het moment dat deze gordel de aarde
bereikt, is dit geenszins het geval. Het is een geleidelijke invloed die omstreeks 2012 zijn
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grootste invloed zal uitoefenen en de aarde zal transformeren naar een hoger trillingsniveau
van energie en zo de vierde dimensie zal inluiden. Hierna gaat het in snel tempo naar de
vijfde dimensie toe. Alleen spiritueel gevoelige mensen zullen zich bewust worden van deze
gebeurtenissen. Het luidt een periode in van verschillende grote uitstortingen van spirituele
energie, vibrerende energie en straling richting de aarde. Hierachter staan Ashanata en de
Serafijnen die voor de mensen de nieuwe evolutieperiode willen initiëren. De kracht van de
fotonengordel laat zich moeilijk inschatten maar het gravitatieveld hiervan zou problemen
kunnen geven. Mensen die na 2012 op aarde leven veranderen niet door wat er gebeurt
maar voelen zich meer met Ashanata, de Al-Energie en het gehele universum verbonden.
Specifieke gewoontes in gedrag en bewustzijn zullen vanuit het verleden en de toekomst in
het heden toegankelijk worden. Voor de mensheid betekent dit een grote aanpassing van de
moleculaire structuur van het lichaam en DNA codes.
Wat gebeurt er met onze aarde in de verre toekomst? Hoe zou het er uit zien als we op
dezelfde weg zouden doorgaan en niet een andere weg inslaan? Ik heb beelden van de
toekomst ontvangen en één daarvan was een technologische stad zonder mensen. In de
verre toekomst, tussen 2012 en 2500, escorteerde ik een groepje vluchtende mensen van
buiten de stad naar een ontsnappingsmogelijkheid in de stad. Ze hadden mijn bescherming
nodig omdat ze achterna gezeten werden door bepaalde “buitenaardse
ontdekkingsreizigers”. Deze mensen waren ontsnapt aan een aards gevecht tussen
buitenaardse wezens in sigaarachtige ruimtevaartuigen en goed bewapende mensen. In die
dagen zochten mensen bescherming in ondergrondse steden om aan hun aanvallers te
ontsnappen en om de vergiftigde atmosfeer te ontlopen. Vanuit de lucht waren deze steden
onherkenbaar en onder de grond nog moeilijker op te sporen. Een vriendin die met me
mediteerde had ook een visioen. Eerst liet de aarde zich zien als nieuw geschapen met mooi
groen, onaangetaste landschappen en met onvervuild water te samen met een mannelijk
figuur. Na eeuwen van menselijke beschaving toonde de aarde zich als een oud gerimpeld
vrouwtje. Beenderen lagen verspreidt en rampen zoals, landverschuivingen, aardbevingen
en vloedgolven vonden plaats. Daarna herstelde de aarde zich en tooide liet zich zien als een
schone dame. De aarde was genezen alleen hadden slechts weinig mensen het overleefd. Of
de dreigingen en aanslagen door terroristen, nucleaire- en chemische oorlogen, virussen,
droogte, vloedgolven en stormen in de toekomst realiteit worden, is niet zeker. Alles is in
beweging en afhankelijk van beslissingen in het hier en nu. Dit onheil kan worden afgewend
als de mensen hun problemen oplossen, hun denken veranderen en op tijd in actie komen.
Zeker is dat 2012 een ommezwaai te zien heeft gegeven. Deze is niet voor iedereen voelbaar
of zichtbaar. Het beste is om als wijze vrouw en man verder door het leven te gaan. Hoewel
de fijnstoffelijke wereld, onzichtbaar voor velen, in staat is om assistentie te verlenen, moet
de mensheid zelf verantwoordelijkheid nemen om onze planeet veilig te stellen voor
toekomstige generaties. Neem één stap terug, neem waar en beslis hoe verder te gaan. Een
wijze man of vrouw zal op het juiste moment beslissingen nemen. Dit heeft niets te doen
met kennis omdat kennis geen wijsheid is; wijsheid komt van binnenuit en kan niet worden
geleerd. De wijzen weten hoe de toekomst te veranderen is en dat er altijd hoop is op een
betere. Een klein aantal mensen zal, op bevelen van Sananda, rond 4600 de aarde nog
bevolken. Ze werpen zich op als beschermers en dragen bij aan het herstellingproces van de
aarde. Onvermijdelijk zullen, als gevolg van het aardse herstel, vele Evoluerende Zielen
doorgaan naar hogere gebieden in de Bewustzijnssferen, waarover later meer. Ze zullen dit
als een verlossing uit een moeilijk en arm leven ervaren. De rest van de mensheid vindt
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toevlucht op de planeet Epikot in het sterrenbeeld de Lier met Wega als hoofdster. Het is
een planeet die nu wordt voorbereid op de vestiging van een menselijke beschaving totdat
de aarde weer is hersteld. Epikot is een parallelle aarde en bevindt zich in de vijfde dimensie.
Hier is geen zone van de “ vrije wil “. De mensen zullen daar samenwonen met andere
mensachtigen van Wega en de Plejaden. Engelen en andere machtige wezens zullen hen
begeleiden. Op termijn zal een klein aantal van hen terugkeren naar de aarde, de anderen
blijven op Epikot. Als de mensheid niets doet en alles laat zoals het is, dan zal het
toekomstperspectief lijken op dat van de film “The inconvenient truth” en zal er een einde
komen aan de aardse bestaansmogelijkheden. De aarde zal reageren om het evenwicht te
herstellen met alle gevolgen van dien. Om deze reden zal de Universele Raad helpen door
het verstrekken van technologische uitvindingen om deze teloorgang van de aardse
beschaving te voorkomen. Desalniettemin blijft de mensheid verantwoordelijk voor de
gevolgen van hun daden. Het schijnt dat de mensheid vergeten is dat de aarde een levend
organisme is met een eigen bewustzijn en aura. Deze aura manifesteert zich door
elektrische velden, die het aardse oppervlak en de atmosfeer omgeven. Veranderingen in de
structuur van de aura leidt tot verlies aan stabiliteit in zowel het weer en de mensen. Dit
laatste omdat mensen elektromagnetische wezens zijn. De krachten (straling) vanuit ons
Melkweg centrum, die via de zon lopen, worden sterker. Door een verzwakte ozonlaag
dringen zowel de kosmische straling van de fotonen gordel als die van het Melkweg centrum
diep via de Noordpool in de aarde door om de magnetische kern te bereiken. Deze kern
wordt hierdoor heter wat mogelijk toekomstige heftige tektonische bewegingen en dus
aardbevingen en vulkaan erupties tot gevolg kan hebben. Ook komen er nu diepe
zeestromingen op gang, die er eerder niet waren. Op de Noordpool neemt de hoeveelheid
ijs nu in rap tempo af en dat is ook een gevolg van de fotonen gordel en niet alleen door de
klimaatverandering op aarde. Bij Antarctica is de hoeveelheid ijs daarentegen aan het
toenemen. De fotonen gordel is een potentiële bedreiging voor de aarde en de mensheid,
die in staat is onvoorstelbare krachten op te wekken. Echter, je hoeft niet te pessimistisch te
zijn omdat de Krachten van Ashanata ( Engelen van Ashanata) en de Planetaire Engelen
(Oerkrachten) hun best doen om de invloed van de fotonengordel te beheersen zodat de
meerderheid van de mensheid overleeft. Het bovenstaande heeft grote gevolgen voor de
aarde en de mensheid, omdat het tot grote rampen kan leiden zoals aardebevingen,
vulkaanuitbarstingen en Tsunami`s. De Oerkrachten hebben in de periode tussen 2002 en
2012 er al voor gezorgd, dat de fotonengordel wat is afgebogen. Het magnetisch veld is aan
het veranderen mede door toedoen van de invloed van de fotonen gordel. De aarde heeft
het moeilijk en verkeert in een soort barensnood nu ze aan de vooravond staat van haar
transformatie naar de vijfde dimensie. Moeder aarde maakt zo af en toe geluid, dat al door
veel mensen is opgevangen. Er wordt dan nog wel eens verwezen naar het geluid van de
bazuinen, dat in de Bijbel de eindtijd inleidt. Het geluid betekent niet veel goeds voor de
mensheid, maar zal zeker niet haar ondergang betekenen.
Het Meervoudig Computer Systeem van het universum (MCS)

Het wordt tijd om over het grootste communicatiesysteem van het universum te spreken en
hoe het vervoer is geregeld. Immers er kwamen in vorige hoofdstukken veelvuldig reizende
wezens voor die ook over de benodigde communicatietechnieken moeten bezitten om
hierin succesvol te zijn. Het zal duidelijk zijn dat dit veel verder gaat dan onze huidige
wetenschappelijke kennis.
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Na de Big Bang en het ontstaan van het universum ontstond een computersysteem van
ongekende kracht en verfijning met enorme mogelijkheden. Het overstijgt ons
voorstellingsvermogen en werd ontwikkeld door Ashanata met behulp van de Al-Energie, de
Moederschoot en 7 machtige Serafijnen. Het omringt Ashanata en omvat de kristallen zee
die zich gedraagt als een katalysator voor verschillende types energie.
De beste omschrijving voor dit computersysteem is een samenstel van intelligente
computers of meervoudig computersysteem genoemd. Ik heb het de naam “ Meervoudig
Computer Systeem “ gegeven, die ik in de meeste gevallen zal afkorten als MCS. Het systeem
is in staat om zelfstandig beslissingen te nemen gebaseerd op de binnenkomende
informatie. Echter het is Ashanata die besluit welke informatie wordt opgeslagen, hoe wordt
gereageerd, gehandeld en op welk tijdstip deze informatie wordt verstuurd. Het is de
aanwezigheid van Ashanata waardoor dit systeem functioneert. Het MCS bevat essentiële
informatie over het universum met inbegrip van alle wezens. Andere computers die nabij
sterrenpoorten zijn opgesteld, staan met dit ongelooflijke systeem in verbinding. Deze
sterrenpoorten geven toegang tot verschillende centra van een Melkwegstelsel. Het MCS
staat on-line in contact met al deze computers en wisselt constant informatie uit. Het
systeem heeft oneindig veel informatie, gegevens en codes opgeslagen en is geautoriseerd
om deze te gebruiken. Door communicatie tussen dit MCS en boordcomputers van
ruimteschepen laten deze laatsten zich programmeren. Teleportatieportalen maken ook
onderdeel uit van dit systeem. Het MCS verwerkt per seconde vele miljarden operaties. Door
de plaatsing vlakbij het grootste zwarte gat van het universum als ook nabij het Licht en de
macht van Ashanata is de energievoorziening verzekerd. De snelheid van het Goddelijke
Licht en de macht geconcentreerd in Ashanata, overstijgt de lichtsnelheid en verspreid zich
door de dimensies, netwerken van galactische computers en sterrenpoorten. De snelweg
voor deze informatie is DAO ( of Tai, Dam, Doo ), een wijdverspreid netwerk van onzichtbare
verbindingen die zijn oorsprong vindt in de morfogenetische velden. In deze velden, die te
maken hebben met elektromagnetische velden en zwaartekracht, ligt al de informatie
opgeslagen. DAO kan gezien worden als de verbindingsweg tussen de geest van de
Allerhoogste en hen die met hem in oneindigheid van tijd en ruimte in het universum
verblijven. Onze verbinding met Hem, die drager is van het gehele universum, is hierdoor
verzekerd. De aanwezigheid van de Al-Energie leeft als een Goddelijke vonk in elke ziel die
hij tot bewustzijn brengt. Alles dat bewustzijn bezit, is in staat informatie te leveren aan het
MCS gebruik makende van DAO. Als hoofdbeheerder kan alleen Ashanata toestemming
geven om het MCS te programmeren. Als de tijd rijp is, zal duidelijk worden wat bepaalde
programma’s inhouden. De codes, die in deze programma’s worden gebruikt, zijn deels
terug te vinden in de Bijbel. Meer specifiek zijn ze te vinden in het oude Testament en in de
Tora (boek van Mozes). In de eerste van de vijf boeken, omvatten ze gebeurtenissen, namen,
tijden en plaatsen. De code is nauwkeurig en waarschuwt voor toekomstige gebeurtenissen
die echter niet vast liggen. Het beschouwt onzekerheid van de toekomst als een realiteit. In
alle toekomstige mogelijkheden is voorzien waaruit een keuze kan worden gemaakt. Immers
de mens heeft een vrije wil en kan daarvan gebruik maken wanneer hij wil. De Bijbelcode is
er één van velen die Ashanata heeft geprogrammeerd en opgeslagen in het MCS. Deze codes
bevatten informatie over het Licht, de stralen, de dimensies, teleportatieportalen, geluid, de
kosmische ruimte en de creatieve mogelijkheden van het woord.
De concentratie van kracht, macht en liefde in de stralen van Ashanata
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Er is altijd een uitwisseling van energie tussen de Moederschoot, de Al-Energie, Ashanata en
de Glazen Zee, waar ook in het universum de Al-Energie en Ashanata zich ook manifesteren.
Als deze energie door de Glazen Zee rondom Ashanata wordt gevoerd, die uit talrijke
kristallen bestaat, transformeert de energie zich in een magnetisch veld dat zich soms toont
als een explosie van vuur. Het is geen menselijke versie van vuur maar een verblindend wit
licht dat de macht en kracht van de Moederschoot en de Al-Energie vertegenwoordigt. Het is
bekend dat sommige mensen, getroffen door dit licht spreken van een dagenlange staat van
ultiem geluk. Het is een fenomeen dat hun spirituele vermogens wakker schut om hun
gedrag te veranderen. Dit ongelooflijk, onbeheersbaar licht wervelt als een schitterende
vlam van rechts naar links en kan zich tonen als een bol waarin Ashanata zichtbaar is. Deze
bol vertegenwoordigt de belangrijkste energieën van de twaalf stralen en energieën van het
universum. Na de Big Bang ontwikkelde en manifesteerde Ashanata zich meer dan voorheen.
Hij werd de centrale figuur waaromheen het universum draait. Ashanata handelt op zichzelf
en is daartoe geautoriseerd door de Al-Energie en de Moederschoot. Uit zijn hart
ontspringen twaalf stralen waarneembaar als twaalf kleinere bollen binnen de grote
energetische bol zoals Ashanata zich kan tonen. Deze stralen bezitten alle lichtkleuren en ze
draaien en wervelen naar buiten. Op aarde verschijnt Ashanata in diverse vormen en in het
universum neemt hij elke hem passende vorm aan. Hij is puur bewustzijn en de stilte van het
universum. Ashanata verenigt zowel de mannelijke als vrouwelijke elementen van de
schepping en draagt zowel de vrouwelijk als mannelijke energie in zich. De lichtende bol van
Ashanata kan ook worden omschreven als de spirituele Centrale Zon van het Universum of
zoals de Maya’s, Hunab Ku hem noemden. Zij zagen Ashanata als het kloppende hart in het
centrum van de Moederschoot. Voor hen was de Hunab Ku de grote spirituele geest waaruit
alle energie ontsprong.
De Goddelijke Geest ofwel Ashanata reist door tijd en ruimte zoals de menselijke geest na de
dood. Alleen de Geest van Ashanata is multi-dimensionaal. Dit betekent dat de geest zich
kan splitsen en op meerdere plaatsen en tijdstippen aanwezig kan zijn daarbij
gebruikmakend van het MCS. Dit kunnen andere wezens eveneens mits ze daarvoor
toestemming hebben. De Bloem van het Leven, een patroon van door elkaar geweven cirkels
(een vlakke weergave van de twaalf energetische bollen die Ashanata representeren) is in
alle culturen en over de hele wereld terug te vinden en slaat een brug tussen het zichtbare
en onzichtbare van de schepping. Het universum toont vele geometrische vormen. Werken
van deze heilige geometrie komen tot uitdrukking in bijvoorbeeld het DNA als een natuurlijk
taal. Deze geometrie stimuleert het hogere bewustzijn. Het is de taal waarmee je
communiceert, zij het onbewust. Het Goddelijke Licht en alle Kracht vloeien constant via het
MCS door het universum en de dimensies. Alle natuurlijke geometrieën komen voort uit
deze Bloem van het Leven alsook een variëteit aan natuurwetten en levensvormen. Deze
levensvormen variëren in evolutiestadia omdat er in het universum veel levende organismen
zich hebben ontwikkeld. Veel van deze levensvormen hebben een genetische code die,
wanneer ze eenmaal ontrafeld is, bestaan uit een patroon van twee ineengestrengelde
driehoeken resulterende in een zes puntige ster. Het DNA bezit deze structuur die bestaat
uit de belangrijkste codes van het leven, alle door Ashanata bedacht.
De stralen van Ashanata zijn verantwoordelijk voor uitbarstingen van spirituele energie waar
eerder in Hoofdstuk 11 over werd gesproken. De twaalf stralen, voorkomende uit
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energetische bollen, bestaan in feite uit zeven licht- en vijf kosmische stralen waarvan de
laatste op een hoger niveau werken. De zeven lichtstralen worden versterkt en geleid door
zeven machtige wezens die zich in de nabijheid van Ashanata ophouden. De lichtstralen zijn
herkenbaar aan de kleur in je chakra`s, die alleen door heel gevoelige mensen waargenomen
kunnen worden. Deze machtige wezens zijn machtige Serafijnen die elk voor één straal
verantwoording dragen. De stralen worden door het universum geleid naar plaatsen waar
behoefte bestaat aan liefde, wijsheid, bewustzijn en zelfbewustzijn. Totaal zijn er eigenlijk
geen twaalf maar dertien stralen omdat ook de Al-Energie een geconcentreerde straal door
het universum kan zenden gebruik makend van het MCS en de dimensies. Het doel van deze
laatste straal is om de langste evolutionaire periode van de Moederschoot aan te sturen. De
andere evolutiestadia worden door Ashanata beheerd. Daartoe stuurt hij extra impulsen via
zeven van de twaalf stralen. Dit leidt tot een uitbarsting van spirituele energie en Licht, die
het begin van een nieuw tijdperk aankondigen en die een transformatie op de betreffende
planeet initiëren. Dit geldt voor de aarde en de mensen op de aarde. Deze twaalf stralen
bezitten een grote kracht en beïnvloeden alles wat bewustzijn draagt en leeft. Op dit
moment is Ashanata bezig om totaal tien van de twaalf stralen naar de aarde te dirigeren om
de mensheid te hulp te schieten zoals bijvoorbeeld gebeurde op 22 juni 2014. Los van de
acties, die een nieuw tijdperk inluiden, stuurt Ashanata constant twee van de vijf kosmische
stralen het universum in. Deze activeren met de hulp van de Planetaire Engelen, de chakra`s,
Kundalini en Merkaba. De stralen beïnvloeden de Evoluerende Ziel, elk bewustzijn en alles
dat verbonden is met het fysieke lichaam dat wenst te evolueren in het universum. De
elektromagnetische stralen worden door de chakra`s opgevangen en naar de Mumin geleid
door de beschermengel. De Mumin is de katalysator van de Evoluerende Ziel. De Mumin is
eigenlijk in staat om elke vorm van energie om te zetten in elke andere vorm. Wezens die
niet willen evolueren, worden niet door de stralen aangeraakt. De stralen harmoniseren
Karma waardoor je zowel groeit in evolutie als ook spiritueel.
Zoals eerder vermeld zijn de aardse Planetaire Engelen verantwoordelijk voor het geleiden
van de stralen op aarde om de mensheid en alle andere organismen te verzekeren van een
gepaste hoeveelheid energie. Dit geldt dan voor elke periode van 2160 en 26.000 jaar. Voor
de kleinere tijdvakken zou deze energie veel te sterk toenemen en intens zijn. Om alles in
goede banen te leiden, wordt daarom een afzonderlijke Aartsengel uitgenodigd die tijdelijk
tot de Orde van de Planetaire Engelen toetreedt. Er zijn ook nog andere assistentie
verlenende Engelen bij betrokken. Al deze Engelen behoren tot de derde hiërarchie
(categorie) van Engelen. Het ritme waarin de mensheid zich ontwikkelt, wordt door deze
Planetaire Engelen gereguleerd.
Twee van de vijf kosmische stralen maken gebruik van DAO om via geschikte dimensies alle
wezens en organismen in het universum te bereiken die een chakra bezitten. De stralen
bezitten dezelfde structuur als het DNA en wervelen om elkaar heen. De andere drie van de
vijf, die bekend staan als de drie heilige stralen, verhogen het energieniveau bij het hart als
je je daar op afstemt. De 3 stralen worden wel de 3 voudige vlam genoemd. Ze draaien van
links naar rechts en hebben de kleuren blauw, goudgeel en pastel roze. Hoewel er meer
kosmische stralen zijn die wezens beïnvloeden, zijn ze niet zo sterk als de twaalf eerder
genoemde.
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De Bloem van het Leven vertegenwoordigt de uitvoering van de wil van de Al-Energie en
omvat alle MCS codes. Concentratie op dit symbool verhoogt de energieniveaus. Veel
buitenaardse wezens maken hiervan gebruik voor het besturen van hun ruimteschepen. Het
geeft de mogelijk om de dimensies te beïnvloeden en om hun ruimteschip door de
teleportatie poorten te sturen. Alle wezens in het universum hoeven maar aan deze Bloem
van het Leven te denken of in gedachten te houden en Ashanata wordt hun gids. Op aarde
hebben buitenaardse wezens beeltenissen van de Bloem van het Leven niet alleen
achtergelaten in de drie tempels toegewijd aan Osiris te Abydos in Egypte maar ook in
andere delen van de wereld.
Muziek en geluiden zijn vervolgens belangrijk voor het harmoniseren en stimuleren van de
energiebalans van het grofstoffelijk lichaam. Het is wetenschappelijk aangetoond dat
harmonische geluiden invloed hebben op de hartslag, bloeddruk en de hersengolven die
vibrerende energieën in het lichaam creëren. Mantra`s en Sutra`s werken op deze manier.
Eenvoudige proeven die zijn uitgevoerd door de natuurkundige Chladni tonen hoe geluiden
en muziek geometrische patronen kunnen veroorzaken door interactie van frequenties
(trillingen). Het veranderen van de randvoorwaarden doet de geometrische patronen
veranderen. Moderne sensoren en driedimensionale computerbeelden kunnen eveneens
deze patronen simuleren en zichtbaar maken.
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12 TELEPORTATIE, DIMENSIES EN ENERGIEN
Teleportatieportalen en sterrenpoorten
Teleportatieportalen geven toegang tot de snelweg voor ruimteschepen en wezens in het
universum en zijn voor de mens onzichtbaar. De portalen zelf zijn van onzichtbare
fijnstoffelijke materie. Het MCS heeft de controle over de besturing en alles wat hier
gebeurt. Door de portalen kan zowel grof- als fijnstoffelijke materie worden getransporteerd
omdat de kennis van de natuurwetten van materie en antimaterie in het MCS zijn
opgeslagen. De portalen verbinden Melkwegstelsels, sterrenpoorten en planeten. Behalve
Ashanata kunnen ook andere wezens hun eigen teleportatie-portaal opzetten aannemende
dat ze de kennis en codes bezitten van het MCS. Om misbruik te voorkomen vereist het
bouwen van zo’n portaal de goedkeuring van Ashanata. De meerderheid van de portalen is
onderling verbonden. Ook kunnen deze in een ruimteschip staan om wezens, robots en
andere zaken te transporteren maar deze zijn niet verbonden met het MCS. Hierdoor kun je
niet van alle mogelijkheden die zo'n portaal biedt gebruik maken. Sterren zijn altijd
communicatiepoorten en kunnen dienen als sterrenpoort. Sterrenpoorten zijn sterren die
over een teleportatieportaal beschikken dat verbonden is met het MCS. Kennis van deze
sterrenpoorten, hun locatie, werking en de nodige codes voor het operationele aspect met
de bijbehorende teleportatie programmatuur is opgeslagen in de MCS. Deze poorten geven
toegang tot planeten. De belangrijkste sterren bezitten zo’n sterrenpoort die van groot
belang is voor het vervoer van hoge stralingsenergie en informatie. Deze sterrenpoorten zijn
dus onderdeel van een gigantisch netwerk van galactische snelwegen en geven zelfs toegang
tot sterrenpoorten in andere Melkwegstelsels. In zulke portalen voelt het als in een lift die
snel beweegt door het universum. Tijd en ruimte bestaan even niet omdat het transport in
een flits geschiedt. Zelf heb ik zo’n teletransport reis mogen meemaken al was het niet
tijdens dit leven. Het was in een andere tijd en er waren veel verwoestingen op aarde te
zien. Samen met een metgezel werden we door drie machtige wezens begeleid op weg naar
zo’n teleportatieportaal. Ze liepen achter ons en ik voelde de uitstraling van hun macht.
Toen ik over mijn schouder keek, zag ik drie onherkenbare wezens met capuchon tot diep
over hun gezicht getrokken. Ze verplaatsten een kast in een gigantisch gebouw en toen
kwam het portaal tevoorschijn waarin we verdwenen naar een andere locatie in het
universum.
De grootste teleportatieportalen zijn de sterrenpoorten zelf. Sterrenpoorten geven de
mogelijkheid om tussen de sterren door te reizen. Samenvattend: er zijn verschillende
poorten, energiepoorten, sterrenpoorten, teleportatieportalen, tijdpoorten. Energiepoorten
geven toegang tot een planeet. Sterrenpoorten zijn aan elkaar gekoppeld en bieden de
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mogelijkheid door het universum te reizen. Toegang tot een planeet is alleen mogelijk vanaf
een sterrenpoort via een energiepoort. Zoals de naam sterrenpoort luidt, zijn deze poorten
te vinden bij de sterren. Teleportatieportalen maken onderdeel uit van sterrenpoorten.
Tijdpoorten zijn onderdeel van energiepoorten.
Elke planeet, ook de aarde, bezit 13 energiepoorten en hiermee samenhangende
tijdpoorten. Er is altijd een onverbrekelijke verbinding tussen grote sterrenpoorten en de
energiepoorten nabij de planeten. Het transport van grof- en fijnstoffelijke materie,
ruimteschepen en wezen kan geschieden via zowel teleportatieportalen naar de
sterrenpoorten als via de energiepoorten naar deze sterrenpoorten. Alleen deze
energiepoorten geven je toegang tot verschillende realiteiten. Dit betekent dat iemand met
een fysiek lichaam naar de aarde kan terugkeren 200 of 500 jaar geleden.
Met behulp van de morfogenetische velden wordt bepaald wie we vandaag zijn en in de
toekomst zullen worden. De toekomst kan er vreemd uitzien als je via een energiepoort met
een stoffelijk lichaam op een planeet terecht komt. De lezer zal zich gelijk afvragen hoe je
weet in welk jaar je op een planeet arriveert. Om gebeurtenissen in de tijd te vinden terwijl
je in een stoffelijk lichaam zit, eist grote beheersing van het zijn in elke tijd. Het is een
moeilijk te verwezenlijken taak die slechts enkele is gegeven. Wezens van de Plejaden zijn
tot zulke reizen in de tijd in staat. Ze gebruiken een kristallen schedel om moeiteloos door
tijd en ruimte manoeuvreren. Zo’n kristallen schedel is een communicatiemiddel waarmee
van sterrenpoort naar energiepoort en terug wordt genavigeerd. Op aarde zijn enkele van
deze kristallen schedels teruggevonden die door wezens van de Plejaden aan de Maya’s
werden gegeven om gemakkelijker boodschappen te ontvangen.
Wat zijn dimensies?
Het aantal dimensies die de mens op aarde kent, is beperkt tot vier: de drie dimensies
waarmee ons oog alles waarneemt en de tijd als vierde. Het zijn er weinig omdat de mens in
dit evolutiestadium niet meer nodig heeft. Toch zijn er veel meer dimensies die ieder
bestaan uit elektromagnetische velden met overlappende frequenties. Deze dimensies
geven bewustzijn de mogelijkheid om elk stukje uitgezonden informatie op te vangen. Elke
locatie in de ruimte omvat alle dimensies zodat vanaf elke locatie het AL kan worden
begrepen en voorgesteld. Toegang tot de Moederschoot, de Al-Energie, Ashanata in elk
denkbare dimensie is overal en daarom is er geen noodzaak om naar een dimensie te
zoeken. Mits je evolutieniveau voldoende is, krijg je toegang tot een bepaalde dimensie.
Daartoe moet je wel op de juiste golflengte en trillingsfrequentie afstemmen zoals een radio
of televisie. Wijziging van de golflengte van het bewustzijn en afstemming op een andere
frequentie maakt het reizen door de dimensies mogelijk. Het kunnen afstemmen van de
frequenties is wel een voorwaarde. Het systeem van dimensies is vergelijkbaar met de
overgang van fotonen naar elektromagnetische golven. Immers fotondeeltjes gedragen zich
zoals elektromagnetische golven. Wat je meet, is afhankelijk van hoe je meet. Deze
eigenschap staat bekend als de dualiteit van deeltjes en golven.
Wat is energie?
Energie is aan abstract begrip. Het is geen ding of substantie. Natuurkundigen hebben geen
passende antwoord op deze vraag maar wel dat het een van de fundamentele
eigenschappen is van het universum. Energie is onzichtbaar en alleen meetbaar door middel
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van instrumenten. Alleen hoog geëvolueerde wezens zijn in staat energiestromen te voelen
en te zien. Energie wordt niet gecreëerd, het is onvernietigbaar en was er al voor de AlEnergie en Ashanata. Het is vormeloos en heeft verschillende verschijningsvormen. Het kan
een alles penetrerend veld van straling zijn. Het hele universum kan worden beschouwd als
één groot energieveld, het zogenaamde veld van nulpuntenergie, door de Indiërs “Brahman”
genoemd, de bron van waaruit alles wordt geboren en waar al het bestaande naar terug
keert. In principe is de oorsprong van energie onbekend maar drie kenmerken worden
hiermee in verbinding gebracht: zijn (sat), bewustzijn (chit) en perfecte harmonie (ananda).
Samen geven ze vorm aan het perfecte bewustzijn dat zich uit in alle vormen van incarnaties
inclusief de mens. Het universele energieveld van energie is de bron van alle informatie en
herinnering en is geconcentreerd in Ashanata. Alle materie kan worden getransformeerd in
energie en visa versa, zoals in nucleaire proeven met materie is aangetoond met Einstein’s
beroemde natuurkundige wet (E=mc2). Energie komt tot ons in verschillende vormen,
chemisch, elektrisch en mechanisch en in veel meer denkbare vormen. In het universum
komen echter maar 13 bekende essentiële verschillende vormen van energie voor om
veranderingen tot stand te brengen zoals elektriciteit dat kan. Bij het ontstaan van de tijd
werden vele energieën zowel rechts- als linksdraaiend met positieve en negatieve lading
gemengd. Wanneer energieën samenkomen ontstaat er een perfect evenwicht en harmonie,
een zogenaamd nulpunt, waar schijnbaar geen beweging en geen tijd bestaat. Zo kan het
gehele universum, de Al-Energie, Ashanata, het MCS en de chakra’s, beschouwd worden als
een nulpunt. Energie is fijnstoffelijk en daarom onzichtbaar voor de mens waarvan
elektriciteit en telecommunicatiegolven voorbeelden zijn. Er zijn drie hoofdcategorieën;
nulpuntenergie, tachyonenergie en elektromagnetische energie. Natuurlijk is het voor de
meesten van ons moeilijk voor te stellen dat de eerste twee bestaan, hoe ze werken en wat
ze bewerkstelligen. Als we terug zouden reizen in de tijd en onze overgrootouders bezoeken,
hoe zouden we kunnen uitleggen dat elektromagnetische energie kan worden gebruikt voor
vervoer, het overbrengen van geluid en beeld en andere soorten informatie, zelfs voor
communicatie in de ruimte? Wellicht bekruipt de lezer hetzelfde gevoel bij het lezen over
nulpuntsenergie en tachyonenergie. Dit probleem onder ogen ziend staat het de lezers vrij
om de volgende paragraaf over te slaan zonder veel essentiële informatie te missen. Alleen
met zeer geavanceerde apparatuur zullen wetenschappers in de toekomst in staat zijn het
bestaan van deze energieën te bevestigen.
Nulpuntenergie
Resten van de energie, die tijdens de Big Bang vrijkwamen, zijn nog steeds in het universum
aanwezig en zijn stille getuigen van de immens hoge temperatuur die toen ontstond, want
het universum is nog steeds niet afgekoeld (30 kelvin). Enkele decennia geleden werd deze
energie door sterrenkundigen ontdekt als achtergrondstraling. Dit enorme energieveld dat
zo groot is als het universum zelf, is in constante interactie met kwantumdeeltjes die zich
hierin bevinden. Kwantumfysici noemen deze deeltjes “nulpuntenergie”. Het zijn
subatomaire deeltjes die alle materie in het universum verbindt door golven die ontstaan en
vergaan door transformatie processen. Ze zijn vormloos, alom aanwezig en bewegen sneller
dan het licht, bezitten bewustzijn en zijn oneindig intelligent en worden beschouwd als de
Atman van het universum. Deze energie bezit alles wat nodig is om perfecte vormen te
scheppen. De deeltjes roteren niet en zijn niet onderhevig aan zwaartekracht. Ze bezitten
een genezende werking. De methodes, die deze energie inzetten voor hun geneeskrachtige
handelingen zijn Reiki, Egyptische geneeskunst, HUE (mens en universele energie), etc.
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Ongelimiteerde hoeveelheden zijn beschikbaar en kunnen worden ingezet. Alles wat zich in
het universum bevindt, alle materie inclusief de mensheid, bestaat uit energie die
verbonden is met het veld van nulpuntenergie. Het stelt elektronen in staat hun draaiende
beweging te behouden. De constante uitwisseling van energie tussen het veld van
nulpuntenergie en de elektronen - de beweging van kwantumdeeltjes en alle andere deeltjes
in het universum - onderhoudt dit erg belangrijke veld. Dit veld wordt onder controle
gehouden door de Al-Energie, Ashanata en hun volgelingen en zij zullen nooit verstoring of
afbraak toestaan. Wetenschappers hebben al ontdekt dat twee deeltjes die eens verbonden
waren in een molecuul voor altijd verwant zijn en blijven. Het maakt niet uit of het deeltje
tijdelijk onderdeel is van een ander molecuul aan het andere eind van het universum, ze
blijven elkaar onmiddellijk beïnvloeden. Ze zijn verbonden ondanks afstand en tijd en zijn
bewust van elkaars bestaan. Als een deeltje iets overkomt dan zal de ander onmiddellijk
resoneren. De informatie wordt in nanoseconden overgedragen en overstijgt de snelheid
van het licht vele malen. Dit betekent dat een verbinding met je Schepper mogelijk is en
onmiddellijk tot stand komt. Voor ons en alle stoffelijke wezens in het universum die
verbonden zijn met het veld van nulpuntenergie, houdt dit in dat alle lichaamscellen zich
constant verjongen en dat we bestaan uit moleculen die vroeger een andere samenstelling
hadden. Mensen zijn zich niet bewust van de verbondenheid met andere moleculen in het
universum. Toch fungeert dit veld van nulpuntenergie als een soort van boodschapper, een
vertegenwoordiger van alle golflengtes en frequenties.
Tachyonenergie
Dit type energie bestaat uit kwantumdeeltjes zoals de nulpuntenergie en heeft dezelfde
eigenschappen. Tot zover geen verschil maar tachyonenergie is niet onderhevig aan rotatie
of zwaartekracht en het plant zich sneller voort dan licht. Een duidelijk verschil is het
bezitten van een vorm. Het zijn fijnstoffelijke driedimensionale deeltjes die voorkomen in de
2e, 4e en 6e dimensie en ze zijn niet in fase met de normale ruimte en tijd. Theoretisch zijn ze
voorspelt in het midden van de 20e eeuw en bekend om hun exotische eigenschappen maar
nog niet experimenteel bewezen. Als nulpuntenergie wordt verdicht ontstaat
tachyonenergie als een energetisch continuüm en verantwoordelijk voor het ontstaan van
alle vormen in het universum. De tachyonenergie doordrenkt de Ziel en is
alomtegenwoordig. Door tachyonen en kwantumdeeltjes is een snelle communicatie met
andere wezens in het universum mogelijk. Het is de energiebron die ten grondslag ligt aan
alles, de bron van het bestaan. Het bezit geneeskracht en bewustzijn.
Elektromagnetische energie
Ook elektromagnetische energie heeft bewustzijn en geneeskracht en ontstaat door
omzetting van tachyonenergie. Elektronische energie toont zich als straling, golven met
hoge- en lage frequenties, trillingen en als veld. Voordat hierop verder wordt ingegaan is het
van belang uit te leggen wat SOEF, (Subtile Organizing Energy Field) ofwel Fijnstoffelijke
Organiserende Energie is. Ze komen door het hele universum voor, met name in gebieden
met morfogenetische- en elektromagnetische velden. Het zijn velden die in het hele
universum te vinden zijn en die werken als katalysator voor het creëren en omzetten van
energie van de ene soort in de andere. Het activeren hiervan vereist een impuls. Als de SOEF
op een juist manier een impuls krijgt, wordt het geactiveerd en kan elk bewustzijn ervan
gebruik maken. Door het activeringsignaal gaat het zichzelf organiseren en begint met het
omzetten van energieën. Zo zijn SOEF’s rechtstreeks verantwoordelijk voor het omzetten
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van tachyonenergie in frequenties die nodig zijn voor het ontwikkelen, organiseren en
creëren van een volmaakte vorm. Alles wat door deze energie een vorm krijgt, is mogelijk
gemaakt door de verschillende frequenties en trillingen waaruit de energie bestaat. De vorm
bestaat dan uit moleculen, die door verschillende combinaties van atomen en
kwantumdeeltjes zijn ontstaan. De elektromagnetische energie is, zoals plasma, in staat
materiële ofwel grofstoffelijke vormen zoals tachyonen, atomen en elektronen, te creëren
en zijn door de inwerking van SOEF ontstaan. Bij de vorming van de tachyonen ontstaan ook
de atomen en later elektronen. Deze ontstaan als de tachyonenergie in contact komt met de
SOEF van een pion. Een pion is een subatomair deeltje dat kan vervallen tot een muon. Deze
SOEF zet de tachyonenergie om in de frequentie die nodig is om het pion in een muon te
veranderen. Door contact tussen de muon en tachyonenergie ontstaat het elektron. Net
zoals tachyonenergie zijn pionen en muonen bijna niet aantoonbaar. Onze hersenen bestaan
bij de gratie van elektromagnetische deeltjes waardoor we de mensheid kunnen
karakteriseren als elektromagnetische wezens. In het geheel van de elektromagnetische
energieën en velden zijn het de elektronen, in combinatie met kwantumdeeltjes, die
bewustzijn geven. De elektromagnetische energie draagt daardoor ook bewustzijn, waar
onze hersenen maar voor een klein deel van gebruik maken. Als er veranderingen ontstaan
in onze magnetische- en elektrische velden dan heeft dat directe invloed op het stoffelijk
lichaam. De elektromagnetische energie van de mens en andere energieën komen en gaan
het lichaam in vooral bij het hart, de handen, de voeten, het voorhoofdchakra (derde oog),
de kruinchakra en het stuitchakra.
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13 HET UITEN VAN WENSEN, INTENTIES EN HET BEGRIP TIJD
Omdat de Al-Energie aanwezig is in elke Evoluerende Ziel kan hij direct worden
aangesproken, mits je eerlijk bent dus met vrede in je hart bidt voor jezelf of anderen. Het
aanroepen van de volgelingen van Ashanata kan een alternatief zijn. Geen noodzaak om de
taal van het universum te leren, het zogenaamde Vattham, want je gebed wordt
automatisch vertaald. Het doet er niet toe welke taal je spreekt voor wezens in het
universum.
Als je gedachten uitzendt naar het universele veld van nulpunt- en tachyonenergie dan bid je
op een andere manier; dan praat en bid je eigenlijk in een andere vorm met jezelf. Wat je
zaait door jouw gedachten (Shakti kracht) zal je oogsten (Shiva kracht). Deze twee krachten
vinden hun oorsprong in de Vedische traditie die teruggaan op Ashanata. Jouw gedachten
worden opgeslagen in de velden van nulpuntenergie en de morfogenetische velden om je
heen. Wat opgeslagen is, kan altijd worden teruggehaald. Wat gebeurt er als je jouw
gedachten zendt naar de universele energievelden?
Je bent de afzender van de boodschappen die je op een bepaalde plaats en tijd het universum
instuurt. Je bent echter ook de ontvanger van die boodschap, hoewel die terecht komt bij de
Evoluerende Ziel, en het medium die je boodschap kan ontvangen. Om een wens naar het
veld te sturen en een reactie te ontvangen hoef je dus niet hard te werken. Je tracht niets
anders dan jouw bedoelingen te realiseren en dat eist jouw volledige inzet. Elke gedachte
wordt gevolgd door een reactie. Dit komt doordat de energie altijd de gedachte volgt 4. De
weg waarlangs de gedachte (informatie) in de dimensies loopt, heet DAO. Je moet er wel
voor zorgen dat je ego, met al zijn verwachtingen en voorgevoelens een stap opzij doet.
Houd op te denken dat je de uitkomst van jouw bedoeling moet beheersen. Vertrouw erop
dat het veld van de tijdloze het werk voor je doet. Elke wens, elk verlangen kan zich dan
aandienen. De enige wetmatigheid waar je aangehouden bent, is de wet van de Liefde. Je
verlangen moet vrij zijn van egoïsme en het mag jezelf of een ander niet schaden. Is het
verlangen niet zuiver dan zul je de gevolgen op een bepaald tijdstip ondervinden. Dit is de
wet van oorzaak en gevolg. Als je oprechte wensen of verlangen naar boven zendt, dan kan
je de multi-dimensionale machten in het universum bereiken en hun aanroepen. De
uitgezonden wens wordt een helder signaal naar gelang je een uitgebreider bewustzijn bezit.
De reactie wordt dan ook beter opgevangen. Voel je bij het hele proces als vanzelfsprekend
op je gemak.
4
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Het verschijnsel tijd
Tijd wordt alleen ervaren als we bewust zijn en wanneer het bewustzijn zich in materie
manifesteert. Op aarde draait alles om tijd. Mensen worden gedreven door cycli en ritmes
die gemaakt zijn voor de menselijke evolutie door de volgelingen van Ashanata. Hierin
spelen de fasen van de maan een rol omdat ze het ritme van het leven bepalen. Het is deze
cyclus van maan en aarde en hun reis om de zon die de tijd bepalen. Maar wat is tijd nu
eigenlijk? Tijd is niet meer dan herinneringen en informatie opgeslagen in de
morfogenetische velden die continu in contact staan met velden van nulpuntenergie.
Elektromagnetische velden, waaruit de dimensies bestaan, vormen het transportmiddel van
herinneringen en informatie. De manier waarop de gegevens worden opgeslagen komt
overeen met de spiraalsgewijze structuur van het DNA. Om deze reden heten deze velden,
het geheugen van de mensheid ofwel de aardse Akasha kroniek. Ze bevatten het gezamenlijk
onderbewustzijn van de mensheid. In enkele nanoseconden komt deze informatie ter
beschikking waar deze ook vandaan wordt opgeroepen in het universum.
Elektromagnetische velden verzorgen jouw aanwezigheid op verschillende gebieden
tegelijkertijd. De morfogenetische velden staan het gelijktijdig observeren van het nu, het
verleden en de toekomst toe. Via deze gebieden is het versturen van energie over een
afstand naar het verleden of de toekomst ook mogelijk. Een voorbeeld dat deze
morfogenetische velden mensen in staat stellen contact te maken, volgt uit het gelijktijdig
doen van uitvindingen of het gelijktijdig krijgen van nieuwe ideeën door wetenschappers
waar ook ter wereld. Experimenten met apen en mensen hebben bewezen dat de
opgeslagen informatie in deze morfogenetische velden kan worden terug gehaald door
andere dieren en mensen. Als je dit fenomeen begrijpt maakt het je duidelijk dat met
positieve gedachten de gedachten van anderen kunnen worden beïnvloed. Denk positief en
vertrouw dat je wordt gesteund door de aarde, het universum en tijd zelf. Echter, creëer
geen chaos in de morfogenetische velden met jouw gedachten. De tijd geeft je de
mogelijkheid om het verleden en toekomst te observeren en te beïnvloeden. Als je de tijd
oproept toont het zich als een soort van film. Zelf heb ik deze films vaak gezien. Tijd geeft je
de mogelijkheid om in verschillende realiteiten aanwezig te zijn. Natuurlijk is het bewustzijn
van deze mogelijkheden afhankelijk van het spirituele niveau waarop je leeft. Het is dus niet
eenieder gegeven. Tijd omvat ook de dimensies die gezien mogen worden als tijdpoorten.
Deze tijdpoorten bestaan uit morfogenetisch velden die aanwezig kunnen zijn in kleine en
grote teleportatieportalen mits deze in verbinding staan met het MCS.
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14 HET BEWUSTZIJN VAN DE MENS
Bewustzijn is fijnstoffelijk van aard en vormt de basis van ons bestaan. De energie en de
beweging van het bewustzijn creëren het universum met alles erin. Bewustzijn omvat de
waarheid zonder ruimte te geven aan onenigheid en onwetendheid. Het is één en al licht,
totale kennis, verheven boven alle mentale afleidingen. Het bestaat uit alleen energie en
informatie. Het kan zich omvormen tot een tachyon, elektron, atoom of molecuul, maar het
blijft bewustzijn dat middels energie vorm geeft. Het tracht aan de materie te ontsnappen
door stadia van evolutie waarin het zich toont als dier en mens. Het bewustzijn van onze
geest, ego en hersenen kunnen ons verleiden tot acties en ons in problemen brengen. Het
fysieke lichaam dat we bezitten, met alle zintuigen en zelfbewustzijn, wordt beïnvloed door
alles wat we doen en hoe we reageren. Zo kan ziekte ontstaan door tegengestelde impulsen
van ons lichaam.
In dit verband speelt de structuur van de hersenschors of cortex cerebri in de hersenen een
belangrijke rol. De cortex is de buitenste laag van de grote hersenen die informatie uit het
lichaam interpreteert en op grond hiervan gedachten vormt en het lichaam aanstuurt. Het
speelt een sleutelrol voor de herinnering, de opmerkzaamheid, het perceptueel bewustzijn,
het denken en de taal. De gedachte moet gezien worden als de levende intelligentie van
zowel het lichaam als het bewustzijn van de mens. Deze gedachte ondersteunt het lichaam,
inclusief de cortex en hersenstam, met behulp van je beschermengel. De Evoluerende Ziel,
de geest en het onderbewustzijn communiceren onderling. De hersenen mogen dan wel
beschouwd worden als de computer van het lichaam, de geest is de bestuurder. Ashanata
bestuurt op gelijke wijze zo het MCS. Tussen de geest, hersenschors en hersenstam vindt
een constante interactie plaats waardoor een complexe verandering van energie en
informatie ontstaat. Zowel intuïtie als ook ervaring spruiten voort uit de geest en worden
inspiratie genoemd. Daardoor ontwikkelt zich inzicht die oude gedragspatronen kunnen
doen wijzigen. Onze geest is altijd wakker, in of buiten het stoffelijk lichaam. Het kan reizen
in ruimte en tijd en wordt het mentale bewustzijn genoemd. De geest beïnvloedt direct ons
gedrag en deels ons bewustzijn als ook onze tachyonen, atomen, elektronen, moleculen,
DNA en genen, waaruit we zijn opgebouwd. Onze cortex stuurt onze zintuigen en beheerst
ons geheugen. Zo is het menselijk intellect geworteld in onze genetische codes, gevormd
door onze evolutie van het leven op onze planeet. Het is onderhevig aan onze dagelijkse
ervaringen, onze fysieke en mentale gezondheid, dieet, lichaamsbeweging en de relaties die
we hebben met anderen. Echter, neurologisch is alles dat is gerelateerd aan intelligentie en
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begrip verbonden met de grote hersenen en de cortex, die ons zenuwensysteem beheerst.
Er kunnen drie typen intelligentie onderkend worden. De eerste is een soort neuraal
netwerk, een netwerk van zenuwen dat leert van ervaringen die het mogelijk maakt dat we
rationeel en logisch kunnen denken volgens bepaalde uitgangspunten resulterend in een I.Q.
Een tweede type intelligentie geeft ons associatieve en emotionele gedachten verbonden
met gewoonten en patroonherkenning die leiden tot een E.Q. (Emotioneel Quotiënt) Een
derde neuraal netwerk geeft de mogelijkheid om creatief te denken en tot inzichten te
komen. Op deze manier transformeren en brengen we eerdere gedachten binnen een nieuw
kader resulterend in S.Q. (Sociaal Quotiënt). Het is van groot belang om inzicht te krijgen in
deze typen van intelligentie, en ze te begrijpen.
De cortex van de mens zijn de grote hersenen. Een andere naam is “essentieel bewustzijn”.
De bouwstenen van onze cortex en hersenstam zijn de zenuwcellen of neuronen,
gespecialiseerd in het verzamelen en verwerken van informatie van andere lichaamscellen.
De hersenen nemen bewuste besluiten en voeren instructies uit die lichaamsbewegingen en
hormonen beïnvloeden. Ze reguleren de lichaamsprocessen. Ook produceren ze een
continue stroom van bewuste gedachten die in het geheugen worden opgeslagen. De cortex
van het menstype ontwikkelde zich op deze planeet aarde op een opmerkelijke en unieke
manier. Bewustzijn, zelfbewustzijn en de zintuigen hebben alle specifieke menselijke
karakteristieken en zij beïnvloeden zo het functioneren van de geest. Dit kwam tot stand
door het mengen van het DNA van mensachtigen met buitenaardse wezens zoals de Nefilim.
De geest beïnvloedt de cortex direct maar op een subtiele wijze. Wat doet de cortex nog
meer? De cortex bezit een slaap- en waakbewustzijn en zendt hersengolven uit met een
eigen frequentie van alfa, bèta, delta en gamma golven. Onze geest ofwel ons mentaal
bewustzijn vormt en bouwt en onderhoudt het stoffelijk lichaam door het DNA en de genen
die te vinden zijn in de chromosomen. De cortex slaat dus enorme hoeveelheden gegevens
op en rangschikt deze op zo’n manier dat ze onmiddellijk teruggevonden kunnen worden.
Volwassen geworden is de cortex geschikt voor nog meer ingewikkelde processen die zich
geleidelijk aan ontwikkelen zoals, observatie, geheugen, deductie en cognitieve of
leermogelijkheden.
Waar bevindt zich ons geheugen? Dit is niet eenvoudig aan te geven. Het is onmogelijk om
precies de locatie van ons geheugen in de hersenen aan te wijzen mocht die daar zijn. Onze
geheugencapaciteit wordt niet alleen bepaald door onze grote hersenen omdat ook andere
delen er mee te maken hebben zoals ons onderbewustzijn. Het onderbewustzijn ligt
besloten in elke lichaamscel maar ook in de morfogenetische velden die ons omringen en
ons doordringen. Het onderbewustzijn is het bewustzijn van de Ziel. Om opgeslagen
informatie terug te halen is een speciale vaardigheid nodig. In sommige gevallen wordt deze
vaardigheid aangetast maar de geheugencapaciteit loopt niet terug. Zo kunnen mensen in
trance gebeurtenissen van vorige levens nog een keer beleven. De slijtage van de zoek- en
vindfunctie wordt veroorzaakt door schade aan de neuronzenders die chemische stoffen
gebruiken om boodschappen tussen cellen over te brengen. Ons geheugen is zowel in de
grote hersenen als ook in het onderbewustzijn te vinden, in onze lichaamscellen en de
morfogenetische velden om ons heen. In het grijze buitenste omhulsel van de grote
hersenen bevindt zich een hoge concentratie van neuronen en daarom wordt dit gewoonlijk
beschouwd als het centrum van het geheugen. Deze grijze laag werkt als een scherm waar
informatie en beelden kunnen worden geprojecteerd zonder dat we het in de gaten hebben.
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De geest en ons onderbewustzijn projecteren dromen op dit scherm vanuit het limbisch
hersensysteem (linker hersendeel). Hierdoor zijn we in staat gebeurtenissen te verwerken
die eerder zijn opgedaan. De cortex of “essentieel bewustzijn” is hierbij actief en reageert nu
op directe informatie die niet op een zintuiglijke manier is verkregen. Deze informatie is
opgeslagen in de meewerkende rechter- en linkerhersenhelft volgens het Yin-Yang principe.
Yin vertegenwoordigt het linker hersengedeelte dat gaat over materie, het vrouwelijke, het
mysterieuze, gevoel en is donker. Tot Yang behoort de rechterhersenhelft die uitdrukking
geeft aan het mannelijke, geest en licht. Om deze twee in evenwicht te brengen is een
eenvoudige oefening voldoende. Neem het geschreven getal 8 in gedachte, dat ook
oneindigheid voorstelt, en draai het totdat het horizontaal en symmetrisch over beide ogen
ligt. Het snijpunt van de 8 ligt nu op de plaats van het derde oog. Visualiseer energie enkele
minuten lang die het derde oog verlaat en de acht volgt van rechts naar links. waardoor de
energie van rechts naar links slingert. Op deze manier worden beide hersenhelften op elkaar
afgestemd. Sluit hierna de ogen en concentreer op het derde oog. Stel een vraag,
concentreer en zie wat tevoorschijn komt. Gebruik de kracht van het derde oog voor
fantasie en creatieve processen. De cortex zal zich bijstellen omdat het flexibel is en omdat
hij bestaat uit vrouwelijke en mannelijke energie. Omdat de verbindingen in de cortex niet
zijn gefixeerd, is aanpassing aan emoties en gevoelens die arriveren via de geest mogelijk.
Dit is een belangrijke vaardigheid omdat de cortex het vermogen bezit om de chemische
processen in het lichaam te beïnvloeden. Fysiologische processen zoals haat, angst en liefde
manifesteren zich in ons lichaam als afwijkingen van het normale hormonale niveau, het
aantal witte bloedlichaampjes en de waarden van enzymen.
De signalen van de neuronen worden gecontroleerd door de cortex voordat ze worden
doorgegeven aan de hersenstam. Deze laatste beslaat het onderste gedeelte van de
hersenen en is verbonden met de ruggengraat. Op hun weg passeren de zenuwsignalen van
de cortex dit gedeelte van de hersenen. De hersenstam beheert en observeert niet alleen de
interne lichaamsfuncties maar verwerkt onbewust en instinctief ook een indrukwekkend
aantal andere functies. De hersenstam kan dan ook worden beschouwd als de automatische
piloot van ons stoffelijk lichaam. De geest groeit niet alleen ook de Evoluerende Ziel groeit
mee, gevoed door het “essentiële bewustzijn”. Het zal de lezer nu duidelijk zijn waarom
reïncarnatie plaatsvindt. De volledige groei van ons bewustzijn kan niet worden gerealiseerd
in één (kort) mensen leven.
Toen de mensachtige wezens enkele honderdduizenden jaren geleden het pad van de
evolutie insloegen, ontstond een nieuwe situatie. De mensachtige kreeg het voor elkaar om
handmatig gereedschappen en andere objecten te maken. Deze technische begaafdheid
staat in schril contrast tot het eerdere leven van een mensdier. Ondanks deze evolutie is de
hersenstam niet mee gegaan in ontwikkeling, deze is blijven steken. Hierdoor komt het dat
de reactie op levensbedreigende gevaren, die over een periode van 400 miljoen jaren zijn
opgebouwd maar die nu niet meer bestaan, gegenereerd worden door de hersenstam maar
niet begrepen worden door de cortex. De moderne mens bezit nog steeds deze instinctieve
reacties. Nog voor deze alarmsignalen het bewustzijn bereiken, interpreteert en
transformeert de cortex ze tot emoties. Deze worden op hun beurt getoetst aan allerlei
soorten morele gedragsregels en gewoontes. Om deze reden begrijpt de cortex de signalen
van de hersenstam niet altijd. In de kunstmatige veiligheid van zijn omgeving voelt de cortex
zich op zijn gemak terwijl de hersenstam zich gereed maakt om te ontsnappen. Zo begrijpt
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de cortex de hersenstam niet in de reactie op spanningen of bedreigingen. De cortex herkent
impotentie en frigiditeit als reactie op spanningen, wanneer zorgen de eetlust bederven,
wanneer angst het slapen verhindert. Rugpijn, een hoge hartslag, een verhoogde bloeddruk,
hoofdpijn en darmproblemen zijn allemaal lichamelijke reacties. Ons beschaafd leefmilieu
maakt het ons moeilijk deze achtergrond te erkennen. Een verkeerde interpretatie van deze
symptomen vergroot de angst op ziektes. Als de cortex aan de hersenstam zou doorgeven,
dat er niets aan de hand was, dan zou de hersenstam zwijgen. Maar de cortex vindt
natuurlijk wel dat er iets aan de hand is, namelijk hartkloppingen, slapeloosheid of
verhoogde bloeddruk. En de vrees voor deze ziekten wordt weer doorgegeven aan de
hersenstam. Die gaat dan nog intensiever voorbereidingen treffen om te vluchten. Daardoor
nemen de symptomen toe en krijg je werkelijk bijvoorbeeld een maagzweer of hartinfarct.
Zo ontstaat het merendeel van de psychosomatische ziekten. De cortex van de moderne
mens heeft tralies geplaatst tussen de hersenstam en zijn angsten en emoties. Deze voor de
hersenstam onbekende veiligheidsmechanismen reageren alsof er geen hindernissen
bestaan en het wordt als het ware voor de gek gehouden. Echter, de mens heeft altijd
geweten hoe hij deze hindernissen rond de cortex kan omzeilen in geval van intense
emoties. Muziek en gezang, geuren en kleuren, architectonische schoonheid, erotiek en
poëzie, sport en spel bieden een ontsnappingsmogelijkheid en wegen waarlangs we als mens
tot aandacht gebracht kunnen worden.
Het lichaam heeft een eigen bewustzijn en gedraagt zich ernaar zelfs zonder functionerende
cortex en hersenstam en zelfs tegen onze wil. Het lichaam heeft een eigen bewustzijn. Dit
omvat de seksualiteit, spijsvertering, bloedcirculatie, ademhaling, stofwisseling als ook de
uitscheiden van hormonen in het bloed door endocriene klieren. Deze laatste zijn gevoelig
voor emoties en wat onze zintuigen ervaren. Hierdoor worden hormoonspiegels beïnvloed.
Een ander systeem dat ons bewustzijn controleert, is het zenuwstelsel met de hersenen. Het
heeft onze ruggengraat als centrum. De cortex zelf weet en voelt weinig van het
lichaamsbewustzijn. Voor een deel voelt de cortex wat er aan de hand is maar het vinden
van de oorzaak is erg moeilijk. Het zijn yoga en meditatie die de ervaring ondersteunen van
het lichaamsbewustzijn door een verbinding te maken met de geest en de cortex. Beiden
voelen daardoor de drijfkracht van dit bewustzijn, de in- en uitwendige krachten die hier een
invloed op hebben. Zo worden ze in staat gesteld dit proces te controleren en te begeleiden.
Het onderbewuste
Behalve het lichaamsbewustzijn bezitten mensen ook een “vitaal” bewustzijn, ook wel het
”ego” genoemd. Het ego omvat, verlangen, emoties, passies en energieën die kunnen
resulteren in actie, tevredenheid en het omvat instincten zoals, boosheid, angst, hebzucht
en lust. Hoewel het ego als de cortex verstrengeld lijken, zijn het twee afzonderlijke
krachten. Zij die mediteren ervaren problemen als beide het oneens zijn. Alleen als je in
staat bent het verschil van inzicht door het lichaamsbewustzijn en het ego te onderkennen,
is het mogelijk de bijdrage van elk afzonderlijk te begrijpen. Het ego kan het Kleine Mij
genoemd worden. Toch is het ego, gestimuleerd door externe factoren, in staat de Ziel (het
Grote Mij) min of meer in de hoek te duwen. Zo omarmen velen het idee dat zonder ego er
geen persoonlijkheid bestaat. Dit ego kan positief worden beïnvloed door mededogen,
liefde, geduld, tolerantie en vriendelijkheid. De worsteling van het ego kan worden gezien als
een weerstand tegen het leven omdat het een artificieel leven buiten de realiteit nastreeft.
Als deze worsteling of wens wordt gevoeld, dan betekent dat er weerstand bestaat tegen de
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universele krachten die alles in evenwicht brengen. Het is wijs om het ego te controleren op
alles wat het vreest. Dit vergroot de kans dat jouw ego de strijd opgeeft om alles onder
controle te brengen, hetgeen als een bevrijding kan aanvoelen. Accepteer de stroom van het
leven zoals het tot je komt en geef je hieraan over. Wat echt is, zal boven komen drijven.
Alleen dit zal leiden tot vrede en geluk. Het alternatief is een nooit eindigende strijd, een
worsteling met extremen en een verwrongen beeld van het leven.
Nog onbesproken is gebleven het enige bewustzijn dat in rechtstreeks contact staat met
Ashanata, het bewustzijn van de Evoluerende Ziel of ook wel het “onderbewustzijn”
genoemd. Voor alle levende wezens is de aura onderdeel van het “onderbewustzijn”. De
Evoluerende Ziel oefent invloed uit op onze gedachten, waarneming, sensaties en gedrag, en
is het belangrijkste onderdeel van de evolutie. Helderzienden nemen de Ziel waar als een
stralend licht als het zich opent voor de liefde van alle wezens. De Evoluerende Ziel is het
echte bewustzijn van het eigen zelf. Het is mogelijk dat een wezen, na vele reïncarnaties,
bestaat buiten het grofstoffelijke lichaam als een wezen van stralende schoonheid een
zogenaamd “Lichtwezen”. Dit fijnstoffelijke lichaam ziet er net zo uit als het grofstoffelijke
lichaam en omvat tevens de aura. Het is de hoogste vorm van evolutie die voor de mens kan
worden bereikt. Dit stadium wordt alleen bereikt als de liefde van de Al-Energie en zijn geest
gestalte krijgt in je leven en alles doordrenken. Hoewel de Evoluerende Ziel aanwezig is in elk
bewust levend wezen, verschuilt het zich achter het mentale bewustzijn. Door middel van de
chakra's en de aura drukt de Evoluerende Ziel zich uit maar deze instrumenten zijn niet
perfect en gelimiteerd. De Evoluerende Ziel groeit in bewustzijn door contact met
Lichtwezens en groeit in kracht wanneer het in aanraking komt met elke hogere
energiefrequentie. Het is deze Evoluerende Ziel die mensen aanzet tot het besef van een
geestelijk leven. Hoe kunnen ze bewust worden van hun Evoluerende Ziel? Dit kan door
meditatie, echter er zijn restricties. Alleen als de mensen bewust worden van hun gehele
innerlijk wezen en hun natuur kunnen deze grenzen verdwijnen. Dit komt omdat de
Evoluerende Ziel alleen bewust externe signalen ontvangt, van onze zintuigen, de
hersenstam, de cortex en de geest. Alleen wanneer deze echte meditatie ontstaat, kunnen
mensen direct hun universele bewustzijn en universele krachten ervaren in en rondom hen.
Dit maakt hen in staat bewust te worden van de Goddelijke Vonk (De Evoluerende Ziel, de
Goddelijke Macht en Licht) die tot uitdrukking komt door talrijke tekenen van liefde,
wijsheid, bewustzijn en eigen bewustzijn.
Onbewust ontvangen informatie wordt beschreven als “het onderbewuste” van de mens en
bestaat uit informatie die wel wordt waargenomen, maar niet wordt opgeslagen. Zo
ontsnapt de informatie aan het bewustzijn van de ontvanger. Het opvragen van deze
informatie is mogelijk, maar antwoord zal er nooit komen. Deze onbewust ontvangen
informatie wordt doorgegeven via onze zintuigen en prikkelen de neuronen van de
hersenstam en cortex. Het zijn deze neuronen die beslissen wat er met deze informatie
gebeurt. In bijna alle gevallen gaat deze informatie naar de cortex waarbij de hersenstam
wordt overgeslagen. De cortex registreert en reageert als dat noodzakelijk is, maar deze
informatie wordt niet opgeslagen in het geheugen. Dit in tegenstelling tot alle bewust
ontvangen informatie die wel opgeslagen wordt als deze belangrijk genoeg is voor de
chakra's, de aura en andere centra van energie. Wanneer de neuronen het geheugen van de
cortex hebben geïnformeerd, wordt de informatie verstuurd naar de energiecentra en naar
het geheugen van elke cel van het fysieke lichaam. Dit geldt alleen voor informatie die zowel
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de cortex als het geheugen van de cortex belangrijk genoeg vinden. Deze herinnering is vaag
maar geeft blijvende indrukken die elk moment tevoorschijn kunnen komen. Deze vinden we
in dromen waarin repeterende gedachten, gevoelens, emotionele uitbarstingen,
handelingen en voorvallen voorkomen. Onze geest observeert dit allemaal en stelt een
volledig plaatje samen met de onbewust opgeslagen herinneringen, en slaat deze op. Zo ziet
de geest trauma’s als complexe en schokkende gebeurtenissen van het onderbewuste die,
als we deze negeren, ons dingen laten doen die we niet willen. De aanwezigheid van
trauma’s kunnen chakra's blokkeren. Ze activeren een reeks van gevolgen die vele generaties
worden doorgegeven. Alleen als ze op tijd worden herkend, verliezen de trauma’s hun
negatieve invloed op het onderbewustzijn wat resulteert in eliminatie. Hiermee
samenhangende emoties kunnen worden onderdrukt door medicijnen en drugs maar
kunnen niet worden uitgewist. Het onderbewuste is ook de schuilplaats voor ziekmakende
gedachten, invloeden, passies en suggesties. Zij kunnen gaan kleven aan de aura om, op een
geschikt moment toegang te krijgen of op een afstand te blijven en toe te slaan als de tijd
rijp is. Alles dat niet is verwerkt door het onderbewuste, wordt doorgegeven aan de geest
om weer tevoorschijn te komen in een volgend leven. De Evoluerende Ziel neemt in dit
verband een observerende positie in en wordt hierdoor niet beïnvloed. De Ziel drukt de
essentie uit van je echte wezen.
Chakra’s
Chakra’s zijn de energie- en informatiepoorten van ons fysieke lichaam en verbinden ons
met essentiële machten van ons bestaan. We bezitten dertien grote en vele kleinere
chakra’s. De eerste zeven zijn te vinden in ons stoffelijk lichaam, vier liggen gedeeltelijk
uitwendig en twee geheel daar buiten. De laatste bijvoorbeeld is gelegen direct boven ons
hoofd maar binnen onze aura. Welke chakra’s er geactiveerd zijn, hangt samen met het
tijdperk waarin we leven en de lessen die we moeten leren om te evolueren. Als alle chakra’s
zijn geopend, bezit je de mogelijkheid om uit te stijgen boven het heden en verleden. Het
individu vermengt zich dan met de alles doordringende Goddelijke Macht (Ashanata). De
chakra’s geven daarmee toegang tot het spirituele erfgoed. De spirituele lessen die
gedurende een bepaalde periode van 2160 jaar moeten worden geleerd, gaan samen met
voor ingestelde energieniveaus. Eens had de mens maar zeven chakra’s ter beschikking
terwijl dat aantal nu tot dertien is gestegen. Gedurende de huidige periode zullen de mensen
uitgroeien tot volwaardige universele mensen. Alle geactiveerde chakra’s liggen op een
denkbeeldige Hara-lijn of kanaal genoemd. Dit kanaal bestaat uit fijnstoffelijke materie
onder de naam Reiki, Ki of Prana. Middels dit kanaal stroomt de universele levensenergie.
Het begint boven de cortex en loopt via de hersenstam en ruggengraat door naar het Kipunt (direct te vinden onder de navel) naar de plaats waar de Kundalini, (zie volgende
paragraaf) zich bevindt. Het kanaal verbindt alle chakra’s inclusief de twee boven het hoofd.
Het woord chakra komt van het Sanskriet hetgeen “wiel” of “schijf” betekent. Een chakra
draait als een planeet om zijn as hetgeen wordt versterkt als het energie ontvangt van twee
van de 12 stralen van Ashanata. Deze stralen worden opgevangen door het kruinchakra en
worden door onze beschermengel geleid tot de Mumin en ons onderbewustzijn. De Mumin
is een katalysator van de Evoluerende Ziel die de energie van de stralen meteen omzet in
tachyon energie waardoor ze wervelend langs de chakra`s wentelen. De energie stroomt
door het menselijk lichaam maar er is onderscheid tussen vrouwen en mannen. Dit verschil
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komt tot uiting in cognitieve en emotionele processen. De getransformeerde stralen bezitten
een DNA structuur en tonen zich als een violette vlam als deze worden gevisualiseerd.
De plaats van de zeven hoofd chakra`s in ons fysiek lichaam corresponderen met de
belangrijkste zenuwknooppunten. Het open gaan van de chakra’s boven het hoofd maakt de
mens bewust dat hij een integraal onderdeel is van de eeuwige evolutie die teruggaat tot het
begin der tijden. Jammer genoeg geldt voor velen in het universum dat geblokkeerde
chakra’s een gebrek geven aan evolutionaire kennis uitgedrukt in liefde, vreugde en geluk.
Zoals eerder gemeld, kan het ego de Evoluerende Ziel opzij schuiven waardoor de
informatiestroom wordt geblokkeerd en het lichaam ziek kan worden. Geblokkeerde
chakra’s kunnen onverwerkte gebeurtenissen en samenhangende emoties bevatten die
onderdeel uitmaken van het vitale bewustzijn en deze blijven daardoor acuut of chronisch in
het onderbewustzijn achter. Deze emoties omvatten pijn, angst, droefheid, teleurstelling,
rouw en boosheid van dit leven of van vorige levens. De chakra's kunnen echter worden
geopend door bepaalde typen oefeningen uit te voeren. Doel van de oefeningen is negatieve
informatie om te buigen in positieve.
Door het openen en activeren van de chakra’s, kom je meer te weten over jouw innerlijk. Als
alle chakra`s open en geactiveerd zijn, dan voel je de vereniging met de alles doordringende
Goddelijke Macht van Ashanata en kun je uit de fysieke wereld stappen. Om aangeraakt te
worden door en bewust te zijn van de Goddelijke Macht of het Goddelijke Licht, moet je de
stilte zoeken, daar laat Ashanata zich vinden. Na het tot stilte brengen van je innerlijke
gedachten kun je Ashanata vragen om zijn Goddelijk Licht naar jou toe te laten stromen door
de dimensies en sterrenpoorten en wel via jouw beschermengel. Zo zal je evolueren tot een
multi-dimensionaal wezen en toegang verkrijgen tot de verre herinnering van jezelf in ruimte
en tijd. Zo zijn chakra’s niet alleen poorten voor energie en informatie maar geven ook
toegang tot je spirituele erfgoed.
De chakra’s zijn verbonden met een aantal klieren die hormonen kunnen afgeven aan het
bloed en lymfestelsel waardoor het invloed heeft op je lichamelijk en psychisch
functioneren. Universele krachten en invloeden kunnen niet het lichaam direct bereiken
zonder de aura te passeren. Is men van zijn aura bewust dan kan men gedachten, passies en
suggesties en boosaardige krachten tegen houden.
De zeven belangrijkste chakra’s, die in het lichaam altijd actief zijn, komen nu in het kort aan
de orde:
1) stuitbeen chakra, rood
2) milt chakra, oranje
3) navel chakra, geel
4) hart chakra, groen
5) keel chakra, blauw
6) voorhoofd of derde oogchakra, indigo
7) kruinchakra, violet.
Alle kleuren, die van de stralen van Ashanata afkomstig zijn en die geleid worden door de
Serafijnen, vinden we terug in de kleuren van de chakra's. We kunnen ze de zeven
regenboogkleuren noemen. Andere chakra's bezitten combinaties van deze zeven kleuren.
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Hoewel de meesten het bestaan van de zeven hoofdchakra`s veronderstellen, herkennen
het Tibetaans boeddhisme er maar vijf die verbonden zijn met de vijf lagen van bewustzijn.
Kundalini
De Kundalini is een vergelijkbaar fenomeen als de Evoluerende Ziel en de Geest omdat het
deelneemt aan het bewustzijnssysteem. Het bezit intelligentie en is afgeleid van de
Moederschoot. Het ontwerp komt van Ashanata en is in elke Evoluerende Ziel sluimerend
geïmplementeerd. Het wordt vormgegeven door de Evoluerende Ziel in het stoffelijk lichaam
en het bestaat uit pure nulpuntenergie. Het is te vinden in het heiligbeen binnen het bekken
onderaan de ruggengraat. In dit gebeente sluimert de Kundalini. Het ontwaakt in iedereen
wiens verlangen puur is, in liefde en harmonie leeft met het omringende. De persoon
realiseert zich dat hij niet identiek is aan zijn lichaam, zijn gedachten en emoties, maar aan
het eeuwige Zelf, zonder begin en eind. Hij gaat zich identificeren met zijn ware natuur en
ontdekt dat de waarheid niet bestaat uit concepten en ideologie maar dat waarheid is wat ze
is, een levend gebeuren waarbij het menselijk zenuwstelsel slechts een instrument van
waarneming is. Duidelijk wordt wat er allemaal nog ontbreekt en wat gezuiverd moet
worden. Spreek je verlangen uit en dan kan Ashanata en jouw beschermengel je helpen, de
Kundalini te stimuleren vanuit je hartcentrum. De Kundalini weet wat er gebeurt omdat het
een eigen intelligentie bezit en werkt op zijn eigen stille manier. Zijn onze inspanningen te
groot dan is er voor de Kundalini geen ruimte zich te manifesteren. De Kundalini is in staat
chakra’s te openen en het verschaft, als dat gebeurt, een intens welbehagen. Het zal
duidelijk zijn dat men redelijk geëvolueerd moet zijn om dit te bereiken. Als de Kundalini
werkzaam is, voel je de subtiele vreugde wanneer je als persoonlijkheid transformeert van
slaaf van begeerte naar identificatie met liefde, vergevingsgezindheid, tact en zuiverheid. Pas
als de Kundalini het zesde chakra (voorhoofd chakra of derde oog) ontspant, kan het
onderbewuste het onderbewustzijn in evenwicht brengen waarna de Kundalini verder kan
stijgen naar het chakra boven de kruin. Daar vindt uiteindelijk de versmelting plaats van het
individu met de alles doordringende Goddelijke kracht van Ashanata. Wanneer de chakra
boven de kruin is bereikt, voel je dat doorgaans als een koele wind in het hoofd en de
handen. Deze wind kan omschreven worden als de Heilige Geest, die in iemand werkzaam is.
Evolutie van ons bewustzijn
Belangrijker dan de herinneringen aan vorige levens, is ons evolutionaire pad omdat deze
verklaart wie we nu zijn. Het zijn, wordt mede bepaald door het inzicht, dat we in onszelf
hebben. Dit moet leiden tot een bewuster spreken, denken, handelen of niet handelen.
Spreken is een delicate aangelegenheid want de kracht van het gesproken woord is groot.
Woorden kunnen helen, kalmeren, opbouwend en genezend werken of ronduit schadelijk
zijn. Wie in zijn leven daar rekening mee houdt en dan niet alleen tracht zichzelf te
doorgronden, maar ook zijn medemensen en daarbij de verbanden tussen oorzaak en
gevolgen ziet, ontwikkelt inzicht. Zo is het leven een leerproces dat geen pauze kent. De weg
naar het inzicht is een individueel proces. Ondanks cursussen, boeken en meditaties ontstaat
inzicht door het proces van het besef ervan. De snelheid of intensiteit waarmee je dit kunt
verkrijgen kun je niet beïnvloeden. Wie besluit op weg te gaan naar wat voor hem of haar
werkelijk van belang is, wordt behoed, beschermd en begeleid. Er wordt voor hem of haar
gezorgd. Die zorg gaat ontzettend ver, tot ver voorbij het menselijk bevattingsvermogen.
Door deze zorg ontdek je jezelf en leer je accepteren, aanvaarden en loslaten. Er ontstaat
een gevoel van vreugde, dat het gevolg is van het toelaten van inzicht. Angst verdwijnt. Je
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hoeft dan van het leven geen gevecht te maken, want waartegen je vecht versterkt zich. De
wet van oorzaak en gevolg mag niet uit het oog worden verloren. Alles waar je bang voor
bent, trek je aan. Pas op wat je denkt en wees niet bang voor verandering. Elke verandering
betekent het loslaten van bepaalde gedachten, gevoelens en handelingen. Zo vindt een
verandering plaats in je gevoel, vaak door het ontstaan van een crisis die eisen stelt aan je
wil, hart en hersenen om je leven opnieuw in te richten. Voorbeelden hiervan zijn een ramp,
oorlog, de dood van iemand, armoede, gezondheidsproblemen, overspannenheid of
depressies, scheiding, verlies van werk, een faillissement. De gedachtewending helpt om de
crisis te boven te komen. Gedachten zijn krachten. Het is de energie die de gedachten volgt.
In deze werkelijkheid hoef je niets speciaals te doen. Je hoeft alleen maar te zijn wie je bent
en laat alles dan maar op je afkomen en gebeuren. In de acceptatie van elk facet van je
wezen, creëer je de verandering die je wenst. Je moet alles laten zoals het is. Ook jouw
schuldgevoel is een nog niet geleerde les. Waar je tegenstand aan biedt, houdt stand. Als je
het gevoel ervaart zonder oordeel, kan de energie – die het gevoel is – in beweging komen.
Als je gaat liefhebben wie je bent en in mededogen naar jezelf en anderen kijkt en jezelf en
anderen vergeeft en daar vreugdevol mee in vrede en harmonie bent, zal alles veranderen.
Zo kan je liefde en geluk ervaren en één worden met je Evoluerende Ziel en met alles, dat
bewustzijn in zich draagt. Als je al jouw problemen volledig aanvaardt en erkent inclusief je
schaamte- en schuldgevoel en ook met verantwoordelijkheid in het “nu” – op basis van
liefde en niet op basis van angst – dan weet je dat je je les geleerd hebt. Dan heb je geleerd
hoe het voelt en kun je dat ellendig gevoel achter je laten. Dit noem ik de staat van genade.
Probeer dus bewust te leven in het “nu” en je eigen werkelijkheid te scheppen.
Uiteindelijk zal de evolutie van het bewustzijn leiden tot een Eenheidsbewustzijn. Dit
bewustzijn werd nog eens versterkt toen op 11 maart 2011 een nieuwe energiepoort nabij
ons Melkweg centrum werd geopend. Deze energiepoort betekent een aanzienlijk toename
van de energie die naar de aarde wordt gezonden en die zijn weerga in de geschiedenis van
de aarde niet kent. Deze energie, afkomstig van Ashanata zal de mensheid laten groeien tot
het Eenheidsbewustzijn. De straling die door deze energiepoort wordt afgegeven, bereikt op
dit moment de 8e dimensie waardoor het veranderingen in ons bewustzijn veroorzaakt.
Daarmee wordt de grondslag gelegd voor acceptatie van buitenaards leven. De mensheid zal
zich geleidelijk bewust worden van haar unieke bestaan en haar positieve bijdrage in de
huidige ontwikkelingen. Hoewel de aarde vaker wordt bezocht door machtige buitenaardse
wezens, zijn het twee zeer machtige wezens, behorende tot de groep dicht bij de Al-energie,
die deze gebeurtenissen sterk zullen beïnvloeden. Zij zijn onder ons in fysieke toestand en
assisteren op alle mogelijke manieren. De verwoestende krachten van de Japanse tsunami
enkele jaren geleden, heeft niets van doen met de nieuwe krachtige energie. Deze ramp was
onafwendbaar. De beroering, die dictators in diverse landen veroorzaken, als ook de
financiële problemen in vele delen van de wereld, zijn een onderdeel van deze aanstaande
verandering. Deze drang naar vrijheid wordt versterkt en begeleid door de Aartsengel
Michael. Deze vrijheid, liefde en waarheid waar zoveel mensen naar uitkijken zal zelfs extra
worden versterkt door Ashanata. Hij beval zijn Engelen om een heel belangrijke
energiepoort te openen, de zogenaamde Diamanten toegangspoort nabij Alcyone, de
centrale ster van de Pleijaden. Dit maakt de mensheid meer gevoelig voor de Liefde van
Ashanata. Dit gaat echter niet vanzelf. Om zijn oneindige liefde te ervaren moeten we ons
hart openen voor de drie geheime stralen van Ashanata met de kleuren blauw, goud geel en
pastel roze. Zonder angst zou de mensheid Zijn liefde moeten verder dragen. Daarvoor
81

Door de poort van de tijd

moeten we veranderen. Dit vraagt om moed, eerlijkheid en toewijding. De wens om te
veranderen zal ook je horizon verbreden. Neem verantwoordelijkheid voor alles wat je
levenspad kruist. Oude gedragspatronen zijn altijd productiever. Wat niet echt is, kan niet
langer meer bestaan. Onze lessen zijn vervlochten in alle situaties van ons dagelijks leven.
Ons leven is één grote les. Mochten we deze lessen niet willen of kunnen begrijpen, besef
dan, dat je blijft reïncarneren totdat je deze lessen wel hebt geleerd. Er is geen vergelding
voor het niet begrepen hebben van deze lessen want er blijft altijd een nieuwe kans, een
voorbeeld van de liefde en genade die ons gegeven is.
Merkaba
De Merkaba is een hoog energetisch veld dat het menselijk lichaam omringt. Het woord is
opgebouwd uit de woorden “Mer”, “Ka” en “Ba”. Het eerste woord “Mer” betekent in
tegengestelde richting wervelende licht of energievelden. Het tweede staat voor geest en
het derde woord voor lichaam of werkelijkheid. Het is duidelijk dat we hier te maken hebben
met een energiesysteem dat verbonden is met de chakra’s en andere energiecentra zoals de
Kundalini. De Merkaba laat zich waarnemen als een tetraëder, dat zijn twee gelijkzijdige
driehoeken die zijn verstrengeld in de vorm die we kennen als de ster van David. Dit
energieveld beweegt zich rond ons aan de buitenkant van de aura. De uitstraling van de
Merkaba wordt versterkt door de kracht van je Evoluerende Ziel en de stralen van Ashanata,
die via het kruin chakra toegang krijgen.
Aura
De aura is de eerste ontvanger van essentiële informatie die belangrijk is voor de
ontwikkeling van de Ziel. Deze geeft de energie door aan het menselijk lichaam via de
neuronen, chakra`s en de genen. Dit energieveld omringt en doordringt het lichaam als een
halo. Er kunnen drie aura’s worden onderscheiden: de etherische, de mentale en spirituele.
De etherische aura wordt vorm gegeven door de straling van het fysieke lichaam en reikt tot
20cm daar buiten. De mentale aura is verbonden met het mentale bewustzijn (geest) en
eindigt veel verder buiten het lichaam op ongeveer 2,2m. De spirituele aura is gerelateerd
aan de Evoluerende Ziel. Alle drie bestaan door elkaar en geven vorm aan het energieveld
dat waar te nemen is als een kleurrijk eivormige halo. Niet iedereen zal de aura kunnen
waarnemen. Dit is voorbehouden aan hen die een bepaald spiritueel ontwikkelingsniveau
hebben bereikt. De kleuren veranderen met de emoties van de persoon. Binnen dit
energieveld steekt een helder gebiedje af, het zogenaamde brandpunt. De positie is
persoonsgebonden en geeft weer hoe we ons voelen en gedragen en hoe we de wereld om
ons heen waarderen. Dit is van invloed op onze gezondheid. Zo’n brandpunt ontstaat door
een werveling van energie die het lichaam doorsnijdt nabij het hart en heeft een doorsnede
van ongeveer 1cm. Alle informatie, die de aura passeert, heeft de Evoluerende Ziel of de
geest als einddoel.
Mensen zeggen dat een karakter niet kan worden veranderd omdat bepaalde persoonlijke
eigenaardigheden terugkeren ondanks de wens om deze te wijzigen. Alles dat wordt
onderdrukt, blijft als een ziektekiem in de chakra’s en aura’s om op elk moment terug te
keren. In het onderbewuste huizen sub-persoonlijkheden die alleen maar één ding willen:
zich willen uiten door gebruik van je te maken. De huilende baby, het eenzame kind, de
gefrustreerde puber, de hoopvolle geliefde, de ambitieuze werker, zij allen willen tot leven
komen en hun rol spelen en liefst een dominante rol. Zo’n conflict maakt het leven er niet
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gemakkelijker op. Als de tegenstellingen groot zijn, kan dit leiden tot
persoonlijkheidsproblemen. Om de energie weer in stroming te krijgen, en deze
tegenstelling te niet te doen, is het oefenen van bepaalde ademhalingsoefeningen gewenst.
Ons onderbewustzijn behoudt alle indrukken uit vorige levens en daarom kunnen deze
tijdens dromen tevoorschijn komen.
Als licht, bepaalde krachten of een hoger bewustzijn, waar ook vandaan, ons lichaam
bereiken, via de aura en de chakra’s, met energie en informatie kan dit weerstand
opwekken. Dit hoort bij een natuurlijke reactie van de menselijke natuur die, in vele
opzichten, wil vasthouden aan een zich eigen gemaakte wijze van observeren, voelen en
reageren. Toch eist het accepteren van al wat in ons neerdaalt een algehele flexibiliteit en
bereidheid om onze menselijke ideeën en gevoelens op te geven; hoe flexibeler hoe meer
onderbewustzijn, hoe stugger hoe meer weerstand. Wanneer bepaalde informatie
betreffende de geest en het onderbewustzijn geheel zijn verwerkt, neemt de flexibiliteit toe.
Deze informatie is daarna niet meer in de chakra`s en aura terug te vinden. De informatie
blijft wel bewaard in de morfogenetische velden om ons heen en gaat daardoor nooit
verloren. Het onderbewustzijn eindigt bij de dood.

15 DE ZON EN HET UNIVERSELE BEWUSTZIJN
Iedereen denkt bij de zon aan een hemellichaam dat ons veel licht en warmte geeft, zoals
iedere ster. Maar je kunt je afvragen of de zon meer is dan alleen een hete gasbol? Toen ik
mij eens concentreerde op de zon gebeurde er iets dat mijn inzicht wijzigde. Ik was aan het
denken over de energie die de gedachte volgt toen er iets onnavolgbaars gebeurde. De zon
bleek bewust te zijn van mijn gedachte en richtte haar aandacht op mij. Dit bracht bij mij een
verandering teweeg. Onze zon heeft bewustzijn. Achter onze zon staan nog veel meer
zonnen die allemaal over bewustzijn beschikken. Zo ontdekte ik een compleet communicatie
netwerk waarin deze zonnen knooppunten zijn en waarvan ik niet wist dat het bestond. Het
zal duidelijk zijn dat dit de tijd was waarin ik de teleportatieportalen ontdekte die middels de
sterrenpoorten een netwerk vormen. Achter deze sterrenpoorten was een vurige bol te zien
en later realiseerde ik me dat ik Ashanata had gezien. Hij bezocht me die avond en onthulde
aan me verschillende geheimen van het universum. Nog meer gebeurtenissen waarbij de zon
een rol speelde, vonden plaats tijdens een reeks van Reiki initiaties, die ik als Tibetaans
Reikimeester uitvoerde. De opmerkelijke verschijnselen werden tijdens cursussen ook door
de deelnemers opgemerkt. Verschillende keren verschenen er lichtbollen, lichtstralen,
kleuren en gouden Boeddha's. De opmerkelijkste gebeurtenis was het uit de zon
tevoorschijn komen van een piramide samen met een lichtwezen. Ook dit verschijnsel
herhaalde zich verscheidene keren nadat het enkele keren was opgelost. Derhalve moeten
we ons realiseren dat er in het universum verschillende typen bewustzijn naast elkaar
bestaan. Ook onze aarde, alsook de andere planeten bezitten net als de zon bewustzijn. In
de zon wordt door middel van een kernfusieproces waterstof omgezet in helium waarin
atomen en elektronen van het helium een belangrijke rol spelen. Welke verbinding het
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atoom ook aangaat het elektron is altijd aanwezig alsook kwantum deeltjes. Elektronen
functioneren als het verstand van fijnstoffelijke materie. We kunnen zowel de golven die van
de zon afkomstig zijn en die bepaalde frequenties bezitten vergelijken met die van ons
bewustzijn. Ons bewustzijn komt overeen met de alpha-, beta-, gamma- en andere
frequenties van de zon. Samen vormen ze een interessante mix. Onze zon is dus geen dode
materie.
Zoals Ashanata produceert ook de zon twaalf energie stralen zoals ook andere sterren in het
universum. Met zijn stralen is Ashanata in staat gebeurtenissen op planeten te beïnvloeden.
Hij kan ze in intensiteit versterken als hij daartoe de noodzaak voelt. Onze zon die behalve
sterrenpoort, communicatiepoort en stralingsbron van bewustzijn is, speelt een belangrijke
rol. De zon bezit de macht om het aards magnetisch veld te beïnvloeden, onze
persoonlijkheid, onze celstructuur en ons biologisch ritme. Op dagen waarop de
stralingsintensiteit hoog is, voelen sommige mensen zich meer op hun gemak, meer alert en
ontvankelijk dan op dagen met een lage intensiteit, waarop ze trager zijn en meer
concentratieproblemen hebben. Het zijn de stralen van de zon die het vermogen van de
hersenen beïnvloed door middel van de endocriene klieren (hypofyse, schildklier et cetera).
Deze stralen verzekeren dat de endocriene klieren het magnetisch veld van het lichaam
gebruiken voor het produceren van hormonen. Immers de straling van de zon oefent invloed
uit op de het bioritme door transformatie van het magnetisch veld van de epifyse in
melatonine. De zelfde transformatie vindt plaats door de hypothalamus en hypofyse die de
productie en afscheiding initiëren van de geslachtshormonen oestrogeen en testosteron.
Deze conversie van magnetische- naar chemische processen wordt ook wel
elektrochemische transformatie genoemd. In dit verband hebben ook de zonnevlekken cycli,
die bepalen hoe de straling van de zon is verdeeld over een bepaalde tijdsperiode, invloed
op de endocriene klieren. Er bestaat een interactie tussen de aarde, mensen, andere
planeten, dieren, maan, et cetera, die alle bewustzijn bezitten. Het klinkt redelijk te
veronderstellen dat alle planeten waarvan de posities ten opzichte van de zon constant
wijzigen, gebeurtenissen op de zon beïnvloeden. Na veel onderzoek zijn de meeste
natuurkundigen er van overtuigd dat de zwaartekracht van de planeten geen invloed heeft
op de activiteit van de zon. Hoewel de massa van de planeten ten opzichte van de zon gering
is, draaien allen om een gezamenlijk zwaartepunt. Zodoende ontstaan er krachten die de zon
doen accelereren of afremmen. Hierdoor wordt een dynamisch mechanisme in beweging
gebracht dat vier magnetische velden opwekt. Dit mechanisme komt tot stand doordat niet
alleen de zon om zijn as draait maar het inwendige draait met een andere snelheid dan de
uitwendige lagen waardoor een effect vergelijkbaar met een dynamo tot ontwikkeling komt
in wisselwerking met de gravitatie krachten. Deze dynamo is verantwoordelijk voor de
zonnevlekken cycli. Een zonnevlekken cyclus duurt 11,1 jaar bestaande uit 4,6 jaar van
toenemende- en 6,5 jaar van afnemende activiteit. Na de periode van acceleratie is de
energie noodzakelijk om de zon binnen een zelfde tijdbestek naar een rustpunt te krijgen
onvoldoende wat de niet synchrone periodes van acceleraties veroorzaakt.
Wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond dat de zonnen activiteit vroeger compleet
verschilde. Toevallig ontdekte de natuurkundige P.D. Jose een periode van 178,7 jaar in de
acceleratie en het afremmen van de zon die echter niet synchroon loopt met de zonnen
activiteit. Dit blijkt beïnvloed te worden door de omlooptijden van de grote planeten. Het
blijkt dat elke 178,7 jaar de planeten bijna in dezelfde positie staan ten opzichte van elkaar.
Voor Jupiter zijn dat 18,08 omwentelingen om de zon en voor Saturnus, Uranus en Neptunus
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achtereenvolgens, 6,07, 2,13 en 1,08. Vergeleken met het moment van hun vorige
samenstand, zijn ze wat verder in hun baan verschoven. Dit leidt tot weer kleine variaties in
de versnelling van de zonnen activiteit. Toch verandert de zonnevlekkencyclus op dit
moment. De oorzaak hiervan is gelegen in de activiteiten van Ashanata en de Serafijnen die
door het gebruik van hun stralen, de inwendige processen van de zon beïnvloeden om de
evolutie op aarde te stimuleren. De intensiverende fotonengordel van de Plejaden
ondersteunt deze verandering. Wat beïnvloed de zonnevlekken? De zonnevlekken
intensiveren de stralen van Ashanata ten voordele voor het leven op aarde. Drie hiervan
bezitten voornamelijk spirituele kracht waar het hart van de mensen en dieren ontvankelijk
voor zijn. Deze stralen wervelen van links naar rechts met de kleuren blauw, goudgeel en
pastel roze. Op dezelfde wijze bewegen de zonnevlekken zich over het oppervlak van de zon,
van links naar rechts, als je op het Noordelijk halfrond staat. Toen de oppositie van de
gevallen Engelen en Semëel was gestopt kon Ashanata de acceleratie periode van de zon
verhogen hetgeen sommige wetenschappers is opgevallen. Na 2012 zullen de zonnevlekken
cycli geen extremen meer kennen. 2012 wordt genoemd in de I-Tjing en in de Maya kalender
als het einde van een periode. Op 21 december 2012 was het dat de aarde precies in lijn
stond (conjunctie) met het centrum van de Melkweg en de fotonengorgel van de Plejaden.
Toen was er een uitbarsting van spirituele energie als nooit tevoren veroorzaakt door
Ashanata en de Serafijnen. Ook op 21 juni 2014 gebeurde dit. Om de mensheid te helpen
deze energieën om te buigen tot verdraagzame hoeveelheden licht, energie en vibraties zijn
Planetaire Engelen ingezet. Mensen kunnen depressieve gevoelens krijgen of positieve
emoties krijgen, afhankelijk wat die energie los maakt. De mensheid gaat op deze wijze een
zeer interessante periode tegemoet waarin de zon zijn belangrijke positie blijft bewaren voor
de toekomstige tijdperken.

Kunnen de zonnevlekken het klimaat beïnvloeden?
Deze vraag houdt ook natuurwetenschappers bezig. Het was en is nog steeds voor hun een
grote uitdaging omdat de zon zoveel zaken op aarde beïnvloedt. Recent onderzoek heeft
bevestigd dat erupties van geladen deeltjes, die als zonnewind de ruimte in worden
geslingerd, de aarde bereiken, de regendruppel vorming ofwel vorming van de bewolking
bevorderen, behoudens andere oorzaken. Als er voor langere periodes geen zonnevlekken
ontstaan bestaat de mogelijk van een tweede ijstijd met snel dalende temperaturen. In de
17e eeuw was er ook een minimum van zonnevlekken die bekend staat als de kleine IJstijd.
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16 DE BEWUSTZIJNSGEBIEDEN
Bewustzijn is een vaak terugkerend onderwerp in voorgaande hoofdstukken. De
bewustzijnsgebieden hebben echter een andere betekenis. Deze gebieden behoren tot de
spirituele wereld en omringen de aarde, onzichtbaar voor de meeste mensen. Ze werden
door Sananda en zijn volgelingen uit de Moederschoot ontworpen toen ze daartoe de
opdracht van de Al-Energie ontvingen om voor de wezens op aarde te zorgen.
Als het fysieke lichaam van de mens sterft zal, na een evaluatie periode van drie dagen
waarover meer in het hoofdstuk incarnatie, de Evoluerende Ziel in bijna alle gevallen
verhuizen naar deze Bewustzijnsgebieden. Daar verblijft het enige tijd om te groeien en
verder te ontwikkelen als daarvoor toestemming wordt gegeven door hogere autoriteiten.
Alleen in exceptionele gevallen, als verder reïncarneren en evolueren op aarde geen nieuwe
perspectieven biedt, mag de Evoluerende Ziel, deze gebieden overslaan en zich rechtstreeks
verenigen met de Al-Energie. Het leven in deze gebieden
heeft vele geheimen.
De Bewustzijnsgebieden bestaan uit zeven
hoofdsferen of lagen die elk weer zijn opgedeeld
in totaal 49 ringen. Enkele namen waarmee deze
zeven gebieden zijn te typeren zijn Donker,
Intermediair en Hemels. Zo ook maakt het
Sjamanisme
onderscheid
tussen
de
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Bovenwereld, de Middenwereld en de Onderwereld. Elke Sjamaan kan met zijn Geest door
deze gebieden reizen en contact maken met de Evoluerende Zielen die zich daar ophouden.
Welk gebied de Evoluerende Ziel krijgt toegewezen is afhankelijk van het ontwikkelings- of
evolutiestadium en de vooruitgang die gemaakt is gedurende de incarnaties. Bij elk
ontwikkelingsstadium van je bewustzijn hoort een bepaald energieniveau, of
trillingsfrequentie van de Ziel. De sferen en hun ringen hebben alle verschillende
trillingsfrequenties. De Evoluerende Ziel kan alleen maar toegang krijgen tot het gebied waar
het energieniveau of de trillingsfrequentie mee overeenstemt. De hoofd- en sub gebieden
zijn dus allemaal gerelateerd aan hoe je hebt geleefd, afhankelijk van je spirituele leven en
wat je hebt gedaan met de liefde van de Al-Energie en Ashanata. Ben je als een broer of
zuster geweest voor iemand anders of niet? Heb je begrepen wat liefde, vrede,
gerechtigheid, loyaliteit, waarheid, vreugde, vriendelijkheid, mededogen en verlossing zijn
en hoe ben je tot dat besef gekomen? Op het eind van elke reïncarnatie wordt, in de drie
dagen na de lichamelijke dood, nagegaan of het leven heeft geleid tot een verhoogd of
verlaagd energieniveau van het bewustzijn. Daarna verliest de Evoluerende Ziel het juk van
de Geest en arriveert de naakte Ziel doorgaans in een tussensfeer waar hij rust kan vinden.
Op dat moment valt de Ziel met assistentie van begeleidende Engelen van dat gebied in een
genezende slaap. Je beschermengel zal je daarbij ook helpen. De Evoluerende Ziel vindt
daarin vrede en rust terwijl dienstbare Engelen ongemerkt in je nabijheid zijn. Na deze rust
periode gaat de ziel naar het toegewezen gebied waar hij op afgestemd is. Hier neemt de
Evoluerende Ziel weer vorm aan en krijgt hij een astraal lichaam, dat op het lichaam kan
lijken, dat hij of zij eerder op aarde had. De ziel kan zich dan als een jong of oud mens of als
dierlijk manifesteren. Het is van belang hoe je geleefd hebt. Je gevoelens bepalen het type
leven dat je zult krijgen in een bepaald bewustzijnsgebied. In deze gebieden zal je de energie
voelen van de heersende Aartsengel op aarde. De bewustzijnsgebieden zijn onderverdeeld in
sferen, die elk zo zijn gecreëerd dat de Evoluerende Ziel snel evolueert. Het is weinigen
gegeven deze gebieden vooraf te bezoeken, tenzij door een Bijna-Dood-Ervaring (BDE) of
uittreding van de geest uit het stoffelijk lichaam. In die situatie verlaat de Geest het lichaam
maar blijft door een onzichtbaar koord verbonden met het lichaam om het levend te
houden. In die gebieden en sferen kun je de menselijke zielen van de aarde zien.
Ook ik heb deze ervaring ondergaan toen ik op 37 jarige leeftijd een BDE onderging. Er lag
een medische oorzaak aan ten grondslag. Ik groeide op met een aangeboren afwijking van
de longslagader die op latere leeftijd een chirurgische ingreep noodzakelijk maakte. Ook was
er volgens de cardioloog sprake van een lekkende hartklep. Na uitgebreid onderzoek werd
de datum van de operatie vastgelegd. De nacht hieraan voorafgaand kreeg ik een BDE. Op
dat moment zag mijn Evoluerende Ziel mijn toekomst in de Bewustzijnsgebieden waar ik, na
het sterven van mijn lichaam, zal verblijven. Het voorval was prachtig en vele geheimen
werden voor mij onthult. Natuurlijk wilde ik daar blijven maar daar bleek ik geen inspraak in
te hebben. Nadat ik met mijn overleden grootmoeder en grootvader van mijn moeders kant
had gesproken, viel ik weer terug in mijn lichaam. Hoewel ik me de volgende ochtend
genezen voelde, ging ik toch voor de operatie naar het ziekenhuis. Tegen de cardioloog
vertelde ik, dat ik me beter voelde, maar dat hij dat zelf dan ook maar moest constateren.
Na een laatste onderzoek door de cardioloog, moest hij tot zijn verrassing mij gelijk geven.
Nog nooit had hij zoiets meegemaakt en hij had zeker niet gedacht dat ik die dag gewoon het
ziekenhuis zou uitlopen in dezelfde kleren als waarin ik binnen was gekomen. Ik was niet
alleen door hem volledig genezen beschouwd, hij kon zelfs geen spoor meer vinden van mijn
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aangeboren afwijking en hij kon ook geen lekkende hartklep vinden. Vanaf die dag voelde ik
dat de restricties om de Bewustzijnsgebieden te bezoeken waren verdwenen en dat deed
me vaker een bezoekje afleggen. Door mijn contacten met Engelen en andere aanwezigen in
deze gebieden kreeg ik meer informatie over deze bijzondere omgeving. Hieronder geef ik in
het kort mijn ervaringen weer.
De Donkere Gebieden
De Donkere Gebieden beslaan de eerste vier sferen en hun ringen. Deze lage sferen kunnen
omschreven worden als de hel van ellende. De donkerste gebieden worden bevolkt door
demonen, de zogenaamde heersers van het kwaad, de Asura's van De Anderen. Echter het
zijn niet de demonen die de bewoners kwellen en er een hel van maken, nee, het zijn de
bewoners zelf die door hun gedrag dit veroorzaken. Hun negatief levenspatroon wordt hier
voortgezet. Het zal duidelijk zijn dat met zoveel gelijk gestemden, deze sferen vol zitten met
zware boeven en misdadigers die gewoon doorgaan met hun negatief gedrag. Ze bezitten
allemaal een laag energieniveau. Meer specifiek is de eerste en laagste sfeer de verblijfplaats
voor alle meesters en geniën van het kwaad. Behalve dat hier veel geleerden met hun groot
ego verblijven, huizen hier ook zware misdadigers, dictators, die niets ontziend mensen de
dood in hebben gejaagd. Behalve voorbeelden zoals Stalin en Hitler, kun je ook denken aan
drugsbaronnen, gangsters, huurmoordenaars en andere niets en niemand ontziende
mensen. Zij hebben alles gedaan om de mensheid de verkeerde kant op te sturen, tegen de
stroom van de evolutie in.
Toch bezitten deze zielen in deze gebieden in essentie de goddelijke kern van het leven. Het
doel van de Asura's, demonen en genieën van het kwaad is om de mensheid van de AlEnergie en Ashanata af te leiden, om liefde te elimineren en de mensheid liefst ten gronde te
richten. De laatste jaren is hierin verandering gekomen zoals in het laatste hoofdstuk wordt
uitgelegd.
Hun leider is Satan, die beschikt over een machtig leger zowel in de Donkere
Bewustzijnsgebieden als op aarde. Ze heersen en controleren de eerste drie
Bewustzijnsgebieden eb heersen over veel mensen op aarde. De helpers van Satan komen
op alle aardse continenten voor en krijgen hun bevelen vanuit deze sfeer. Op aarde
gebruiken ze alle mogelijke middelen om hun doel te bereiken.
De Anderen gebruiken en beïnvloeden als het even kan veel uitvinders en wetenschappers
als hun persoonlijk verlengstuk om kwaad te doen. Wetenschappers worden hooggeacht op
aarde en worden verondersteld onafhankelijk te zijn en als zodanig hun studies te
verrichten. Echter, hoe belangrijker hun vindingen des te meer macht ze op aarde bezitten.
Een aantal van hen zijn als “monsters” en gebruiken hun goddelijke gaven voor destructieve
doeleinden omdat hun grote ego vecht voor eer, aanzien en glorie. Natuurlijk zullen ze niet
toegeven dat hun ideeën zijn ingegeven door signalen uit de Donkere Gebieden. Een aantal
van deze uitvinders en wetenschappers zullen het predicaat geniën of meesters van het
kwaad krijgen als ze een verblijf in de Donkere Gebieden krijgen toegewezen. Deze
kwaadwillende uitvindingen worden gewoonlijk gedeeltelijk of volledig gecompenseerd door
uitvindingen door hen, die het goede nastreven en zijn verbonden met de Lichtwezens in het
universum. Er zijn dus zowel goede als slechte gidsen die hun uitvinders inspireren. Het zal
duidelijk zijn waar de slechte signalen vandaan komen. De goede komen van het Zomerland,
beter bekend als de Hemelse Gebieden, waarover later meer. Alle gidsen (Engelen) die deze
gebieden bewaken kunnen gedachten lezen en bij hun blijft niets onopgemerkt. Niemand,
maar dan ook niemand, zelfs niet de briljantste geleerde, zou op aarde ook maar iets
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ontdekken zonder geïnspireerd te worden door signalen van gidsen uit het universum of de
Bewustzijnsgebieden
Hoe kun je uit de Donkere Gebieden komen? Hiervoor zijn een aantal zaken van belang. De
wezens die daar verblijven, zullen tot inzicht moeten komen om hun gedrag te kunnen
veranderen. In berouw kunnen ze zich biddend wenden tot de Al-Energie. Uiteindelijk zal de
Al-Energie hen helpen door Engelen te sturen om hen op halen en te begeleiden naar een
meer geschikte sfeer. Zielen kunnen groeien tijdens hun verblijf in de Bewustzijnsgebieden
hoewel het via reïncarnatie vaak sneller gaat. Op aarde staan ze gedurende een reïncarnatie
bloot aan de verleidingen van de vrije wil. Vallen ze terug in hun oude negatieve gedrag dan
zal na afloop van hun aards verblijf de trillingsfrequentie naar beneden worden bijgesteld en
krijgen ze een lager Bewustzijnsgebied toegewezen. Omdat de Al-Energie niet wil dat er ook
maar één van zijn schepselen verloren gaat, geeft hij ze altijd een mogelijkheid om tot inzicht
te komen en het opnieuw te proberen. Hij wil dat ze de kracht van de liefde, vrede en
harmonie erkennen en dat in de samenleving waar maken. Het zal nog vele eeuwen duren
voordat deze ideale situatie bij iedereen is bereikt. Uiteindelijk zal de mensheid evolueren
naar een Goddelijke status en allen zullen de Al-Energie en Ashanata dan kennen. Nu terug
naar de Bewustzijnsgebieden waarvan de verschillende gebieden en sferen afzonderlijk
onder de loep worden genomen.
De eerste Bewustzijnssfeer
Dit gebied is helder en goed te onderscheiden. Alles in deze sfeer is volledig gericht op
activiteiten die te maken hebben met de laagste menselijke lustgevoelens. Iedere poging om
met hen te communiceren of de aandacht te trekken, is gedoemd te mislukken. Er wordt
met een totale onbewustheid op gereageerd en in het ergste geval met angst, verbijstering
of vijandigheid. Deze Zielen doen pogingen om op de één of andere manier aan het fysieke
aardse leven deel te nemen. De Bewustzijnsgebieden zijn dus geen gevangenis. Deze zielen
kunnen zich verplaatsen naar aardse locaties waar seksfeesten, orgieën en partijen worden
gehouden. Maar ze bezitten geen fysiek lichaam meer en kunnen dus niet deelnemen aan
deze uitspattingen deelnemen zoals ze maar al te graag zouden willen. Deze onmogelijkheid
weigeren ze te accepteren of in te zien. Vanaf de aarde moeten ze terugkeren naar de hun
toegewezen Bewustzijnssfeer waarop hun energieniveau of trillingsfrequentie is afgestemd.
Bij terugkeer stiekem overstappen naar een andere sfeer of ring is dus uitgesloten. Ze
kunnen, als ze dat willen, groeien in bewustzijn waarvoor ook in deze gebieden specifieke
Engelen aanwezig zijn. Komen ze tot inkeer dan verhuizen ze naar een hogere beter
passende sfeer of ring.
De tweede Bewustzijnssfeer
De bewoners van dit gebied worden wel dromers genoemd. Ze bezitten een duidelijke
trillingsfrequentie, wat erop wijst, dat ze ergens in de huidige tijd een kijkje op aarde komen
nemen om te genieten van wat ze willen. Dat kan zowel positief of negatief uitvallen.
Sommigen gaan gewoon door met allerlei negatieve handelingen terwijl anderen proberen
te communiceren met bekenden. Fantasie speelt dan ook een grote rol in deze sfeer. De
vooruitzichten van deze Zielen zijn gelijk aan die van de vorige ring. Ze kunnen hulp krijgen
van Engelen en meesters uit de hogere sferen als ze daar om vragen omdat ze tot inzicht zijn
gekomen. In dat geval worden ze naar een meer passende ring gebracht.
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De derde Bewustzijnssfeer
Deze bewoners worden ook wel de “Ingeslotenen” genoemd. Ze hebben in hun aardse
bestaan het ego voorop gesteld en voorrang gegeven boven dat van hun Evoluerende Ziel
die ze hebben weggedrukt. Ze gelijken veel op de bewoners van de tweede sfeer en zouden
er in eerste instantie mee verward kunnen worden. Echter, deze groep bestaat slechts uit
diegenen, die weten dat ze hun fysieke lichaam niet kunnen terug krijgen maar willen dat
niet accepteren. Ze proberen constant hun bestaan op aarde, waaraan ze gewend waren, na
te bootsen. Een bestaan dat wordt gedomineerd door geld, invloed, macht voorkomend uit
het ego. Sommigen proberen opnieuw in hun dode lichaam te komen en dit weer te
reactiveren, zelfs in het graf. Dit kan een verklaring zijn voor door sommige mensen
waargenomen stralingseffecten op begraafplaatsen. Dit is natuurlijk maar een tijdelijke
mogelijkheid omdat het begraven fysieke lichaam vergaat. De angsten waar zij door heen
moeten gaan wanneer zij getuigen zijn van de crematie van hun eigen lichaam (stoffelijk
overschot) is zeker iets om over na te denken. Als groep vormen ze de hoofdblokkade in de
stroom van het menselijk leerproces. Een leerproces dat gekenmerkt zou moeten worden
door het kennen en toepassen van liefde, mededogen, vreugde, vergeving, trouw et cetera.
Ook wordt hen hulp geboden door Engelen en meesters uit de 5e en 6e Sfeer. Het aantal
Zielen in deze sfeer blijft stijgen zolang hun fysieke menselijke waarden, die deze conditie in
stand houdt, niet veranderen. Het ego is vaak erg hardnekkig en moeilijk te verslaan.
De vierde Bewustzijnssfeer
Opmerkelijk, maar deze bewoners worden de “Wilden” genoemd. Hoewel hun aantal veel
kleiner is dan in de vorige sfeer, hebben ze nog dezelfde driften hoewel deze op een heel
andere manier tot uitdrukking komen. Dit heeft te maken met een kleine verschuiving van
het bewustzijn. Deze “Wilden” beseffen niet, dat ze het gebruik van hun fysieke lichaam
hebben verloren. Ze willen alleen dat zien, wat ze in de fysieke realiteit hebben ervaren. Ze
zijn zich wel erg van bewust, dat ze op één of andere manier anders zijn dan de levende
mensen op aarde maar doen alsof ze gewoon aan dit leven deelnemen. Ze begrijpen het hoe
en waarom niet. De voortgang die de evolutie brengt, begrijpen ze ook niet alsook het besef
dat ze in hun ontwikkeling kunnen groeien.
De Intermediaire gebieden
Deze gebieden bestaan uit de vijfde Bewustzijnssfeer en de eerste drie ringen van de zesde
sfeer. De eerste ring van de zesde sfeer en hoger zijn de bestaanssferen van de Evoluerende
Ziel. Daarmee wordt bedoelt dat in deze gebieden de Ziel het snelst evolueert. In deze
Intermediaire gebieden krijgt de Evoluerende Ziel doorgaans rust voordat hij naar de sfeer
kan vertrekken waar hij op afgestemd is.
De vijfde Bewustzijnssfeer.
De opbouw van deze sfeer is vrij rechtlijnig. In de eerste ring van deze sfeer verblijven zij die
beseffen en accepteren dat ze niet langer een fysiek menselijk leven hebben. Ze hebben
echter geen idee, bewustzijn of herinnering hoe ze verder moeten. Er kan hulp worden
verleend als ze tot inkeer komen bijvoorbeeld door een reïncarnatie. Spirituele levensgidsen
die hun worden toegewezen gedurende deze incarnatie zijn niet altijd de beste. Soms doen
ze zelfs het verkeerde omdat het wordt ingefluisterd door minder bekwame geestelijke
gidsen. Echter, ze hebben de vrije wil om niet op het foute advies in te gaan. Vaak zijn ze
door het verlies van het fysieke lichaam overweldigd en verblijven ze in een apathisch,
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bewegingsloze, passieve staat, afwachtend wat er gaat gebeuren. Gewoonlijk zijn ze wel
aanspreekbaar bijvoorbeeld door de bewoners uit de zesde sfeer, die ze kunnen instrueren
naar een meer geschikte ring binnen deze sfeer te gaan. Om deze reden is de populatie hier
relatief klein maar ook min of meer constant.
De Kinderring en de dieren
Tussen de vijfde en zesde Bewustzijnssfeer is een gebied dat is bedoeld voor de dood
geboren baby’s en kinderen tot drie jaar oud. De zielen van de kinderen, die een bewustzijn
hebben gekend, worden hier gekoesterd en opgevoed door wezens die echte moederliefde
bezitten. De kleintjes leven in een gebied dat liefde ademt en waar zich bloemen met
fantastische kleuren bevinden. De opvoedsters zijn als heldere sterren, stralend van liefde en
niets anders dan liefde. Geen van de kinderen is zich bewust van hun vorig aards leven.
Wanneer ze volgens de aardse jaartelling zeven jaar oud worden verhuizen ze naar een
andere meer geschikte sfeer of ring die past bij het evolutie niveau van hun ziel.
Wanneer een dier sterft zal de geest oplossen en zich formeren in de dierenring. Al het
dierlijke is geconcentreerd in één ring. Alleen als er een speciaal verzoek wordt gedaan door
een voormalige liefhebbende eigenaar, die tenminste tot het zesde Bewustzijnsgebied is
geëvolueerd, kunnen dier en eigenaar elkaar ontmoeten. De eigenaar kan het dier terug
sturen naar de aarde om te reïncarneren zoals bij mensen. Omdat het dier geen ziel bezit zal
het niet zo snel kunnen evolueren. De Deva die aan het dier is toegewezen, beslist wat er
gebeurt.

De zesde Bewustzijnssfeer
In tegenstelling tot de vorige sfeer is deze onderverdeeld in vele ringen. Alle bewoners
hebben gemeen dat ze weten en accepteren dat ze door de fysieke dood zijn heengegaan en
proberen niet meer op de één of andere manier aan het fysieke aardse leven deel te nemen.
Omdat we de hoogste, de zevende, sfeer naderen is het groeien uit deze zesde
Bewustzijnssfeer geen kleinigheid. Het bevat zes à zeven ringen die elk iets aparts huisvesten
zoals afzonderlijk aan de orde komt.
De zesde Bewustzijnssfeer - eerste ring – de eerste Spiegelzaal.
Vanuit deze ring kan er langzaam worden geëvolueerd tot de hogere ringen van deze sfeer
zijn bereikt. Ook hier wordt dit groeiproces begeleidt door Engelen en meesters uit hogere
sferen. Het groeiproces kan geschieden binnen de ringen en door incarnaties. Deze ring lijkt
op de aarde maar alles is van fijnstoffelijke materie. Er zijn gebouwen, huizen, en mensen
maar zonder stoffelijk lichaam. De gebouwen zijn alle verschillend van architectuur. Er zijn
bergen, water en overal zijn huizen, naar gevoel, smaak en kracht gebouwd. De huizen zijn
door de kracht van de Ziel zelf opgebouwd. Iedereen behoort als het ware tot één grote
familie omdat de trillingsfrequentie van ieder gelijk is. Hierdoor is er geen ruzie of tweespalt
maar vrede. Er is veel groen en bloemen ontbreken niet. De bewoners worden regelmatig
onderwezen door wezens uit hogere sferen. Er zijn vele kunstuitingen te vinden en tevens
een spiegelzaal voor inwijdingen. In deze ruimte wordt de Ziel met zichzelf geconfronteerd.
Het is een soort examen dat je aflegt om toegelaten te worden tot het volgende
evolutiestadium. Alleen als je voldoende geëvolueerd bent, wordt je toegestaan deze stap te
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zetten. Er zijn overal spiegels om je heen, de spiegels van je Ziel. Je wordt geconfronteerd
met je eigen doen en laten en je kunt niet weg, er is geen ontsnappen aan. Hier moet je
jezelf onder ogen komen. In deze spiegels, die zich als projectieschermen voor je
ontvouwen, zie je alles wat aan je voorbij kwam gedurende vele incarnaties en wat je daaruit
leerde. Alles wordt aan je geopenbaard en elke spirituele spiegel ontwaard weer een ander
aspect van jezelf. Deze inwijding ondergaand wordt je op een moment één met de spiegels
en kan je er doorheen wandelen. Gebeurt dit niet dan is er geen man overboord en wordt je
een nieuwe mogelijkheid geboden als je verder bent gegroeid. Uiteindelijk zal je altijd
slagen. Ben je door de spiegelzaal heen gegaan dan kun je snel door evolueren om naar de
andere ringen van deze sfeer te gaan. Vanaf deze sfeer tot aan de laatste lichtsfeer? toe zal
je altijd de aanwezigheid ervaren van de zogenaamde Raad van 12. Deze Raad bestaat uit
hoog geëvolueerde Lichtmeesters uit het universum en dan vooral van de Plejaden en Sirius.
De zesde Bewustzijnssfeer - tweede ring
De bewoners hier dragen gewaden. Ze zien er jonger uit dan in de vorige bestaansring. De
huizen en gebouwen zijn mooier en van een andere architectuur. Zoals in de vorige ring zijn
de gebouwen door hogere sfeerbewoners opgetrokken. Diegenen die hier leven zijn mooi en
jong, zoals hun innerlijke afstemming is en zoals ze zich voelen. Hier evolueert het wezen
totdat hij/zij de volgende sfeer bereikt. Dus zowel het spirituele leven als ook de
kunstuitingen liggen allemaal een trapje hoger dan in de vorige bestaansring. Om het
groeien te bevorderen bestaat hier een educatieprogramma dat gecombineerd kan worden
met reïncarnaties. De Engelen en meesters uit hogere sferen nodigen je uit om hiervoor een
“toelatingsexamen” te doen.

De zesde Bewustzijnssfeer - derde ring
Van de sferen in de tussengebieden is dit de hoogste. Alles is nog mooier en rijker dan in de
vorige ringen. Vogels zingen dat het een lieve lust is en geven daarmee dit gebied een extra
dimensie alsof het een voorbode is tot de Hemelse gebieden. In de derde ring voelen de
bewoners zich nog steeds gestoken in een stoffelijk omhulsel, dat uiteraard een astraal
lichaam is. Ze zijn nog steeds niet bevrijdt van alle stoffelijke gedachten die te maken hebben
met het leven op aarde. Toch kunnen ze in deze sfeer de door reïncarnaties verworven
aardse kennis, zoals liefde, vreugde, mededogen et cetera aanwenden om zich verder te
ontwikkelen. Voldoende ontwikkeld kunnen ze zich hier aansluiten bij bepaalde ordes. Actief
deelnemer van zo’n orde kunnen ze pas worden na promotie tot de vierde ring. Deze
prachtige ring bezit ontzaglijke en hemelhoog reikende bergen en mooie dalen.
Kunstuitingen nemen toe in schoonheid vergeleken met de vorige ringen. Er is een
reusachtige tempel die het “Heelal” wordt genoemd, omgeven door bloemen en
vruchtdragende bomen en struiken. Vogels, groen met een fontein voltooien deze mooie
omgeving. In de tempel is het gezang van de vogels te horen. Het bijzondere is de
aanwezigheid van een teleportatie-portaal in de tempel om ruimtereizen te maken. Het is
aangesloten op de 13 energiepoorten van de aarde en andere teleportatieportalen in het
universum. Via deze portalen kunnen wezens en Evoluerende Zielen, die afkomstig zijn van
andere planeten, terug reizen naar de bewustzijnssferen van hun planeet, mits ze hun taak
op aarde hebben voltooid en voldoende zijn geëvolueerd. Daar aangekomen kan de
Evoluerende Ziel verder leven en blijven werken aan de bewustzijnsontwikkeling. Ook
wezens en Evoluerende Zielen uit hogere sferen maken gebruik van dit portaal.
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De Hemelse Gebieden
Zoals de naam al zegt behoren deze gebieden tot de hoogst bereikbare. Het begint met de
verbindingsring tussen de derde en vierde ring van de zesde Bewustzijnssfeer. Deze 4 e ring
wordt het Zomerland genoemd. Eenmaal hier aangekomen is het niet noodzakelijk om te
reïncarneren, mag wel, je kunt ook gewoon doorgroeien naar de zevende sfeer. Het zal ook
duidelijk zijn dat alles weer mooier wordt van imposante natuur, fauna en flora tot de
behuizingen en alle soorten kunstuitingen.
De zesde Bewustzijnssfeer - vierde ring- het Zomerland
In deze ring kunnen de bewoners elkaars gedachten lezen en als ze op aarde zijn kunnen ze
de menselijke gedachten eveneens lezen. Als ze reïncarneren dan is deze mogelijkheid
beperkt, mochten ze daar interesse in hebben. Hier heersen liefde, vrede, harmonie en
geluk. Voelbaar is hoe lief de Al-Energie de mens heeft en hoe oneindig goed hij voor hen is.
Hier bestaat de enige mogelijkheid om nog contact te leggen met de aarde. Zo kunnen hier
aardse geesten vertoeven die gedurende de aardse nacht zijn uitgetreden uit hun stoffelijk
lichaam, wanneer dit als genade door de Al-Energie en Ashanata is toegestaan. Zo kan de
aardse geest dierbaren ontmoeten die zijn voorgegaan.
De uitgetreden geest doet hier nieuwe krachten op en keert daarna terug in het stoffelijk
lichaam. De persoon in kwestie is zich doorgaans niet bewust van deze uittreding. In de
ochtend na het ontwaken voelt hij of zij zich gelukkig en fit. Meestal resteert niets van het
bezoek aan het Zomerland in tegenstelling tot andersoortige uittredingen. In deze ring
worden ook zielen geholpen, die er ernstig aan toe zijn door, bijvoorbeeld geestelijke
aandoeningen, zielsziekten. In dat geval ontwaakt de Evoluerende Ziel in het Zomerland om
daar te worden verpleegd. Deze Ziel wordt daar zolang bijgestaan totdat de zielsziekte bijna
of geheel is genezen. Trauma’s vallen niet onder zielsziekten omdat deze door de geest zelf
kunnen worden verwerkt. Is de behandeling ten einde dan gaat de Evoluerende Ziel naar de
Bewustzijnsring die van toepassing is. Was er in de vorige ring besloten tot aansluiting bij
een bepaalde spirituele orde, dan wordt dat in deze ring werkelijkheid.
De zesde Bewustzijnssfeer - vijfde ring
Hier straalt alles een gouden glans uit. Met de hogere sferen en ringen wordt het licht
mooier en de bewoners mooier en jonger. De bewoners spreken niet, omdat er gebruik
gemaakt wordt van een non-verbale communicatietechniek. Behalve de schitterende natuur
en kunstuitingen zijn er prachtige tempels en gebouwen te vinden. Er zijn steden maar
onvergelijkbaar met de aardse steden en veel ruimer van opzet. Eén van de tempels is de
Tempel van het Geluk bevolkt door Engelen. De tempel is toegewijd aan het leven van
Sananda, die bekend is van zijn incarnatie als Jezus van Nazareth. Hoewel Sananda meerdere
incarnaties heeft gehad was deze laatste de belangrijkste. Waren er in voorgaande ringen
tempels waarin vogel geluiden hoorbaar waren, hier klinkt hemelse muziek van
engelenkoren. Sananda komt vaak naar deze tempel en iedereen is daar verbonden met zijn
heilig leven. Deze ring is vooral een gebied van de collectieve krachten en machten. Zo zijn
daar gevestigd, de orde van de “Broeders van het Witte Licht” die samen met de “Broeders
van het Gouden Licht” uit de zevende Bewustzijnssfeer, ook wel de Planetaire Meesters of
Gidsen worden genoemd. Zij kennen het doel van de mensen op aarde en willen daar ook
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verantwoordelijkheid voor dragen. In deze ring komen ook tweelingbroeders en zusters voor
evenals tweelingzielen.
De zesde Bewustzijnssfeer - zesde ring – de tweede Spiegelzaal
In deze ring verblijven de meesters, de hoogst geëvolueerde zielen die op aarde
incarneerden. Veel gebouwen staan hier niet. Er zijn vogels en groen en hemelhoog
spuitende fonteinen. De ene is nog mooier dan de andere. In het midden van een dal staat
als enige, in majestueuze grootsheid, de Tempel van Muziek. Van buiten is de prachtige
geestelijke muziek te horen die daar binnen tot stand komt. In de hele ring is de uitstraling
hiervan te voelen en horen. De muziek symboliseert het leven. Het lijkt alsof je hier opnieuw
wordt geboren. De muziek is van oneindige schoonheid. Je voelt alsof je levens hier aan je
voorbij trekken. Door de trillingsfrequentie van de Ziel komt deze muziek tot stand.
Aan het einde van deze ring staat een tweede Spiegelzaal die doorloopt tot in de zevende
sfeer. Deze zaal is rechtstreeks tot stand gekomen door de oerkracht van de Moederschoot.
De zaal fungeert als een brug over een rivier. Het is een brug die de Ziel moet oversteken
naar het universum. Natuurlijk ben je benieuwd wat er in deze spiegelzaal gebeurt. Je ziet
allerlei levensvormen van diverse planeten. Daar wordt je ook duidelijk wie en wat je op dat
moment bent. Je krijgt een spiegel voorgehouden. Je voelt de verbondenheid met de AlEnergie. Verder krijg je een overzicht van alle dimensies, de aarde, en alle
Bewustzijnsgebieden van de Evoluerende Ziel. Het is een overtreffende trap van al wat is. Je
ziet en begrijpt het waarom van de schepping; tijd bestaat hier niet. Zoals in de eerste
spiegelzaal van de eerste ring, wordt je weer geconfronteerd met jezelf maar dit keer voor
het laatst. Het is de laatste reiniging voordat de geëvolueerde Ziel zich kan verenigen met de
Al-Energie.

De zevende Bewustzijnssfeer
Dit gebied is echt wat ik paradijselijk noem. Het is van zeldzame schoonheid, zo geweldig. De
muziek die hier klinkt is met geen pen te beschrijven noch onder woorden te brengen. De
bewoners van dit gebied stralen bijna wit licht uit en worden door een gouden lichtkrans
omstraald. Ze worden ook wel “Broeders van het Gouden Licht” genoemd. Deze wezens zijn
zeer gesloten en reageren op geen enkele poging om met hen te communiceren behalve dan
onder elkaar. Dit heeft niets met arrogantie te maken zoals we dat bij mensen tegen komen.
Ze zijn het eindpunt van de mogelijkheid, die de aardse bewustzijnsgebieden en het aardse
leven bieden, om te evolueren. Hierna bestaan diverse mogelijkheden om verder te groeien
bijvoorbeeld elders in het universum of als Engel. Ze reïncarneren om deze reden ook niet
meer. Verder verlenen ze assistentie voor de Zielen die in de Bewustzijnsgebieden willen
groeien.
Na het doorlopen van de Bewustzijnsgebieden
Als een Ziel of wezen alle stadia heeft doorlopen dan verlaat deze het Hemelse gebied. Het
vertrek wordt gekarakteriseerd door een flits van sprankelend, fonkelend licht gelijkend op
een “vallende ster” die de aardse dampkring binnen dringt. Mocht dit volledig geëvolueerde
wezen op aarde sterven tijdens een incarnatie kan de Ziel alle Bewustzijnssferen passeren.
Eenmaal de sferen achter zich gelaten, verdwijnt het in het universum en onttrekt het zich
aan de waarneming zonder een spoor achter te laten. De reis gaat via de dimensies en de
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sterrenpoort bij het galactisch centrum van ons melkwegstelsel naar het verblijfsgebied van
de Al-Energie waarmee het zich verenigt. Dit alles geschiedt in nanoseconden en daardoor
lijkt de Al-Energie dichtbij maar dat is niet waar. Er wordt een afstand van 13,7 miljard
lichtjaar afgelegd. Na de vereniging rust de Ziel in de velden nabij Ashanata. Als de rust is
voltooid kan de geëvolueerde Ziel worden uitgezonden om op een nog hoger niveau te gaan
functioneren of in de buurt van de Al-Energie en Ashanata te verblijven om te genieten van
de hoogste hemelen ofwel Lichtsferen van het universum. Daarna kan de Ziel nog besluiten
of het een andere evolutie wil doormaken of niet.
Bijzondere gevallen
Niet alle overledenen arriveren in de Bewustzijnsgebieden. De Zielen die verward zijn
geraakt door een plotselinge dood zoals bij zelfmoord of een ongeluk, blijven nog enige tijd
op aarde rondzwerven. Zij die vroegtijdig plots overlijden blijven vaak waar hun aardse leven
eindigde totdat ze een leeftijd hebben bereikt waarop ze door een natuurlijke oorzaak
zouden zijn gestorven. Er zijn uitzonderingen waar Zielen veel langer rond hangen en maar
geen vrede kunnen vinden in hun situatie. Toch zullen ze uiteindelijk hun weg naar de
Bewustzijnsgebieden vinden, ook als ze zelfmoord hebben gepleegd. Hoe sneller ze in de
Bewustzijnsgebieden aankomen des te sneller een geneeskundig en heilzaam proces kan
starten zodat ze ontdekken dat genade echt bestaat. Door oorlogshandelingen en andere
traumatische ervaringen kan de Evoluerende Ziel zo verward raken dat het op aarde wil
blijven. Zulke situaties kunnen ontstaan door haat, angst en totale verbijstering. Gedode
soldaten, vol met haat en angst, kunnen de realiteit van hun dood soms niet accepteren en
ze willen niet stoppen met vechten, zelfs niet na afloop van de oorlog.
Het einde van de Bewustzijnsgebieden
Omstreeks het jaar 4600 jaar zullen de aardse Bewustzijnsgebieden ophouden te bestaan.
De Al-Energie heeft dan ingegrepen en een nieuwe orde geschapen. Tot die tijd kunnen
mensen zo ver evolueren tot ze de status van Engel hebben bereikt met alle mogelijkheden
voor verdere groei. De liefdevolle wezens zijn dan in het bezit van zeer veel kennis en
wijsheid. Na het jaar 4600 bevindt zich rondom de aarde nog slechts een platte ring, die lijkt
op een ring van de planeet Saturnus. Deze ring straalt en flonkert, niet vanwege de
weerspiegeling van de zonnestralen maar door een eigen bron van energie. De aardse zeeën
met vele vissoorten bestaan nog en zijn licht groen van kleur. Er zijn geen schepen te
bekennen noch enig ander aards vaartuig. Geen vliegtuigen maar wel vogels. Het vele groen
kenmerkt de aanwezigheid van gewassen, planten, bloemen en bomen die weer terug zijn
op aarde. De sporen van vroegere beschavingen zijn uitgewist en niets herinnert meer aan
de aanwezigheid van de mensheid. Alles wat maar enigszins op hun bestaan duidt, is
verdwenen. De lucht is schoon en zonder rook- of luchtvervuiling. Er zijn nog wel mensen
maar die zijn niet meer afhankelijk van hun stoffelijk lichaam. Ze treden op als beheerder
van de aarde. Hun aantal is gering. Ze zijn hoog geëvolueerd en praten door gebruik te
maken van NVC (non-verbale communicatie). Deze vorm van communiceren gaat veel
verder dan wat wij lichaamstaal noemen of telepathie, helderziendheid et cetera. NVC is een
directe ervaring en/of onmiddellijke kennis die iemand kan ontvangen. De inhoud kan
bestaan uit een complete kennisoverdracht van de één naar de ander en visa versa. De mens
is dan eindelijk zoals de Al-Energie hem heeft bedoeld en hoeft niet meer te reïncarneren.
Hij leeft eeuwig voort.
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17 ENGELEN, LEVENSGIDSEN, REINCARNATIE EN KARMA
Engelen
Engelen zijn wezens met een volmaakte gestalte en bestaan uit fijnstoffelijke substantie. Als
ze zich aan de mens tonen, stralen ze licht uit en zijn ze doorschijnend. Ze kunnen ook in een
fysieke gestalte verschijnen. Hun kleding maakt onderdeel uit van hun lichaam en hun
bewustzijn is in staat deze naar eigen inzicht aan te passen. Ze kunnen alles uit de
fijnstoffelijke materie tevoorschijn laten komen door hun aandacht er op te vestigen. Ze
denken iets en het is er. Het bewustzijn en de denkkracht van deze wezens maakt dit
mogelijk. Door het ontbreken van een grofstoffelijk lichaam zoals bij de mens zijn ze ook vrij
van alle belemmeringen die dit met zich mee brengt. Om te genieten hebben ze geen
materiële dingen meer nodig. Ze voeden zich met energie die alom aanwezig is.
Engelen zijn doorgaans wezens die hun vrije wil aan de Al-Energie en Ashanata hebben
overgedragen. Hun vrije wil is altijd ondergeschikt aan de meester die hen heeft geschapen.
De Al-Energie, Ashanata en andere meesters vragen van hun Engelen onvoorwaardelijke
trouw. Seksueel contact met andere wezens is niet toegestaan als ze op aarde incarneren.
Alleen met toestemming van hun meester kunnen ze van een opgedragen taak ontheffing
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krijgen. De Engelen met hun fijnstoffelijke energielichaam kunnen elke gestalte aannemen,
zijn geslachtsloos en komen in het hele universum voor.
Alle Engelen beschikken over een Merkaba veld dat ze als een tijdruimtevoertuig kunnen
gebruiken. Dit stelt hen in staat zich snel door het universum te verplaatsen. Ze kunnen elke
gestalte aannemen, van een Lichtwezen tot een menselijk kind. Als menselijke gestalte is er
geen verschil tussen hen en ons. Engelen kunnen, door de kracht van de Moederschoot, die
in hen is opgeslagen, nieuwe Engelen vormen. Als ze de wil van de Al-Energie, Ashanata en
andere meesters respecteren en hun wil tot uitdrukking brengen, worden ze gerekend tot de
Engelen van het Licht. Zoals ik in het vorige hoofdstuk heb aangegeven, kunnen Engelen ook
ontstaan via een langdurig evolutieproces waarbij de menselijke ziel uiteindelijk kan
overgaan tot Engel. Engelen hebben als opdracht de evolutie tot wasdom te brengen en
worden gesteund met de liefde en macht van hun scheppers. Het zijn wezens van wijsheid.
Hun spontane acties worden geboren uit de liefde voor het welzijn van het universum
overeenkomstig het evolutionair proces. Hun liefde voor al wat leeft is onpersoonlijk en
wordt volbracht door wijsheid, macht en het geven van vitaliteit, inspiratie en inzicht.
De negen orden van Engelen
De Engelen van het Licht zijn opgedeeld in drie hiërarchieën en elk in drie ordes dus totaal
negen verschillende groepen. In de eerste en hoogste hiërarchie zijn te vinden de ordes van
de Cherubijnen, Serafijnen en Tronen. Deze machtige wezens danken in eerste instantie hun
bestaan aan de Al-Energie. De volgende twee hiërarchieën zijn grotendeels geschapen door
Ashanata en worden de Machten- en Krachten van Ashanata en de Wereldleiders genoemd.
In de derde hiërarchie worden ze de Planetaire Engelen genoemd. De Planetaire Engelen
kunnen onderscheiden worden in Oerkrachten, Aartsengelen en de gewone (dienst)
engelen. Om terug te komen op de stralen die Ashanata kan uitstorten over de aarde, het
zijn deze Planetaire Engelen die deze stralen begeleiden. De Serafijnen zorgen ervoor dat
deze energetische stralen door het universum gelijkmatig worden verdeeld over de
verschillende evolutieperiodes. Het doel van de Planetaire Engelen is toezicht te houden op
de continue positieve ontwikkeling van de evolutie op aarde. Hierin ondersteunen ze de
mensheid. Het overzicht wordt gecompliceerder als je hier de Engelen aan toevoegt, die
door Semeël en de Oerwezens zijn geschapen. Als in de bijbel wordt gesproken over
Overheden, Machten en Krachten dan worden doorgaans de wezens van Semeël bedoelt. De
Engelen van de eerste twee hiërarchieën zijn gewoonlijk onzichtbaar voor mensen. Dit in
tegenstelling tot de Aartsengelen en Planetaire Engelen van de derde hiërarchie die zich wel
zichtbaar kunnen tonen aan de mens.
Cherubijnen worden in de bijbel genoemd als de beschermers van de Ark van het Verbond,
het Verbond tussen de Joden en hun God. Ze kunnen zich aan de mens vertonen in elke
gedaante. Het zijn vier van deze machtige Engelen die de plaats van de gevallen Engelen
hebben overgenomen. Andere Cherubijnen besturen ook ruimtevaartuigen van het
galactische leger. Ze streven naar harmonie en vertegenwoordigen grote wijsheid.
Vuurengelen is een veel gebruikte naam voor de Serafijnen. Hun verschijning heeft veel weg
van de Cherubijnen maar ze hebben een dienende taak voor alle wezens in het universum
zoals ook de Planetaire Engelen hebben. Ze stralen pure liefde uit door het hele universum.
Tronen zijn Engelen die vooral in de buurt van de Al-Energie zijn te vinden en die de wil van
de Al-Energie uitvoeren in het universum.
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De Aartsengelen werken met volken en grotere bevolkingsgroepen. Elke 350 jaar treedt één
van de Aartsengelen toe tot de orde van de Oerkrachten om de energieën voor de kleinere
tijdperken naar de gehele mensheid te begeleiden. In die 350 jaar is de
bewustzijnsontwikkeling, die de desbetreffende Aartsengel vertegenwoordigt, heel
belangrijk voor de mensen en de andere Engelen. Er zijn zeven vooraanstaande Aartsengelen
waaruit wordt gekozen. Na 1879 is het de Aartsengel Michael die zijn stempel op de evolutie
drukt. Dit heeft ook gevolgen voor de wezens binnen de bewustzijnsgebieden rondom de
aarde. De specifieke energie van Michael leidt op aarde onder andere tot een betere
bewustwording van de onzichtbare wereld, een sterk verlangen naar vrijheid, het zoeken
naar de Evoluerende Ziel in onszelf en het in het contact komen met de ziel van hen
waarmee verwantschap bestaat. Het zijn de Aartsengelen die, als enige van de derde
hiërarchie van Engelen, de Al-Energie en Ashanata mogen aanschouwen. Op aarde zijn ze de
werktuigen van Sananda en Chadalja.
Maar de meest voorkomende Engelen in het universum zijn de gewone dienstengelen. Ze
oefenen hun taak voornamelijk uit in de Bewustzijnssferen. Een andere naam is Deva’s of
beschermengelen. Als deze Engelen zich niet bezig houden met de natuur dan werken ze
voornamelijk met individuen en soms met kleine groepen. Deze Engelen helpen bij het
geboorte- en stervensproces en alles wat daarvoor en direct daarna gebeurt. Deze Engelen
zullen altijd proberen de mens voor ongelukken te behoeden mits dat binnen hun vermogen
ligt. Echter, ze grijpen niet in als het te maken heeft met de lessen die je tijdens dit leven
moet leren. Dit Karma is voordat je reïncarneerde met je beschermengel in de
bewustzijnsgebieden doorgenomen.
Deze beschermengel vergezelt je totdat de Evoluerende Ziel de reïncarnatiecyclus heeft
voltooid. Ze kunnen ook helpen in het stimuleren van de Kundalini en het verwijderen van
blokkades in de chakra’s. Elke beschermengel heeft een naam die te maken heeft met een
bepaalde eigenschap of motto van de persoon die wordt begeleid. Hij weerspiegelt de
levensopdracht en de bewustzijnsontwikkeling van de mens, die hij op aarde begeleidt. De
beschermengel helpt ons met het verwerken van dromen en staat ons letterlijk dag en nacht
ter zijde. Toch hoeft je beschermengel niet bij je in de buurt te zijn, maar hoort en ziet wel
wat er allemaal gebeurt. Als het nodig is kan deze Engel in een nanoseconde zo weer bij je
zijn. Het zal duidelijk zijn dat er miljarden beschermengelen bestaan, zelfs meer dan het
aantal wezens dat over een stoffelijk lichaam beschikt. Een andere categorie van
dienstengelen zijn de groepsengelen. Als mensen zich in liefde voor een langere tijd met
elkaar verbinden, zal er zeker een groepsengel bij zijn zonder dat je daar weet van hebt. Ook
zijn er dienstengelen van genezing voor de zieken. Ze trachten de genezing met hun speciale
energie te bevorderen. Is genezing niet mogelijk dan helpen ze om de ziekte zo goed
mogelijk door te komen. Er zijn nog mee gespecialiseerde dienstengelen die nu buiten
beschouwing worden gelaten.
Ook deze dienstengelen kunnen groeien in hun evolutie als de tijd daarvoor rijp is. Zo kan
een dienstengel groeien naar Aartsengel en Oerkracht. Binnenkort zal één van de gewone
Engelen zeker Aartsengel worden, omdat de Aartsengel Michael binnen niet al te lange tijd
tot de orde van de Oerkrachten zal toetreden. Binnen de kring van de zeven meest
vooraanstaande Aartsengelen zal dan een plaatsje vrijkomen.

98

Door de poort van de tijd

Een onderscheid kan gemaakt worden tussen Engelen, die de Al-Energie en Ashanata en
gelieerde Meesters dienen en zij die dat niet willen. Een aantal Engelen die tot deze laatste
categorie behoren hebben het fysieke lichaam van een mens aan genomen of van andere
wezens in het universum waardoor zij hun dienstbaarheid opdracht als Engel hebben
verloren. Sommige rebelleren door zich af te zetten tegen de Al-Energie, Ashanata en
behoren nu tot De Anderen met Satan als hun leider. Alleen als deze voormalige Engelen
berouw tonen, kunnen ze weer terugkeren om hun oude taak op te vatten.
Levensgidsen
Omdat sommige Engelen nooit op aarde tussen mensen hebben geleefd, kunnen ze zich niet
altijd in menselijke situaties inleven. Daarom is het goed, dat elke mens naast een
beschermengel ook over een levensgids kan beschikken. De levensgidsen komen uit het
“Zomerland” en de Hemelse Bewustzijnsgebieden daar boven. Ze zijn in afwachting van hun
volgende reïncarnatiecyclus of zijn niet meer aan die cyclus gebonden. Uit eigen vrije wil
verblijven ze onafgebroken of voor langere periodes nabij een toegewezen persoon. Ze zijn
van groot belang. Terwijl Engelen proberen inzicht te geven in situaties en emoties zullen de
levensgidsen hulp bieden om deze inzichten te begrijpen. Beiden hebben dus verschillende
opdrachten. Hoe lang een bepaalde levensgids bij je blijft, is enerzijds afhankelijk van de
snelheid waarmee je groeit en anderzijds de mogelijkheden van de levensgids. Hoe sneller je
spiritueel groeit hoe eerder je een andere levensgids krijgt die beter geëquipeerd is om je
door de volgende evolutie stadia heen te leiden. Je krijgt een levensgids toegewezen, die het
best past bij je omstandigheden. Deze gidsen houden contact met Engelen en andere
lichtwezens uit het universum en beschikken over veel informatie van de mens, die ze willen
begeleiden. De informatie die deze levensgidsen doorgeven, kan ook door mediums door
middel van “chanellen" worden opgevangen en door gegeven. Dat kan met behulp van hun
gaven als helderziendheid, helderhorendheid, heldervoelendheid, helderruikendheid en
helderwetendheid. Er moet wel een onderscheid gemaakt worden tussen telepathie en
helderziendheid. Telepathie is directe informatie die door iemand anders is doorgegeven
terwijl helderziende informatie afkomstig is van een levensgids. Een ander voorbeeld van
onmiddellijke kennis en inzicht is intuïtie. Om die reden moet je niet aan intuïtie twijfelen.
Deze kan zowel door jouw beschermengel als door jouw levensgids door gegeven worden.
Of door een ander Lichtwezen. Gewoonlijk is een levensgids niet een vreemde maar iemand
die je goed kent uit vorige levens en die de rode draad van je leven en van je familie kent. Ze
bieden hulp maar aan de andere kant leren ze ook van diegene die ze begeleiden als
onderdeel van hun evolutie. Ze geven ondersteuning en bieden sterkte aan hen die
worstelen, maar soms treedt er bij degene die begeleid wordt verwarring op. Gevoelens van
angst, twijfel, veronachtzaming of zelfmedelijden sluiten die persoon dan af van de
informatie die de levensgids wil doorgeven. Rusteloosheid, ontevredenheid en depressies,
die hiermee samenhangen, geven aan dat je een andere richting op moet. Sterke emoties,
zoals intense droefheid of woede uitbarstingen zorgen er vaak voor dat je andere opties
overweegt. Het is belangrijk om naar deze signalen te luisteren en de achterliggende
boodschap te begrijpen. Zelfs als je communicatie problemen hebt onder zulke
omstandigheden zullen de levensgidsen je altijd proberen te bereiken. Behalve dat de
levensgids in de Bewustzijnsgebieden wordt onderwezen door Engelen en lichtwezens, leert
hij ook nog van zijn verblijf op aarde als gids. Primitieve zielen, die reïncarneren vanuit de
lage Bewustzijnssferen, krijgen alleen hulp van levensgidsen uit de Intermediaire gebieden
van de Bewustzijnsgebieden. Zelfs voor hen moeten de levensgidsen een bepaald niveau van
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evolutie hebben bereikt. Echter het blijkt dat naar gelang de ziel uit een lagere sfeer komt
het moeilijker is om een mens op aarde te assisteren of te ondersteunen. Hoewel er
meerdere gidsen zijn die ons helpen, moeten we kritisch blijven als ze tot ons spreken. Het
blijft altijd onze eigen verantwoordelijkheid om hun suggesties te accepteren of te negeren.
De levensgids zegt namelijk nooit “je moet” maar adviseert. Hoe spreekt de levensgids tot
ons? Het kan op verschillende manieren bijvoorbeeld door ons gedachten te geven of door
ons geweten een stem te geven of letterlijk met een innerlijke stem zich tot ons te richten.
Er ontstaan nog al eens problemen met weinig geëvolueerde mensen die op een negatieve
manier zijn beïnvloed door wezens uit de Donkere en Intermediaire gebieden. Deze laatsten
kunnen geen gedachte lezen en geven gewoonlijk slecht advies. De levensgidsen van de
Broeders van het Witte Licht werken niet op deze manier, ze geven alleen hun opinie en
suggereren oplossingen daarbij de eigen wil van de mens respecterend. Het is dus altijd
gewenst om nauwkeurig naar je levensgids te luisteren en naar je eigen hart. Op deze
manier kan het advies vruchtbaar zijn.
Behalve de Levensgidsen zijn er nog vele andere Gidsen die gespecialiseerd zijn in
bijvoorbeeld, technische zaken, het schrijven van een boek, het volgen van een cursus, et
cetera. Ze werken niet met individuele personen maar met groepen die dezelfde interesse
hebben. Je kunt altijd om hun advies vragen. Hoe de levensgids er uit ziet is niet belangrijk,
maar wel welke vibraties je ontvangt en absorbeert. Deze vibraties zijn energieën, die je
hersenen omzetten in boodschappen, zoals een inwendige stem. De liefdevolle stem van een
levensgids laat je zelf beslissen. Het advies is altijd zonder eigenbelang en ontspringt uit
liefde en de behoefte om het evolutie proces te versnellen.
Reïncarnatie
Het fenomeen reïncarnatie is uitvoerig onderzocht en komt voor als onderdeel van vele
culturen5. Door te reïncarneren krijgt de Evoluerende Ziel de mogelijkheid te groeien in het
evolutionair proces. Wanneer de beslissing is genomen of overeenstemming is bereikt om te
reïncarneren vanuit de Bewustzijnsgebieden, wordt een relatie gelegd met de
beschermengel. De verantwoordelijke beschermengel blijft de Ziel begeleiden totdat het
volledige reïncarnatie proces is voltooid. Hij bekijkt hoeveel je van je energie naar de aarde
mee moet nemen en wat er achter kan blijven in één van de Bewustzijnsgebieden. Je gaat
doorgaans niet met je gehele zielsenergie naar de aarde en blijft zo altijd ook verbonden met
dat deel van je energie in de Bewustzijnsringen. Na de dood verenigt jouw Evoluerende Ziel
zich dan weer met die energie en je krijgt dan een compleet astraal lichaam met zijn totale
energie. In de Bewustzijnsringen kan het achter gebleven zielsdeel ook geliefden ontvangen
die gestorven zijn gedurende jouw incarnatie op aarde. Als het tijdstip is aangebroken om te
incarneren in een stoffelijk lichaam op aarde, dan kiest de beschermengel een gunstig en
geschikt geboortetijdstip uit aan de hand van de gegevens die het Meervoudig Computer
Systeem (MCS) levert. De Evoluerende Ziel verzamelt dan gegevens over de mee te nemen
Geest uit de morfogenetische gebieden en magnetische velden om de aarde. De
beschermengel kiest samen met jou geschikte ouders uit die kunnen bijdragen aan de
evolutionaire groei van jouw Ziel. Juist voor de bevruchting van de moeder toont de
beschermengel aan de Geest hoe het lichaam er moet komen uit te zien. Tijdens de
inseminatie verenigt de Geest zich met de nieuw ontstane chromozomen en bouwt het
lichaam door ontelbare celdelingen op. Het lichaam groeit tot volwassenheid en
5
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manifesteert zich op aarde. Het kind wordt doorgaans precies geboren op het moment
waarop de planetaire omstandigheden in de buitenwereld volkomen samenvallen met die
van zijn of haar innerlijke wereld. Tijdens de reïncarnatie zal bijna alle kennis van voorgaande
levens verdwijnen om hiervan zo min mogelijk storing (interferentie) te ondervinden. Echter,
de Evoluerende Ziel vergeet niet alles. Het is bewust van de essentiële zaken uit voorgaande
ervaringen maar niet van specifieke gebeurtenissen. Bijvoorbeeld een persoon reageert
panisch op het zien van een rat omdat hij in een vorig leven in een kerker heeft vastgezeten.
Alleen mensen die veel hebben bijgedragen aan de vooruitgang van de mensheid zullen
enkele herinneringen bewaren. Toch komt het voor dat de Ziel niet alles is vergeten. Vooral
tijdens de kinderjaren kunnen er duidelijke en levendige indrukken van overige levens
aanwezig zijn. De materialistische opvoeding en de invloed van het milieu waarbinnen je
opgroeit, verhinderen dat de ware aard van deze herinnering wordt herkend. Na de
kindertijd gaat alle herinnering geleidelijk verloren.
Na elk leven zullen de met de Ziel opgedane ervaringen terugkomen bij de Al-Energie en zijn
volgelingen en in het MCS worden opgeslagen. Deze ervaringen kunnen ook worden
verspreid over Evoluerende Zielen die op het punt staan te reïncarneren. Er kan dus iets
worden toegevoegd aan het rugzakje van de incarnerende Ziel dat er eerder niet was.
Hierdoor ben je beter voorbereid voor je taak op aarde. De Evoluerende Ziel zal bij elke
reïncarnatie weer een ander pad kiezen om de nodige lessen te leren.
Hoe staat het met de Evoluerende Zielen die zich bevinden in Bewustzijnsgebieden van
andere planeten? Als deze Zielen in een voorgaand leven wel of niet een fysiek lichaam
bezaten, ze reizen via de dimensies naar een geschikte sfeer van de aardse
Bewustzijnsgebieden nadat de beschermengel het tijdstip van vertrek heeft vastgesteld.
Hieraan voorafgaand onderneemt de Ziel acties om de Geest op te bouwen om deze mee te
nemen op zijn reis. De rest is hetzelfde als voor een Ziel die al in de aardse
Bewustzijnsgebieden verblijft. De Universele Raad kan besluiten dat sommige wezens die
plotseling zijn overleden door een catastrofale gebeurtenis mogen reïncarneren op een
andere planeet. In dit geval worden de bewusteloze Evoluerende Zielen in ruimteschepen
naar de aarde gebracht via teleportatieportalen. In deze schepen worden de Ziel en de Geest
in een beschermende en genezende cocon gehouden. In de buurt van de aarde worden ze
gewekt en onder begeleiding van de beschermengel naar een geschikt Bewustzijnsgebied
gebracht. Als het genezingsproces gedurende de reis in de cocon al is voltooid, dalen Ziel en
Geest onmiddellijk af naar de aarde hun toekomstige en geschiktste ouders tegemoet. Om
een catastrofale gebeurtenis te noemen; nadat de menselijke beschaving op Mars door
rampen was vernietigd, gaf de Universele Raad aan Chaldana de opdracht de bewusteloos
geworden Evoluerende Zielen naar de planeet Maldek over te brengen. Dit vond plaats
voordat Chaldana besloot zich bij De Anderen aan te sluiten. Toen echter Maldek
explodeerde, sprongen de Aartsengelen en wezens van de Plejaden op om de bewusteloze
Zielen te redden en in genezende cocons onder te brengen. Alle andere levende organismen
zonder Ziel gingen in de catastrofe ten onder. Daarna werden ze naar de aardse oceanen
vervoerd. Behalve de Evoluerende Zielen waren in de cocons ook bewusteloze hogere
Lichtwezens en Planetaire Engelen aanwezig. Na afloop van het genezingsproces hervatten
ze hun taak op aarde en in de Bewustzijnsgebieden. Tijdens hun verblijf in de oceanen in hun
cocons, werden ze verzorgd door dolfijnen. De rol van de dolfijnen wordt later duidelijk.
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Resumerend, de Evoluerende Ziel bouwt met assistentie van de beschermengel de best
bijpassende Geest op uit de morfogenetische- en elektromagnetische velden om de aarde
als de reïncarnatie nabij komt. De gevormde Geest weerspiegelt je gedachten en activiteiten
van je vorige levens. Dit is je Karma waar we nog op terug komen. Is alles gevormd dan is de
Geest gereed om DNA te integreren in het nieuwe fysieke lichaam. Hierin zitten aspecten die
in het volgende leven moeten worden uitgewerkt. Het zit dus als het ware in je DNA
gebakken. De chromosomen ontbreken echter nog op dit moment maar deze komen op het
moment van de inseminatie. De Geest bouwt het fysieke lichaam op zoals de blauwdruk van
het DNA aangeeft en die eerder in de Bewustzijnsgebieden is overeengekomen. De
Evoluerende Ziel neemt vervolgens de Geest mee naar aarde. De Evoluerende Ziel en de
Geest nemen plaats in de aura van de aanstaande moeder. Hierdoor ontstaat bij de moeder
een kinderwens. Het moment van de geboorte wordt door de beschermengel bepaald. Je
wordt geboren in een familie die het best aansluit met je Karma en die je in staat stelt
mogelijkheden van evolutionaire groei te benutten. Het doel van de Evoluerende Ziel is om
te ontdekken wat zijn opdracht is in deze wereld. Bij elke reïncarnatie wordt een ander
aspect van het leven onder de aandacht gebracht. Deze aspecten worden samen met de
beschermengel in de Bewustzijnsgebieden overeengekomen. De opdrachten wisselen dus
per reïncarnatie tenzij de opdracht niets heeft opgeleverd dan mag je het nog een keertje
over doen, net zo lang totdat de les geleerd is. Een aspect is de opdracht om je spirituele
identiteit te ontdekken. Net zo belangrijk is het om je gaven en talenten met anderen te
delen en om anderen te helpen in het voltooien van hun eigen opdrachten. Als mens moet je
je niet afvragen wat je van het leven kan verwachten, maar wat het leven van jou verwacht.
Als mens moet je het volgende dus maar niet vragen ”Wat is het doel van het leven” Je moet
je gaan realiseren, dat het leven zijn eigen vragen zal stellen die je goed moet
beantwoorden. De antwoorden worden gevonden door verantwoordelijkheid te nemen in
situaties in plaats van ze te negeren.
Nieuwe Tijdkinderen
Zij die uit de Bewustzijnsgebieden zijn neergedaald op aarde en die sterke behoefte bezitten
om andere te helpen die het moeilijk hebben, zijn Nieuwe Tijdkinderen. Zij willen op hun
eigen manier bijdragen aan de evolutie. Echter, op aarde aangekomen vergeten ze
gewoonlijk de reden van hun incarnatie. Dit gebrek aan pre-incarnatie geheugen wordt
gevonden in ongeveer 95% van de mensen als ook bij de Nieuwe Tijdkinderen. Meestal
begrijpen hun ouders hun niet en hebben ze zelf problemen. Die problemen beginnen al in
de kindertijd omdat ze niet kunnen omgaan met het hoge energieniveau dat ze vanuit de
Bewustzijnsgebieden hebben meegekregen. Veel van deze kinderen zijn overgevoelig voor
bepaalde voedingsmiddelen en voor stof en geluiden. Zij raken uit balans omdat de aarde uit
balans is geraakt en ze pakken gemakkelijk gedachten op van mensen, die op hen vaak een
ongunstige uitwerking hebben. Meestal hebben deze kinderen een goede intuïtie en kunnen
ze werelden en wezens zien die voor andere menselijke ogen doorgaans onzichtbaar zijn. Ze
kunnen akelig dromen vooral als het voorspellende dromen zijn van rampen of wanneer ze
benaderd worden door een bij een ongeluk overleden familielid. Ze vertonen ook vaak een
hyper actief gedrag waarmee de ouders vaak geen raad weten. Door over hun paranormale
gaven te spreken, kunnen ze worden gezien als instabiel en worden gepest op school.
Daarom doen er velen het zwijgen toe en houden deze ervaringen voor zichzelf. Met deze
bijzondere ervaringen weten sociale werkers noch de ouders raad. Als deze volwassenen de
verhalen van hun kroost willen verifiëren dan kunnen ze informatiekanalen raadplegen zoals
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het internet (YouTube) et cetera. Ze zullen ondervinden dat wat hun kinderen zeggen geen
ingebeelde verhalen zijn maar feiten. Zoek in Youtube maar eens onder “incarnatie
kinderen” voor de wonderbaarlijkste verhalen. Veel kinderen hebben moeite zich aan te
passen aan de eisen die aan hen worden gesteld. Er zijn gelukkig steeds meer mensen die
zich om hun bekommeren en hun problemen begrijpen. Zelf probeer ik deze kinderen ook te
helpen waardoor ze hun roeping weer herinneren en zichzelf worden. Zo kunnen ze hun
Goddelijke vonk weer laten stralen en andere mensen beter helpen en er ook meer voor zich
zelf zijn.
Reïncarnatie van dieren
Wat is eigenlijk het essentiële verschil tussen mensen en dieren? Toen Ashanata de Ziel van
de mensen tot bewustzijn bracht en het de mogelijkheid bood een geest te bezitten, schiep
hij de mens naar het beeld van de Al-Energie. Het woord “beeld” mag niet verkeerd worden
begrepen omdat de Al-Energie niet in een beeld kan worden gevangen. “Beeld” kan beter
omschreven worden als “Ziel”. We bezitten als mens een vrije wil en de mogelijkheid om te
denken, lief te hebben of te haten. De wil heeft een mens omdat hij een gevoel door middel
van het denken kan afwegen. Bij een dier ontbreekt de wil omdat het niet kan nadenken.
Een dier beschikt doorgaans ook niet over een ziel. Voor een ziel is het wel mogelijk om, als
het per sé wil om in een dier te reïncarneren. De bedoeling is dat de Ziel ervaring opdoet om
te kunnen groeien. De Universele Raad raadt dit soort incarnaties af omdat het voor de Ziel
bijna geen mogelijkheden biedt om te evolueren. Met een dier heeft de mens maar weinig
gemeen. Het dier leeft intuïtief, heeft wel een geheugen maar geen vrije wil. Het ik
bewustzijn ontbreekt bij het dier. Als een dier overlijdt dan valt de geest van het dier binnen
drie dagen uiteen. Deze geest wordt echter daarna weer opgebouwd in de Dierensfeer van
de Bewustzijnsgebieden rond de aarde zonder dat het enige herinnering meer heeft aan de
tijd op aarde. Als het dier enige tijd in deze Bewustzijnsgebieden heeft vertoefd, wordt het
weer eens tijd voor een reïncarnatie. De geest wordt op een bepaald moment door de
toekomstige ouders aangetrokken. Met de ingegeven blauwdruk van het dier komt de geest
bij het embryo en werkt het groeiplan uit. Hoewel een dier doorgaans alleen maar over een
geest beschikt, kan deze geest wel evolueren zoals alle levensvormen de mogelijkheid tot
evolutie hebben gekregen. Is deze voltooid dan kan Ashanata besluiten dit dierlijk wezen op
een hoger niveau te brengen.
Er zijn uitzonderingen want in onze oceanen leven dieren met een Ziel. Niet iedereen die
leefde in de Atlantische cultuur had een destructieve aard zoals de meerderheid van de
Atlantiërs. Toen dus hun continent totaal werd vernietigd, gingen zij samen met massa’s
andere mensen ten onder. Enkele van de hoog geëvolueerde mensen, die niet meer
blootgesteld wilden worden aan aardse verleidingen, hebzucht, lusten et cetera
reïncarneerden weer op onze planeet maar kozen een andere verschijningsvorm. Zij kozen
voor de stoffelijke gedaante van een dolfijn, bruinvis en bultrugwalvis. Door de mensen
worden ze gezien als zeezoogdieren, die net zoals wij longen bezitten en onderling
communiceren. Elk van deze dieren heeft een eigen specifiek geluid. Door de lage
geluidsfrequentie van diverse schepen die zich duizenden kilometers onder water kan
voortplanten, wordt de communicatie van de bultrugwalvissen verstoord zo niet onmogelijk
gemaakt. Diverse intelligente levensvormen van onze oceanen waren eerder op Sirius al
ontstaan. De dolfijnen van Sirius zijn ooit in ruimtevaartuigen naar de oceanen van de aarde
gebracht omdat hun leefomgeving ophield te bestaan. Deze prachtige dieren bezaten ook
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een Evoluerende Ziel om zich verder te ontwikkelen zodat ze na hun dood in de
Bewustzijnsgebieden werden opgenomen.
Toendertijd was de Universele Raad er nog niet zeker van of de keus voor een zeedier van de
voormalige Atlantiërs bevorderlijk zou zijn voor de groei van de Evoluerende Ziel. De
Atlantiërs wilden het graag en gezien hun intelligentie, inzicht en voorgaande ervaringen,
meenden zij nu in een andere vorm en op een gepaste manier dienstbaar te kunnen zijn. Nu
existeren ze en werken als hoeders van de zee. Ook observeren en waken zij ten aanzien van
bedreigende beschavingen uit het universum, die twijfelachtige bedoelingen hebben met de
aarde. Ze proberen met hun grote geestkracht deze veroverings- of inmengingpogingen te
verijdelen. In de afgelopen jaren hebben ze met succes ingegrepen. Op deze manier dienen
ze, zoals ook mensen dienstbaar zijn, hoewel hun taal voor de mens moeilijk is. De
communicatie met de Universele Raad verloopt soepel. Het kenmerkende van hun
verschijningsvorm is dat ze een Ziel bezitten en zich daardoor onderscheiden van dieren
zonder Ziel en bewustzijn. Het zal duidelijk zijn dat het vanwege hun vorm en manier van
denken moeilijk is om een waarachtige bijdrage te leveren aan de evolutie zonder de schakel
met mensen. In dit tijdsgewricht zijn veel voormalige Atlantiërs terug gekomen. Ook
sommigen die het leven van een dolfijn hebben geleefd. Dit is van groot belang, want als
deze relatie met Atlantis wordt gelegd en de waarheid wordt gehoord, zal dat tot een
verhelderend inzicht leiden. Hoe komt het dat vele tientallen dolfijnen, bruinvissen en
bultrugwalvissen en andere walvissen zich op het strand werpen? De reden hiervan is dat
het geomagnetisme veld van de aarde instabiel is geworden. De magnetische
oriëntatiepunten voor hun migratiepatronen verschuiven en dat maakt dat ze
gedesoriënteerd raken en op plaatsen aanspoelen waar volgens hun water is. Helaas
verdwijnen veel van deze prachtige dieren zo uit onze oceanen.
Karma
De leer van het karma hangt samen met die van de zielsverhuizing of reïncarnatie,
wedergeboorte en is hiervoor met enige regelmaat aan de orde geweest. De leer gaat er
vanuit dat het lot van de mensen afhangt van de daden die tijdens hun leven zijn verricht.
Karma is de som van alle goede en slechte daden en gedachten tijdens het aardse leven.
Alles wat je in dit leven doet of nalaat, zegt of verzwijgt, heeft gevolgen voor het volgend
leven. Karma is gekoppeld aan de wet van oorzaak en gevolg. Uiteraard is het heel belangrijk
hoe je leeft, want uiteindelijk bepaalt je gevoelsleven je levensafstemming, de plaats die je
later in de Bewustzijnsgebieden inneemt. Als je dat weet, moet je maar eens nagaan wat je
nog uit te werken hebt. Ogenschijnlijk denk je misschien wel eens dat een misdadiger op
aarde zijn straf ontloopt. Dit kan gebeuren, maar als die misdadiger niet in dit leven wordt
geconfronteerd met de gevolgen van zijn daad, dan zal dat zeker in een volgend leven
gebeuren. Elk onrecht keert als een boemerang naar de dader terug. Het zou kunnen dat de
dader in een volgend leven slachtoffer wordt van een soortgelijke misdaad. Zo zal je alle
rollen van het leven spelen om ervan te leren. Je kunt Karma zien als een rugzak met ballast
die je moet zien kwijt te raken. Het is jammer dat voor veel mensen dat rugzakje leven na
leven helaas voller wordt in plaats van leger. Alleen als bepaalde lessen geleerd zijn, wordt
het lichter. Toch is Karma alleen maar een mechanisme en niet fundamenteel veroorzaakt
door het bestaan op aarde. Het kan ook niet omdat toen de Evoluerende Ziel voor het eerst
incarneerde op aarde had het geen Karma. Als de jonge ziel op aarde begint te leven in een
lichaam, begrijpt het nog niet veel en wordt het rugzakje vanzelf gevuld. Alleen door een
lang leerproces van reïncarnaties, groeit de ziel en wordt het rugzakje lichter of verdwijnt
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helemaal. Het is belangrijk je gedragen te voelen door de Al-Energie, die in je leeft, Hem te
ontdekken, te eren en lief te hebben. Je kunt je fouten en gebreken en verkeerde daden,
handelingen en gedachten altijd aan Hem voorleggen en om raad vragen. Behalve bij de AlEnergie kan dit ook bij Ashanata en zijn volgelingen. Op deze manier bouw je goed Karma op
en raak je ballast kwijt. Als je op Hem vertrouwt, zal je ontdekken dat je deel uitmaakt van
het oneindige universum. Je zult ontdekken dat je de Goddelijke vonk in je draagt, die je
transformeert en in evenwicht brengt. Zo zal je meer uit mededogen en liefde gaan leven. Zo
ontstaan harmonie en innerlijke rust. Je ontdekt de Goddelijke vonk in jezelf en in andere
mensen.

18 PLANETAIRE MEESTERS EN BUITENAARDSE BEZOEKERS
Hoog geëvolueerd
Planetaire Meesters zijn hoog geëvolueerde mensen die de Hemelse Bewustzijnsgebieden
bevolken en waar vandaan ze de evolutie op aarde dienen. De meeste behoren tot de
"Broeders van het Witte Licht". Samen met Meesters uit andere delen van het universum
stimuleren ze hier op aarde de evolutie. Hoewel ze niet hoeven te reïncarneren doen ze dat
soms wel omdat de drang om de evolutie op aarde naar een hoger niveau te brengen sterk
is. Verder zijn ze multi-dimensionaal dat betekent dat ze op meerdere plaatsen tegelijkertijd
aanwezig kunnen zijn. Hierdoor kan één Meester tegelijkertijd velen helpen terwijl het toch
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lijkt dat deze Meester er alleen voor hem of haar is. Voor al deze Meesters geldt dat ze niet
ingrijpen in aardse aangelegenheden. Je problemen zullen ze niet voor je oplossen maar ze
geven je meer inzicht om je problemen de baas te kunnen. Dat inzicht ontvang je als je er om
vraagt. Van een mens wordt verwacht zelf inhoud en sturing te geven aan het leven zodat
ieder zijn eigen werkelijkheid kan scheppen. De Planetaire Meesters zijn trouw aan hun
hogere Meesters die een zeer grote macht bezitten. Gereïncarneerde Meesters zijn niet
altijd gebonden aan hun stoffelijk lichaam. Ze kunnen elke vorm aannemen en door goed
gebruik van hun Merkaba zich razend snel verplaatsen. Door de kracht van hun Geest
kunnen ze invloed uitoefenen op hun moleculaire structuur. Door hun veranderde
moleculaire structuur kunnen ze veroudering ontlopen en sterven niet. Ze kunnen hun
lichaam meenemen naar de hemelse Bewustzijnsgebieden. Uit deze gebieden kunnen ze zo
op aarde in een stoffelijk lichaam verschijnen als ze dat willen. In dit lichaam zijn Geest en
onderbewustzijn in tact. Voor ieder mens is het mogelijk deze staat van bewustzijn te
bereiken en zo meester te worden over, geest, emoties en materie. Een aantal wezens
hebben deze hoge status al bereikt. Zij hebben geleerd om de Al-Energie in zichzelf te vinden
en van daar uit te leven. De Evoluerende Ziel vertegenwoordigt het beeld van Al-energie in
de mens. Om hem te vinden moet je in je eigen ziel zoeken met een blij, vrij en dankbaar
hart wetende dat, datgene wat je nodig hebt, je al toebehoort. Het geheim van de
eenwording met de Al-Energie is gelegen in het onder controle houden van je gedachten, je
emoties en je stoffelijk lichaam. Om dit te verwezenlijken moet je eerst je voelen,
ontwikkelen en leren beheersen. Leef je in, in de gevoelens van de ander zonder oordeel en
kritiek. Bedenk ook dat je leven door universele krachten wordt beheerst en je als een
magneet, omstandigheden en krachten aantrekt, die je in jezelf hebt wakker geroepen. Je
kunt je wil en gedachten tot uiting laten komen en elke denkbare vorm geven. Om chaos van
je wil en gedachten te voorkomen moet je er voorzichtig mee om gaan. Als je dit begrijpt, zal
vrede je deel zijn als resultaat van goed beheerste en geregisseerde emoties. Zo kun je
meester over jezelf worden en je in liefde met alle leven verbinden. Ben je hiervan bewust
en blijf er trouw aan om de innerlijke rust te behouden die vele mensen nastreven. Het is de
weg naar meesterschap. Dit meesterschap zal je uiteindelijk ten deel vallen. Het hoogste
meesterschap in dit deel van het universum is dus de volledig vrije mens. Deze mens is dan
in staat om te vliegen, door vuur te lopen en over water te wandelen en onzichtbaar te zijn
voor het menselijke oog als dat nodig is. Vuur staat voor zuivering en water voor emoties.
Het komt neer op het wegbranden van je ego en van alles wat met de menselijke natuur te
maken heeft. Een dergelijke beheersing houdt in, dat je een volledige beheersing hebt over
alle denkbare trillingsfrequenties (energieniveaus). Hierdoor kan grofstoffelijke materie als
fijnstoffelijke materie gaan reageren. Je bent zo in staat in afgesloten ruimtes binnen te
dringen, zoals Jezus van Nazareth dat na zijn opstanding uit de dood al liet zien. Deze
waarlijk vrije mens communiceert over grote afstand met andere Meesters alsof ze een
telefoongesprek voeren. Het grote voordeel van de mens zoals de Al-Energie hem bedoeld
heeft, is dat ze onderling met de geest kunnen communiceren zelfs als die mens zich daar
niet bewust van is. Deze communicatie openbaart zich vaak als onmiddellijk begrip en
inzicht. Dit is het ware weten. De ware Meester of wel de onbeperkte mens kan menselijke
gedachten lezen, kent doel en taak waar hij bij betrokken is. De Meesters, die zich nu op
aarde bevinden in een stoffelijk lichaam, trachten ook deze staat te bereiken. Het kost
echter vele levens van oefening om zover te komen.
Buitenaardse wezens I
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Gedurende miljoenen jaren zijn overal in het universum door het evolutieproces vele wezens
ontstaan. Deze wezens kunnen een geheel ander evolutionair pad doorlopen dan de mens.
De op de mens gelijkende wezens zijn ontstaan door toedoen van een aantal Engelen. Over
ruimtewezens en hun vaartuigen is al heel wat geschreven op onze aarde. Misschien niet zo
bedoelt maar het kan mensen angst aanjagen, angst voor het onbekende. Toch zijn er nog
veel mensen die denken dat wij de enige wezens in het universum zijn. Elke verwijzing naar
buitenaardse wezens of ruimtevaartuigen werpen ze ver van zich af. Dr. Marina Popovitsj
begeleidde het Sovjet ruimteprogramma en geloofde niet in ruimtewezens en
ruimtevaartuigen. In haar leven hebben zich nu gebeurtenissen afgespeeld waardoor langer
ontkennen niet meer mogelijk was, zie haar boek “Het Sovjet Dossier UFO”. Ze heeft in de
Himalaya onverwacht toch kennis kunnen maken met buitenaardsen en hun grote kennis en
techniek. Zeker ten opzichte van hun technologisch niveau beschouwt ze zich zelf nu als een
technologische baby. Ook de schrijver heeft contact gehad met ruimtewezens tijdens
uittredingen van zijn geest. Het universum is voller dan eerst gedacht met allerlei wezens die
zich in allerlei vormen laten zien. Deze contacten waren zeer waardevol en leerzaam. Eén
van die uittredingen kreeg ik tijdens mijn vakantie in Sulden in Italië. De avond voor de
uittreding vulde de lucht zich in een korte tijd met zwarte wolken. `s-Nachts zag ik een groot
ruimtevaartuig, dat door vele kleintjes werd aangevallen. Het grote ruimtevaartuig
vernietigde de aanvallers stuk voor stuk. Wat dit betekende weet ik nog steeds niet. Thuis
hangt er een foto uit de Dolomieten aan de muur waarop zich een ruimtevaartuig laat zien.
Toen die foto werd gemaakt, zag ik helemaal geen ruimtevaartuig maar wel nadat de foto
was ontwikkeld en afgedrukt. In dezelfde Dolomieten had ik een ervaring die ik nooit meer
zal vergeten. Voordat ik samen met mijn vrouw op vakantie ging, was mij verteld dat ik een
heel hoog wezen zou ontmoeten. Welke vorm dat wezen zou hebben, wist ik niet.
Halverwege mijn vakantie in de Dolomieten voelde ik dat de ontmoeting nabij was omdat ik
een kracht door me voelde stromen die zeer intens was. Ik keek om me heen maar zag
niemand. Even later zag mijn vrouw een Italiaan met zijn verrekijker naar iets in de verte
turen. Hij keek naar een spelonk die zich hoog boven ons bevond. Bijna boven in de
rotsformatie zag ik iets bijzonder, zelfs zonder verrekijker. Coby, mijn vrouw, vroeg of ze de
verrekijker van de Italiaan even mocht gebruiken. Deze stemde toe en net als de Italiaan en
later ik ook, waren we zeer verbaasd. Er stond een enorm hert met een geweldig gewei. In
een kom van een dal, naast het bergpad waarop we liepen, waren op dat moment drie witte
paarden te zien. Alles bij elkaar een vreemde gewaarwording. Op dat moment wist ik wat er
aan de hand was. De energie en kracht die er van die plek uitging was tastbaar en eerbiedig
bedankte ik voor alles wat ik zag en voelde. Later op de terugweg kwamen we weer langs
hetzelfde bergpad en toen waren zowel de paarden als het hert verdwenen.

De verschijning en de vijf beproevingen
Dat de vorm waarin de verschijning plaatsvindt er niet toe doet werd me nog duidelijker na
een bezoek aan de plaats Gouda. Het was tweede Kerstdag en ik was met mijn vrouw Coby
en twee vriendinnen van haar en mij aan het wandelen. De sneeuw die overal lag, was
opgevroren en glad. Toen we langs de Joodse begraafplaats liepen, zag ik in de verte een
oudere man met hoed ons tegemoet komen. Toen hij naderde waarschuwde mijn vrouw
voor de spekgladde weg, maar hij zei het niet erg te vinden. Toen ik naar hem keek, ging er
een siddering door me heen en ik bleef kijken hoe hij verder zijn weg vervolgde. Hij had
helemaal geen last van de gladheid en liep over de ijsvlakte alsof er niets aan de hand was.
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Plotseling verdween hij alsof hij in rook opging. Ik was verbaasd en keek nog eens naar de
plek waar hij het laatst stond en liep door. Een paar honderd meter verder gelopen, zag ik
hem weer en ik knikte naar hem. Hij keek terug en gelijk ging er weer een siddering door me
heen. Dezelfde nacht zag ik hem weer terug. Hij sprak tot me en zei dat de vorm waarin Hij
verschijnt niet van belang is. Het was Chadalja die zich weer aan me openbaarde. Er ging een
enorme kracht en energie van hem uit, die door heel mijn lichaam stroomde en heel de
slaapkamer vulde. Het leek wel of ik op hield te bestaan. Hij toonde me drie zonnen en vroeg
of ik de moed had om door alle drie tegelijk heen te gaan. Voor het eerst slaagde ik voor zo’n
belangrijke test. Ik had namelijk al eerder van die testen gehad en nu begreep ik wie ze
afnam. De eerste test kreeg ik in de nacht, die vooraf ging aan mijn Reiki II inwijding. In mijn
slaap zag ik een ladder waarop ik naar boven ging. De ladder was eindeloos lang en ik durfde
op een bepaald moment niet meet verder. De tweede test was bijna identiek aan de eerste.
Er werd mij een brug getoond, die over een breed water was gespannen. Ik liep over de brug
naar de andere kant toen ik opeens een gapend gat in het brugdek bemerkte. Op dat
ogenblik durfde ik niet verder omdat het vertrouwen ontbrak. De derde test betrof het
hoogste gebergte op aarde. In de Himalaya stond ik op een zeer hoge berg en keek om me
heen. Zo ver het oog reikte waren er alleen maar andere bergen te zien, met sneeuw en ijs
bedekt. Mijn begeleider vroeg of ik de berg wilde afdalen maar het ontbrak me weer aan
moed. Ik deinsde terug voor de enorme hoeveelheid sneeuw die onder me lag. In mijn
achterhoofd wist ik wel dat ik in een oogwenk deze sneeuwvlakte achter me kon laten, maar
toch bleef ik staan. De vierde test speelde zich af in een zeer hoog gebouw waarbinnen ik me
vrij kon bewegen. Ik kon glijvluchten maken van boven naar beneden en andersom. Dat ging
dwars door plafonds en muren heen, het maakte niets uit. Op een moment stond ik bovenop
het gebouw en keek in een peilloze diepte onder me. Mijn begeleider zei dat ik zo van het
gebouw kon afspringen. Een onbedwingbare angst maakte zich van mij meester en
weerhield me. De vijfde test met de drie zonnen slaagde. Daarna heb ik nog een keer een
test ondergaan. Ik kreeg deze test een maand voordat het manuscript van mijn boek klaar
was. Ik liep over een prachtige witte brug en was bijna aan het eind toen ik ontdekte dat het
laatste stuk ontbrak. Wat moest ik nu doen? Ik besloot in het water te springen en maar te
zien wat er zou gebeuren. Ik plonsde in de sterke stroom en kon me niet bewegen. Toch
bereikte ik de andere kant omdat ik op dat moment wist dat ik zou worden geholpen.
Buitenaardse wezens II
Wat alle buitenaardse wezens verbindt is het bezit van een Evoluerende Ziel. Er bestaan
echter grote verschillen tussen de wezens in kennis, uiterlijk en bewustzijn. Elk wezen heeft
zijn specifieke kwaliteiten en zijn eigen tweelingziel. Er zijn zowel mannelijk- als vrouwelijk
uitziende wezens. Doorgaans laten de vertegenwoordigers van de Universele Raad zich aan
ons zien als eerbiedwaardige oude heren, maar hun ware gedaante bestaat uit lichtende
energiebollen. Ze bestaan uit één en al Ziel, zonder lichaam, zuiver energie. Een uitzondering
is Sananda die wel over een stoffelijk lichaam beschikt maar daar niet aan gebonden is. In
het onmetelijk universum bestaan meer wezens die een stoffelijk lichaam aannemen.
Doorgaans planten deze wezens zich op dezelfde wijze voort als de mens. Soms treft men
andere voortplantingsvormen aan. Een daarvan is genetische manipulatie waardoor klonen
ontstaan. De klonen bestaan uit energie, dat uit één enkel organisme voorkomt. Deze heb ik
zelf een keer gezien tijdens een uittreding. Een ruimtevaartuig van het Galactisch
Commando was geland en ik werd verwacht en mocht instappen. Ik liep naar het
ruimtevaartuig en zag wezens in blauw rode uniformen. Ze zagen er allemaal hetzelfde uit.
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Ze waren groot en hadden blond haar. De gezichten waren identiek zonder ook maar het
geringste verschil.
Het leven van ruimtewezens
De meeste ruimtewezens uit het universum zijn in staat zich in een hologram te
manifesteren. Dit zijn projecties van ver hier vandaan. Als de wezens zich in een stoffelijk
lichaam aan de mens tonen, kunnen ze gebruik maken van hun Merkaba, hun sterke
energieveld, en daardoor invloed uitoefenen op hun tachyonen, atomen, elektronen en
moleculen en dergelijke en zich op die manier onzichtbaar maken voor menselijke
waarneming. Veel wezens materialiseren en dematerialiseren zich zoals ze zelf willen.
Doorgaans bezitten ze een fabelachtige kennis van materie en antimaterie. Onze stoffelijke
hindernissen zoals muren kennen ze niet. Als ze willen kunnen ze zich naar ruimtevaartuigen
laten teleporteren. De meeste ruimtewezens bezitten ook de kennis om voorwerpen en
mensen onzichtbaar te maken en te teleporteren. Dit is mogelijk met bepaalde
stralingswapens.
Ruimteschepen
De ruimteschepen van de wezens in het universum bestaan uit twee categorieën: voor de
mens onzichtbare schepen bestaande uit fijnstoffelijke materie en de zichtbare, bestaande
uit grofstoffelijke materie. De schepen van de eerste categorie hebben teleportatie
apparatuur aan boord. Hun boordcomputers bezitten ingebouwde kristallen om met het
MCS te communiceren. Een compleet schip, inclusief de bemanning kan worden
getransporteerd van het ene transportportaal naar het nadere. Ze zijn natuurlijk onzichtbaar
voor de mens. De schepen kunnen vreemde vormen hebben. Ze kunnen dematerialiseren en
de bemanning eveneens. Dit is mogelijk door de fijnstoffelijke materie waar het ruimteschip
en de kleding van de bemanning van is gemaakt. Het is vast, flexibel en fijn als poeder maar
enorm sterk. Een sub categorie van deze ruimteschepen zijn de zogenaamde techno-gene
schepen, die andere eigenschappen bezitten. Ze kunnen niet door grofstoffelijke materie
vliegen. Ze gebruiken evenals de fijnstoffelijke ruimtevaartuigen kristallen voor het
afstemmen van de computers, die ze aan boord hebben. Veel van de ruimtewezens kunnen
teleportatieportalen creëren in het universum om wezens te transporteren. Er bestaan ook
fijnstoffelijke schepen die gebouwd zijn door Engelen. Het zijn de Engelen van de Al-Energie
en Ashanata die deze ruimteschepen bedienen, daarbij gebruik makend van hun enorme
geestkracht die wordt ontleend aan Ashanata. De Asura's, die zich nog steeds verzetten
tegen de Al-Energie, gebruiken alleen hun geestkracht. Zoals eerder gemeld kunnen alle
ruimteschepen worden geteleporteerd door gebruik te maken van het MCS. Nabij het hart
van het MCS bevindt zich het grootse teleportatie-portaal van het universum. De snelwegen
tussen deze portalen worden de worm gaten genoemd. Wanneer buitenaardse wezens naar
de aarde reizen gebruiken ze een energiepoort om toegang tot de aarde te krijgen. Hun
schepen maken gebruik van tijdgangen om op een vastgestelde tijd ergens te arriveren.
Nu volgen nog een aantal wetenswaardigheden over deze buitenaardse wezens. Vele van
hen bewonen planeten van vaak heel ver verwijderde melkwegstelsels. Ze communiceren
gemakkelijk over deze enorme afstanden en bezoeken elkaar regelmatig met hun
ruimteschepen. De aarde is eenvoudig te bereiken omdat ze dicht bij een ruimtesnelweg ligt.
Wezens die langs deze routes reizen zijn echter gebonden aan de wetten die in het
betreffende deel van het universum gelden zoals ook wij zijn gebonden aan de natuurwetten
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die op aarde gelden. In het oneindig groot universum zijn wezens die zich een fysiek lichaam
kunnen aanmeten als ze dat willen maar ze zitten daar niet aan vast zoals wij mensen. Veel
wezens communiceren als mensen maar prefereren de niet-verbale communicatie. Hoe
kijken deze wezens naar de aarde en de mensen? Een aantal van hen vindt dat de evolutie
tergend langzaam gaat en dat de mens een vernietigend effect heeft op het aardse milieu.
Toch proberen de meesten de mens te assisteren in hun manier van denken en doen. Aan de
andere kant leren zij ook van de mensen. Sommige buitenaardse wezens gebruiken de aarde
als een natuurlijke bron van metalen en mineralen die ze op hun planeet niet bezitten. In de
mijnen graven kleine robots die diep in de moleculaire structuur van de materie doordringen
en het materiaal naar de ruimteschepen vervoeren. Een aantal wezens genieten zeker van
hun verblijf op aarde. Om deze reden krijgt de aarde op gezette tijden gezelschap van
buitenaardse bezoekers. De grote ruimteschepen blijven echter ver buiten de aardse
aantrekkingskracht, De gravitatie krachten, die deze schepen ontwikkelen, kunnen zelfs van
vijf kilometer hoogte de tektonische platen, die de aardkorst vormen, beïnvloeden waardoor
aardbevingen worden veroorzaakt. Alleen de kleintjes met een diameter kleiner dan 500m
kunnen hier landen. Er zijn ook onbemande drones en satellieten met bemanning terwijl het
ruimteschip positie kiest ver buiten de aarde. De dichtst bij wonende wezens komen uit de
buurt van Wega, sterrenbeeld de Lier, en kunnen 2800 aardse jaren oud worden. Samen met
de ruimte- en lichtwezens van de Plejaden helpen ze ons te overleven.
De ruimteschepen van grofstoffelijke materie hebben een gesloten energie systeem.
Computers besturen de schepen. Kwantum deeltjes, die overal in het universum voorkomen
vormen een oneindige bron van energie voor de schepen. Getransformeerd tot tachyon
brandstof wordt deze door cirkelvormig gebogen buizen gestuwd waardoor het schip
snelheden bereikt van ver boven de lichtsnelheid. Hoe langzamer de snelheid van de deeltjes
circuleert des te langzamer verplaatsen de schepen zich. De in de buizen gegenereerde hitte
wordt getransformeerd in stralingsenergie die een elektromagnetisch veld genereert
waardoor het schip zich van de aarde kan los maken. Door deze magnetische velden wordt
het aardse veld vervormd waardoor het menselijk gedrag kan worden beïnvloed. Omdat
deze schepen de aardse energiepoorten gebruiken vanuit de vijfde en zesde dimensionale
wereld verschijnen en verdwijnen ze plotseling uit onze drie dimensionale menselijke
wereld.

19 VOEDSEL, ZIEKTE EN GEZONDHEID
Eten is voor de mensen op aarde een dagelijkse behoefte. Dit is belangrijk omdat het energie
verschaft om de fysieke- en geestelijke gezondheid in stand te houden. Ons lichaam als ook
ons voedsel is opgebouwd uit materie van een bepaald energieniveau en hangt hiermee
samen. Het is heel belangrijk hoe de voedselketen in elkaar steekt. Helaas is deze keten
vanaf de bron tot de consumptie verstoord door menselijk ingrijpen. Echter, je moet toch
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een keuze maken. Voedsel kan te lang zijn gekookt, teveel bewerkt, er zitten schadelijke
stoffen in, of het laat zure afvalstoffen achter. Verkeerde eet- en drinkgewoontes dragen
ook niet bij aan de conditie van ons lichaam en de geest. Het zijn vooral de basische
voedingstoffen, die het energieniveau van het stoffelijk lichaam verhogen en het
immuunsysteem verbeteren. Je moet niet te snel eten en je concentreren op je ademhaling.
Tussen de happen een paar keer goed adem halen activeert de vertering en verbranding. Eet
met een gevoel van dankbaarheid in je hart. Eet bewust en gevarieerd en in alle rust, zodat
je ervan kunt genieten. Op deze manier laat je geluk en vrede toe waardoor je
energieniveau versterkt. Het gebruik van verkeerde voedingsmiddelen en slechte
eetgewoonten kunnen leiden tot een verlaging van het energieniveau van het lichaam
waardoor de kans op ziekte toeneemt. Immers als je niet in harmonie leeft met jezelf, de
ander en de natuur en je niet bewust bent van de kosmische krachten om je heen dan daalt
je lichamelijk energie- en trillingsfrequentie niveau. In het lichaam ontstaan blokkades en dat
verzuurt. Door deze zuurgraad verlaging zien microben, virussen, bacteriën en schimmels dat
de weg vrij is om een aanval te openen op het immuunsysteem. Als je zorgt dat je niet te
moe wordt, geen roofbouw op je lichaam pleegt, goed eet en je energieniveau op peil houdt,
dan wordt de kans op ziekte al een stuk kleiner. Het zenuwstelsel moet je in de gaten
houden. Een deel van het zenuwstelsel werkt overdag terwijl een ander deel dan rust heeft.
Gedurende de nacht draaien de rollen om. Het ene deel regelt de functies van de
spijsvertering, bloedsomloop, de ademhaling, stofwisseling et cetera. Dit deel behoort tot
het lichaamsbewustzijn. Het is dit deel dat overdag niet overbelast mag raken om het andere
deel van het zenuwstelsel in staat te stelen het geheel weer in balans te brengen gedurende
de nacht. Ook je beschermengel helpt je hierbij. Stel je open en schenk deze Engel liefde
omdat jullie beide deze liefde hard nodig hebben.
Deze Engel treedt dus iedere nacht je bewustzijn binnen en vraagt van jouw verlangen,
vertrouwen, idealisme en tevredenheid. Als dit tot stand komt zal je beschermengel het
evenwicht van je zenuwstelsel bevorderen en tevens je helpen in het verwerken van je
dromen. Je zult dan elke morgen weer fit op staan ondanks wat je de vorige dag hebt
meegemaakt. Daalt je energieniveau voor langere tijd dan wordt de kans, dat je ziek wordt
steeds groter. Ziekte voorkomen is natuurlijk het beste. Je kunt je gezondheid stimuleren en
je energieniveau op peil te houden door een zonnetje boven je hoofd te denken, gezond te
leven en jezelf op tijd te ontspannen met sport, meditatie en yoga of elke dag voldoende
beweging, Ki-oefeningen, voldoende rust en gezond eten. Je zult in je leven ook de juiste
keuzes moeten maken en je best doen zoveel mogelijk geluk uit het leven te halen als maar
mogelijk is zonder een ander te schaden.
Het is belangrijk te weten, dat de energie de gedachte volgt. Gebruik je gedachte uitsluitend
voor het goede. Je gedachten kunnen zaken verwezenlijken. De gedachten dienen niet om
het ego te strelen maar om het welzijn van iedereen te bevorderen. Het zal een
onbaatzuchtig en onpersoonlijk doel moeten dienen: het geluk van alle mensen en wezens,
de verwezenlijking van de evolutie van de mens en het hele universum. Als je daar rekening
mee houdt, is de kans groot dat je een gezond en gelukkig leven zult hebben en dat je
innerlijke rust hebt. Als je geen aandacht aan je gedachten en ziekte schenkt, zal het
ziektebeeld geleidelijk ernstiger worden. Toch zijn oorzaak en gevolg niet altijd te
achterhalen. Van de meeste ziekten die je in dit leven onder de leden krijgt, hebt je in het
volgend leven geen last meer tenzij er nog iets uitgewerkt moet worden dat met deze
ziekten verband houdt. Immers, in de drie dagen na de dood werkt de geest nog en in die
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fase onthoudt de geest, die de belangrijkste informatie van het onderbewustzijn in zich
draagt, wat er in een volgend leven nog uitgewerkt moet worden. Hieronder vallen ook
afwijkingen van geestelijke- en lichamelijke aard. Dit gebeurt met de bedoeling je in te laten
zien, wat je nog niet begrepen hebt in een vorig leven. Dit hangt dus samen met de
aansturing vanuit het DNA, de genen en de lichaamscellen. Als je een zwartkijker bent en
overal problemen ziet of van alles een probleem maakt, bang voor veranderingen, dan zal je
geest zich tegen je keren. Zo kunnen ziekte kiemen die al latent aanwezig zijn daadwerkelijk
tot ziekte leiden.
Leren omgaan met ziekte
Ziekte of ziek zijn kan je ook zien als een keerpunt waar onheil zich in heelheid laat
veranderen. Het is dan beter dat je ophoudt met vechten tegen de ziekte en deze erkent en
aanvaardt. Hier kun je ook kracht voor vragen ofwel bidden. Het is goed om eens naar jezelf
te kijken en te zien wat de ziekte jou te vertellen heeft. Je moet dan wel bereid zijn je
opvattingen in twijfel te trekken en je eigenbeeld te herzien. De mogelijkheid bestaat dat
een symptoom je laat zien waar je op je levensweg bent, wat je ervan kunt leren en welke
gebieden in je lichaam aandacht verdienen. Zo bestaat de kans om je genezing te versnellen.
Toch zijn er mensen die in dezelfde fout vervallen zonder negatieve gevolgen. Dit is mogelijk
omdat zij een andere stap in de evolutie maken. Een zieke is net zoveel waard als een
gezond mens. Je moet altijd respect voor elkaar hebben en rekening houden met je
medemens. Er zijn zieken die hun maatschappelijke positie en macht verliezen maar
desondanks moet je hen niet degraderen. Het wordt anders extra moeilijk voor de
(chronisch) zieke om de beperkingen van de ziekte te accepteren en de positieve kanten van
dit ziek zijn te ontdekken of om uit een isolement te komen. Misschien is een ziekte wel een
veel betere voorwaarde om nieuwe levenservaringen op te doen en inzichten te verwerven
dan gezondheid. Afhankelijk van de aard van de ziekte worden afhankelijkheden losser
terwijl een gezond mens juist het tegenovergestelde zou doen. Ieder ziektesymptoom kan
een specifieke boodschap in zich dragen, die je moet trachten te doorgronden, accepteren
en integreren voor je verdere ontwikkeling en genezing. Dit geldt zowel voor je geestelijkeals ook voor je lichamelijke gezondheid. Ziekte kan een uitdaging zijn om verder te groeien,
eventueel door veel verdriet, pijn en dood. Genezing wordt gewoonlijk geassocieerd met
toenemend bewustzijn en het op peil brengen van je energieniveaus. Er zijn mogelijkheden
om dit te stimuleren. Zo zijn er meditatieve oefeningen die bijdragen aan een betere
gezondheid. Vraag of de stralen van de zon je lichaam mogen voeden op de volgende
manier. Probeer de zonnestralen te visualiseren en ze te concentreren om door een ring
ongeveer 5cm diameter boven je kruin chakra naar binnen te laten stromen. Zuig de energie
van de fotonen naar binnen. Dit is spiritueel licht dat afkomstig is van Ashanata en werkt als
een communicatie kanaal. Stel je voor dat het licht niet alleen de mentale lagen van je
lichaam bereikt maar ook alle lichaamscellen. De niet te onderschatte energie, die zo wordt
afgegeven, activeert je spiritueel innerlijk en je geestelijke kracht. Hoe gemakkelijk en simpel
dit ook lijkt het initieert een storm van energie die alle genen en lichaamscellen bereikt.
Als de zonnestralen op deze plaatsen schijnen komt een stoot van astrale emotionele kracht
vrij. Je fysieke lichaam en het zenuwstelsel ervaren spanning en belasting maar deze fase
gaat voorbij. Een nieuw evenwicht in je lichaam komt tot stand als je volhardt om op het
zonlicht geconcentreerd te blijven en dit door je ruggengraat te leiden naar je handen en
voeten. De positieve invloed van de fotonen hebben een genezende uitwerking op
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beschadigd genetisch DNA. Bijna alle organismen kennen de geneeskrachtige werking van de
fotonen. Het is experimenteel aangetoond dat DNA eerder ontvangen fotonen als
elektromagnetische golven uitzendt. Dit geldt voor alle levende wezens omdat we alle
elektromagnetische wezens zijn. In de literatuur zijn vele oefeningen beschikbaar die
weldadig zijn voor het lichaam.
Hier zijn nog enkele oefeningen voor een lichamelijk welzijn. Ga zitten en ontspan met twee
benen stevig plat op de grond. Bedenk dan dat je rechtervoet de zuigopening is van een
stofzuigerslang die je been voorstelt en je stuitbeentje is dan de filterzak. Denkbeeldig
schakel je de stofzuiger in terwijl je je concentreert op je rechtervoet die de energie uit de
aarde opzuigt. Laat de energie door de slang stromen, je rechter been in, en in de filter
terecht komen. Wanneer de filterzak vol is, kieper hem leeg door de energie via het andere
been de aarde in te pompen. Vervolgens stel je de zon voor als een tennisbal die boven je
kruinchakra hangt. Denk nu aan alle zonnen die verbonden zijn middels de sterrenpoorten
met het MCS en Ashanata, de spirituele zon van het universum. Denk aan deze liefdevolle
Geest en zuig de energie van de zon op door je chakra totdat je hoofd er vol van is. Op deze
manier kun je ademen door je kruinchakra. Vervolgens beweegt de energie als een warme
stroom door de ruggengraat naar het stuitbeentje. Laat je heupen de energie opnemen
totdat deze vol zitten. De energiestroom vervolgt zijn weg naar de dijen om tenslotte bij de
voeten uit te komen. Houd de energie daar vast, laat het niet ontsnappen want je bent op
dat moment van top tot teen gevuld met energie. Om de nek, schouders en de armen tot de
vingertoppen te vullen ga je op dezelfde wijze te werk. Als dit klaar is herinner je de mooiste
glimlach die iemand je ooit gaf. Voel hoe spontaan je gezichtspieren reageren en hoe die
glimlachende energie aanvoelt. Laat deze energie neerdalen in je keel. Glimlach naar je keel.
Voel hoe je keel ontspant. Laat het verder dalen totdat het hart wordt bereikt en wordt
gewaar hoe je hart op deze warmte reageert. Laat de plezierig stralende energie expanderen
naar rechts en links en voel hoe het zijn glimlach naar de longen toekeert. Voel hoe je longen
gaan stralen van wit licht en transformeren. Glimlach en voel hoe je longen reageren. Ga dan
naar je lever en lach totdat de lever terug lacht naar jou. Sta toe dat de lever nieuw licht
creëert en wanneer je een tevreden gevoel ervaart en tevens dankbaarheid ga dan naar je
milt toe. Bezoek op deze manier ook je nieren en voel hun dankbare reactie. Alles komt vrij
en de energie kan nu vrij stromen. Lach naar je seksuele organen die jouw creatieve energie
bezitten. Laat de energiestroom weer opstuwen vanuit je stuitbeentje naar je hoofd. Voel
hoe warm de liefdevolle energie aanvoelt en wees er dankbaar voor. Leid de energie dan
terug naar je hart en leg er beide handen op waardoor je een nieuw soort glimlachend bloed
vloeit stromen door alle organen. Ervaar dit plezierig gevoel van oneindige liefde. Deze
meditatietechniek is afkomstig uit Tibet.
Zijn er locaties in je lichaam die nadere aandacht vragen of genezing dan kun je de energie
die van de zon boven je hoofd komt direct daar naar toe leiden. Beschouw de energie als
licht afkomstig van Ashanata. Wanneer de betreffende plaats is bereikt, voel dan de warmte
die door de genezende werking wordt opgewekt. Dit is één van de meest effectieve zelf
genezende methodes.
Om je lichaam te versterken kun je additioneel ook Ki-energie of wel universele- of
nulpuntenergie toepassen. Visualiseer dan dat je deze energie inademt via je kruinchakra.
Geleidt het tot in het midden van je hoofd en houdt het een poosje vast. Geleidt het verder
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naar de maag en houdt het ook hier eveneens even vast. Herhaal deze procedure voor tien
minuten. Het Ki-punt van je maag zit drie vingers onder je navel en wordt ook wel de Hara of
milt chakra genoemd. Door deze chakra te vullen met energie behoud je je energieniveau
langer omdat deze chakra niet gemakkelijk uitgeput raakt. Als je met mensen werkt die je
via je handen energie geeft, is het zeker nodig om voor je lichaam te zorgen. Jouw energie en
die van andere mensen mogen zich niet vermengen of binnen je aura blijven hangen. Een
geschikte oefening hiervoor is de volgende: Sta rechtop met ontspannen billen, spreidt je
voeten een weinig en laat je armen slap aan je zijden hangen. Richt je aandacht op je derde
oog en visualiseer een prachtige heldere diamant. Kijk er naar en breng het naar je Ki-punt.
Breng je adem naar je maag terwijl je geconcentreerd blijft. Hierdoor blijf je binnen je eigen
energie. Er bestaan nog meer Ki-oefeningen, die ik hier verder niet zal aanhalen.

20 DRUÏDEN, KELTEN, SFINX EN DE PIRAMIDE VAN GIZéH
Oorspronkelijk waren druïden uit Atlantis afkomstig waar ze "Utheri" werden genoemd. Het
woord druïden komt van het Griekse zelfstandige naamwoord "Heilige eikenboom" en
terecht ze waren als eikenbomen, diep en stevig geworteld in hun gemeenschap. De
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Atlantische druïden waren, zoals de Keltische druïden die hen opvolgden, priesters, rechters,
genezers en filosofen. Ze geloofde in reïncarnatie en in de onsterfelijkheid van de ziel. Hun
belangrijkste boodschap was te leven in harmonie met de natuur en ze beschouwden de
waarheid als de belangrijkste waarde. De Keltische druïden werden door hun Atlantische
voorgangers opgeleid. Hun kennis was veel omvattend en maakte onderdeel uit van de
universele kennis. Echter, binnen hun kennis was geen ruimte voor het bestaan van de AlEnergie, alleen voor een meervoudig Godendom. Als kind werd je geselecteerd om de rest
van je leven als druïde door het leven te gaan. De opleiding kon zo'n dertig jaar in beslag
nemen. Ze begrepen de rituelen van het leven, dood en reïncarnatie en konden waarzeggen
en de toekomst voorspellen. Ze behoorden tot een gemeenschap met eigen regels en
gebruiken. Ook vandaag de dag worden druïden nog opgeleid maar ze bezitten niet meer de
grondige kennis die hun voorgangers van Atlantis eens bezaten. In Atlantis was degene die
"Vathar" genoemd werd de hoogste in de rangorde. Deze priester werd toegestaan vele
geheimen te kennen en immense spirituele krachten te bezitten. Hij kende de locatie van de
energiepoorten en teleportatieportalen op aarde en hoe ze te gebruiken en kon daarmee
door de dimensies reizen. Verder kende hij de posities van de "Ley-lijnen" en waar
bijzondere "krachtplaatsen" lagen. De belangrijkste hiervan liggen in Frankrijk, de stad
Carnac en in het Verenigd Koninkrijk bij de plaatsen Glastonbury, Stonehenge, Avebury and
Tintagel. Hiervan is Glastonbury de belangrijkste omdat hier een "Ley-lijn" verbonden is met
een energiepoort en een teleportatie-portaal nabij St. Nectan's Glen, dat ligt tussen Tintagel
en Boscastle in Cornwall. "Ley-lijnen" zijn zones op het aard oppervlak welke spirituele
energie uitstralen en waar in vroegere dagen mensen hun heiligdommen bouwden. Nabij
deze energiepoort ligt de kristallen grot van "Merlin". De Tibet-specialist, Stephen Jenkins,
schreef in zijn boek "The Undiscovered Country" over Glastonbury; prominente Lama`s
vertelden hem dat "Shambala" in Engeland lag, namelijk in Glastonbury zelf. Volgens een
mythe is "Shambala" een plek op aarde, een woning die ruimte biedt aan meerdere
Meesters, die de mensheid op afstand te hulp komen. Omdat het in een andere dimensie is
gelegen, is die plek alleen toegankelijk voor de geest bij uittredingen uit het lichaam. De
kennis van de Druïden van Atlantis is niet verdwenen, maar is overgedragen aan zeer
intellectuele Kelten, die op hun beurt de druïden opleidden. Na de vernietiging van Atlantis,
verhuisden de Kelten naar het Altaj-gebergte in Siberië, begeleid door een aantal Druïden
van Atlantis. Hun verblijfplaats op één van de 5 eilanden van Atlantis werd verwoest door
overstromingen en vulkaanuitbarstingen hetgeen in West-Europa leidde tot duisternis.
Sommige van de Atlantische Druïden bleven bij de Kelten, maar de meeste van hen zetten
hun reis voort naar Xinjiang in China en Kasjmir in India. Later keerden de Kelten met hun
druïden naar West-Europa terug in het bezit van alle kennis van de Atlantische Druïden. Het
is belangrijk om te begrijpen dat ze zichzelf niet Kelten maar Carns of Cairns noemden. In
eerste instantie woonden ze in het Verenigd Koninkrijk en Ierland en later verspreid over een
groot gebied, Spanje, Frankrijk, het zuiden van Duitsland, de Alpen, Bohemen en zelfs tot in
Italië, de Balkan en Centraal-Turkije. De Grieken en Romeinen beschreven hen als
angstaanjagende en oorlogszuchtige barbaren. Toch waren deze zeer emotionele mensen
verre van primitief; hun kennis van de metallurgie en hun artistieke talenten overtrof alles in
Europa op dat moment. Er wordt nu van uit gegaan dat de Kelten een intelligente, complexe
en rijke groep van mensen waren, die een centrale rol in het vormgeven van Europa hebben
gespeeld.
De piramide van Gizéh
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De Grote Piramide van Gizéh werd in opdracht van Thoth gebouwd. Osiris, die Thoth goed
kende, voerde het toezicht uit op de bouw. Thoth was de rechterhand van Osiris en daarom
trokken ze vaak samen op. Het ontwerp, vier driehoeken op een vierkante basis, werd door
de gevluchte inwoners van het oude Atlantis, die de vernietiging van hun continent
overleefden, gebouwd. Het werd de grootste piramide die ze bouwden. Piramides waren
bekend in Atlantis zij het op kleinere schaal. Ze dienden als spirituele centra waar energie
werd geconcentreerd en vrijgelaten. De Sfinx aan de voorkant van de piramide is nog ouder
en dateert van vóór de vernietiging van Atlantis, en de piramide werd gebouwd ter ere van
deze Sfinx. "Sfinx" is een andere naam voor Osiris zoals de meeste wezens in het universum
hem noemen. In zijn jonge jaren, toen hij in Egypte leefde, verscheen hij als een leeuw en
sprak in raadsels; en zo is het raadsel van de sfinx ontstaan. Het raadsel is als volgt: Wat
heeft de kracht van een stier, de moed van een leeuw en de intelligentie van een mens? Het
antwoord vind je bij de Sfinx, die door ruimte en tijd reist, om te dienen als een neutraal
instrument van Ashanata. De Sfinx kan verschillende vormen tegelijkertijd aannemen, met
behulp van de dimensies van ruimte en tijd. De vorm waarin de Sfinx verschijnt is afhankelijk
van het transformatieproces. Zodoende kon de Sfinx zich in verschillende vormen aan de
mens tonen. Hij en zijn tweelingbroer Solthek zijn afkomstig van Sirius en kwamen op de
aarde na een bezoek aan de Plejaden en Orion. Deze machtige entiteiten daalden daartoe af
op aarde en vestigde zich in Atlantis. Na de vernietiging van Atlantis ging Solthek terug naar
Orion terwijl Osiris verhuisde naar Egypte. In die dagen, werd Egypte bewoond door kleine
maar behendige mensen die Tellem werden genoemd. Ze kenden Osiris als een God met een
leeuwachtig uiterlijk. Hij werd hun leraar en stond in hoog aanzien. Ter ere van Osiris werd
het stenen beeld de "Sfinx" zoals we dat vandaag de dag kennen vervaardigd. Het
symboliseert een wachter met uitzicht over de woestijn. Nadat hij enige tijd bij de Tellem
had geleefd, veranderde hij zijn uiterlijk in dat van een mens zoals we hem nu uit legendes
kennen. Toch is hij is een machtig ruimtewezen met een enorme kennis van het Universum.
Een deel van deze kennis werd doorgegeven aan de Tellem, nu uitgestorven, en de Dogon.
De laatste mensen leefden in Mali op een bergrug waar Osiris, samen met de Tellem, hun
kwam bezoeken voor de zondvloed. Het volk van de Dogon woont nog steeds op dezelfde
locatie, nu bekend als de Falaise de Bandiagara. Deze doorgegeven kennis heeft betrekking
op berekeningsmethoden, anatomische- en fysiologische kennis en een scala aan methoden
om medicijnen te bereiden. Het belangrijkste was echter de kennis van de astronomie van
ons deel van het universum.. Zowel de Tellem en de Dogon wisten bijvoorbeeld van het
bestaan van de ster Sirius B. Dat is opmerkelijk omdat deze ster onzichtbaar is voor het blote
oog. Bovendien, wisten ze van het bestaan van de ringen rondom Saturnus, de vier helderste
manen van Jupiter en de spiraalvorm van onze Melkweg. Het scheppingsverhaal van de
Dogon behoort tot de meest filosofische en uitgebreide verhalen in de wereld van
ongeschoolde volken. Na de vernietiging van Atlantis ging Osiris terug naar Egypte en
ontdekte daar een heel andere bevolking. Hij kwam terug om samen met Thoth en de
Atlantiërs de grote piramide bij Gizéh te bouwen. Voordat de bouw begon, borgen Thoth en
Osiris de kennis van Atlantis, de aarde en het universum veilig op onder de stenen Sfinx.
Deze bibliotheek, enkele honderden meters onder het aardoppervlak, was doormiddel van
een gang verbonden met de stenen Sfinx. De locatie van de Grote Piramide werd
nauwkeurig bepaald om direct boven een energie poort te komen staan. Het idee was om
uiteindelijk teletransport portalen met de energie poort te verbinden. Nadat de positie van
de piramide nauwkeurig was vastgesteld, kon de bouw beginnen. De piramide is gebouwd
op de 30e breedtegraad en ontworpen om energie te ontvangen van vier sterrenstelsels.
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Thoth en Osiris verzorgden het transport en de plaatsing van de grote bouwblokken. Daarbij
maakten ze gebruik van kristallen en hun enorme geestelijke kracht. Als gevolg van deze
geavanceerde technieken werd de piramide in korte tijd voltooid. De piramide huisvestte
grote kristallen die onvoorstelbaar krachtig waren. Het belangrijkste kristal was er één van
Sirius. Samen met additionele apparatuur, vormden ze een computer die het contact met
ruimteschepen, planeten en een aantal galactische computers en het MCS onderhielden.
Na de bouw van de piramide van Gizéh verbonden Thoth en de volgelingen van Ashanata de
teleportatieportalen met de energiepoort onder de piramide. Hierdoor verbond de Grote
Piramide van Gizéh de gehele aarde met andere planeten en hun teleportatieportalen. De
Piramide van Gizéh staat nog steeds in contact met teleportatieportalen van andere
sterrenstelsels en energiepoorten, waardoor de toegang tot bepaalde planeten mogelijk is.
Het sterrenbeeld Orion speelt hierin een belangrijke rol, omdat het beschikt over de grootste
sterrenpoort in onze Melkweg, waarmee de toegang tot andere dimensionale niveaus kan
worden verkregen. Ons Melkwegstelsel bezit dertien verschillende grote sterrenpoorten of
teleportatieportalen maar de centrale zon van Orion is het belangrijkste. De poort direct
achter het Melkweg centrum behoort tot één van de grotere sterrenpoorten en al deze
poorten, binnen en buiten onze Melkweg, zijn met elkaar verbonden en geworteld in de
dimensies. Het spreekt voor zich dat de verbinding met de grote sterrenpoort van Orion
resulteert in sneller contact met alles waaraan de Orion poort is gekoppeld. Deze
sterrenpoort is gelegen nabij de belangrijkste ster van het sterrenbeeld Orion, de ster
Betelgeuze. Tijdens het verblijf van Osiris op Orion was de sterrenpoort in handen van
Chaldana, de Asura's en de opstandige mensen van Orion. Het was van cruciaal belang om
Orion te veroveren omdat de Anderen anders de mogelijkheid zouden krijgen naar de aarde
te reizen. Het Galactisch Commando, onder haar bevelhebber Ashtar, volbracht deze missie.
Osiris speelde een belangrijke rol in dit succes. De sterrenpoort van Orion viel in handen van
de Plejadiërs, Syriërs en wezens van Orion, die niet samenwerkten met de Anderen.
Sindsdien wordt de sterrenpoort goed beschermd en hij fungeert ook nog steeds als een
teleportatie-portaal van de piramide van Gizéh.
Nu vervolg ik met ruimteschepen, die gebruik maken van teleportatieportalen en
energiepoorten. De diverse piramides spelen in dit geheel zeker ook een belangrijke rol. Alle
ruimteschepen zijn onzichtbaar wanneer ze worden getransporteerd naar andere dimensies.
Pas als ze op de plaats van bestemming aankomen, in dit geval via een teleportatieportaal en
energiepoort worden ze weer zichtbaar. Gedurende de tijd dat Osiris op aarde verbleef,
stegen en landden ruimteschepen op landingshavens in de buurt van Karnak in de Sinaï
woestijn en in de buurt van Baälbek in Libanon. Vanuit deze positie, konden ruimteschepen
een kwantumsprong terug in het universum maken. De energiepoorten die daarvoor werden
gebruikt zijn nog steeds gelegen in de Sinaï woestijn. Voor ruimteschepen die geen gebruik
van energiepoorten maken, is de grote piramide van Gizéh een punt van oriëntatie, werkend
als een krachtige reflector. Voor veel fijnstoffelijke wezens zijn de piramides,
teleportatieportalen en energiepoorten van belang. Het stelt hen in staat om zonder het
gebruik van de ruimteschepen de grote sprong naar andere gebieden in het universum te
maken. Na de verovering van Orion door het Galactisch Commando werd een teleportatieportaal in een bestaande piramide op één van de planeten van Orion geïnstalleerd. Deze was
voorbestemd om te worden verbonden met de aarde. Na de bouw van de grote piramide
van Gizeh in het jaar 10.800 voor Christus, werd de aarde verbonden met deze, nabij de ster
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Betelgeuze gelegen voorziening. Daarnaast zijn andere portalen van piramides op Sirius, de
Hyaden en de Plejaden, evenals van buiten onze Melkweg met elkaar verbonden. De grote
piramide van Gizéh werd precies voor dit doel gebouwd. De vorm van een piramide is
speciaal gekozen om weinig zend- en ontvangstweerstand te bieden bij het uitwisselen van
energie. Deze piramide vorm komt op veel plaatsen en in vele culturen voor en ze zijn
specifiek voor dit doel gebouwd. Op de top stond oorspronkelijk een antenne om deze
energie te geleiden. Dit stelde buitenaardse wezens in staat doel bewust energie te
ontvangen en direct te transporteren. Ondanks dat bij de piramide van Gizéh deze antenne
is verwijderd, ontvangt de piramide nog steeds zijn energie uit de ruimte afkomstig van
andere teleportatieportalen op andere piramides. Niet alleen ontvangt de piramide energie
ook wordt energie verzonden. Elke piramide is zodanig ontworpen dat de ontvangen energie
wordt doorgegeven naar andere piramides. Deze energie is geconcentreerd en spiralend
naar boven. Deze piramides werken als kosmische transformators. De driehoeken van de
piramide zijn het symbool van de Goddelijke werkelijkheid en representeren harmonie en
evenwicht. Alle hoekpunten staan op gelijke afstand waardoor een sterke kracht en
energieveld zich in de piramide kan ontwikkelen. De vrijgekomen energie verenigt zich met
het magnetisch veld van de aarde en zorgt voor evenwicht van het energieveld van de aarde.
De twee jongere en kleinere aangrenzende piramides in Gizéh geven ondersteuning en
samen vormen ze een eenheid. De drie piramides zijn ook symbolen van de gordel sterren
van Orion. Een aantal kamers in de grote piramide werden gebruikt om lichaamscellen te
regenereren en om die reden werden ze verjongingskamers genoemd. De lichamen werden
op een stenen tafel gelegd met doorschijnend bovenblad waaronder krachtige kristallen
waren geplaatst en daardoor konden de lichaamscellen verjongd worden. De doorschijnende
platen en de kristallen zijn verdwenen. Alleen de resten van de sarcofaagachtige kist zijn nog
aanwezig in de koningskamer. De piramide werd ook gebruikt voor meditatie en
inhuldigingen. Helaas, alle kamers zijn leeg en systematisch ontmanteld door buitenaardse
wezens die dachten voordeel voor zichzelf te behalen. Deze wezens hebben enkele tekenen
achter gelaten die alleen door ingewijden ontcijfert kunnen worden. Behalve de kamers in
het inwendige van de piramide zijn ook kamers veel dieper gelegen en zo groot dat er grote
ruimteschepen kunnen landen. Tekenen dat er een nieuw tijdperk na 2012 is aangebroken,
zijn terug te vinden in de grote piramide van Gizéh. Op naar de nieuwe tijd en het Licht.

21 NAAR HET LICHT EN ANDERE PERSOONLIJKE INFORMATIE
Dit hoofdstuk geeft de laatste stand van zaken met betrekking tot de situatie op aarde en de
entiteiten die weinig goeds in de zin hadden met de mensheid. Wat gebeurde er de laatste
jaren met Semeël? Langzaam maar zeker kwam hij tot inzicht dat er een veel machtiger
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entiteit in het universum bestond. Er was een moment in de tijd waarop Semeël deze
waarheid accepteerde waarna Ashanata hem benaderde en naar de Al-Energie geleidde die
hem vergeving schonk. De Liefde van de Al-Energie is oneindig en is van toepassing op elk
schepsel in het universum. De overgang van Semeël maakte van hem een uitstekende
pleitbezorger om de machtigste leiders van De Anderen te overtuigen dezelfde stap te
zetten. Deze uitnodiging maakte twijfel los bij de laatste twee Oerwezens, Sardeël en
Gadriël, om hun standpunt te heroverwegen. Enkele andere leiders van De Anderen volgden
het voorbeeld van Semeël en keerden terug naar het Licht. Er waren echter nog meer grote
gebeurtenissen in aantocht. Het moet in 2005 geweest zijn toen ik, in een visioen, het
bastion van De Anderen zag afbrokkelen en instabiel worden ondanks het machtige legioen
dat het huisvestte. Wat ze echter nog niet opmerkten was de aanwezigheid van een veel
sterker leger - het leger van het Galactisch Commando. Voor mijn ogen zag ik het
onvoorstelbare gebeuren. De slagkracht van het Galactisch Commando vaagde het leger van
De Anderen in een oogwenk helemaal weg alsof het nooit bestaan had. Het werd letterlijk
van de aarde verwijderd. Dit moet een verschrikkelijke klap voor De Anderen zijn geweest
waarvan ze waarschijnlijk nooit meer zullen herstellen. Het was op dat moment dat één van
de twee overgebleven Oerwezens, de machtige, Sardeël, besloot zich over te geven aan het
Licht, waar hij in genade werd aangenomen en vergeven. Hij bleef geen moment langer op
aarde. Ondertussen toonde Lucifer, de leider van de gevallen Aartsengelen zich aan mij in al
zijn grootsheid. Hij keek van grote hoogte met minachting op mij neer, maar even later zag ik
dat zijn macht werd afgenomen. Hij stortte naar beneden en viel in een bodemloze put. In
een oogwenk realiseerde hij zich wat er te gebeuren stond en hij riep om genade, die hem
meteen werd gegund. Het is te hopen dat uiteindelijk alle gevallen Engelen zullen terugkeren
naar het Licht. Zo niet, dan zullen ze het oordeel van Chadalja, hoofd van de Universele Raad
moeten ondergaan zoals door de Al-Energie en Ashanata is goedgekeurd. Dit zal plaats
vinden na de cruciale 21 december 2012, het begin van het nieuwe Waterman tijdperk.
De Anderen waren me niet vergeten en dat merkte ik in 2006 nog een keer. Dit brengt me
naar een bijzondere ontmoeting. Mijn vrouw en ik waren op vakantie in Beckenried,
Zwitserland dat gelegen is aan het Vierwoudstedenmeer. Tijdens die zomervakantie was het
zo extreem heet dat slapen niet goed mogelijk was en we van het zweet bijna het bed
uitdreven. Op één van die nachten, zag ik een aantal van de machtigste leiders van De
Anderen voor me. Ze hadden me blijkbaar opgewacht en daarom was deze confrontatie voor
mij beangstigend. Hun ogen vonkten moorddadig en ze vielen alle tegelijkertijd aan. Op
hetzelfde moment stroomde een geweldige energie door me en met enorme kracht werden
de meeste van deze machtige, moedige en nietsontziende wezens vernietigd. Degenen die
deze slag overleefden maakten zich snel uit de voeten om zich nooit meer aan me te
vertonen. In 2009 werd de macht van De Anderen definitief gebroken. Dit alles gebeurde in
de Dolomieten van Noord Italië. Het was middag toen ik samen met mijn vrouw een
wandeling over de brede alpenweiden van de Seiser Alm maakte. Ik voelde, dat er een
bijzondere gebeurtenis zou gaan plaats vinden. De aanwezigheid van wezens die zich op
aarde zelden of nooit laten zien waren een voorteken. Het waren Cherubijnen die bekend
staan als machtige wezens waarvoor je alleen maar ontzag kunt hebben. Ik was dus bang
wat die dag stond te gebeuren. Mijn vrouw en ik hadden die dag het plan opgevat om een
bergwandeling te gaan maken. We klommen hoger en hoger op het bergpad en bemerkten
een dreigende onweerswolk die op ons afkwam. We zochten een schuilplaats voor de
naderende regen. We vonden een berghut met een overstekend dak dat ons bescherming
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bood en vanwaar we onze berghut, het eindpunt van onze wandeling, konden zien. Het
duurde niet lang voordat het goot en het water met bakken uit de hemel viel. Er zat niets
anders op dan te wachten tot het noodweer voorbij was waarna we onze voettocht weer
voortzetten. Juist voordat we ons einddoel bereikten, werd de lucht plotseling zwart en een
zware regenbui begon op ons neer te dalen. In dit slechte weer openbaarde zich aan mij,
mijn vrouw had niets in de gaten, een groot leger van De Anderen. Ze hadden maar één
doel, mij en mijn vrouw te vernietigen. Op het moment dat ze op ons neerdaalden kwamen
de Cherubijnen tussenbeide. De Anderen maakten alweer geen schijn van kans en voordat
ze het wisten, waren ze door een nabij gelegen energiepoort verdwenen. Geen van hen
bleef op aarde. Aan het eind van de energiepoort werden ze opgewacht door wezens van
het Galactisch Commando en naar een planeet van de Plejaden gebracht waar ze nu als
ballingen leven. Ze krijgen de kans in te zien wat ze gedaan hebben en kunnen als ze tot
inzicht komen ook aan het evolutieproces gaan deelnemen. Mijn vrouw was erg
opgewonden en uitgeput door deze gebeurtenissen en kon nauwelijks ademen. Nadat het
weer was opgeklaard, nam ik mijn vrouw mee naar de hut waar het lang duurde voordat ze
zich enigszins herstelde. Ze was mentaal en fysiek uitgeput. Ik legde uit wat er gebeurd was
en ze begreep me, maar wilde nooit meer zoiets meemaken. Een hierop volgende
ontmoeting met het laatste en meest gevreesde en gehate Oerwezen van het universum
ofwel Gadriël werd heel bijzonder. Het was ondertussen 2010 geworden en we beleefden
onze vakantie weer in de Dolomieten en dit keer bij de bergketen, die "Rosengarten" heet.
Het was op de laatste avond van onze verblijf toen ik werd geconfronteerd met Gadriël. Hij
kwam langzaam op mij af, wetende dat ik was te vertrouwen. Alles wat er gebeurd was had
hem aan het twijfelen gebracht. Zijn machtige uitstraling maakte mij het ademen bijna
onmogelijk, zo overweldigend was zijn aanwezigheid. Blijkbaar had Semeël hem geadviseerd
om zijn kwade praktijken te beëindigen en de Al-Energie en Ashanata om genade te vragen
zoals Semeël, Sardeël, Lucifer en andere wezens al eerder hadden gedaan. Nu vroeg Gadriël
mij om advies maar hij trok het meteen in twijfel en vertrok. De volgende ochtend zag ik een
heel bijzonder fenomeen boven het Rosengarten-gebergte vanuit mijn hotelkamer raam.
Eerst zag ik de helder blauwe lucht abrupt inktzwart worden. Nauwelijks was de zwarte
hemel weer opgeklaard toen deze weer een keer pikzwart werd, waarna de blauwe lucht
langzaam terugkeerde. Het markeerde de weg van de meest gevreesde leider van de
Anderen op weg naar de Al-Energie en Ashanata. De aarde was nu verlost van de grootste en
machtigste leiders van de Anderen. Hoewel er nog steeds een aantal op aarde verblijven is
hun macht die ze ooit bezaten sterk gekrompen. Zonder hun leiders zijn ze in paniek en
gedesoriënteerd. Desalniettemin zijn ze nu van de schok bekomen en hergroeperen ze zich
mede door buitenaardse versterkingen, maar ze zullen nooit meer zo machtig worden als ze
eens waren.
Het zal duidelijk zijn dat ik, gezien mijn geschiedenis, zoals hierboven weergegeven, in de
kringen van de Anderen niet populair ben. Ze vrezen de Liefde die ik in me draag. Door mijn
gebed en liefde voor de Anderen kon ik belangrijke entiteiten overtuigen naar het Licht terug
te keren. De over gebleven Anderen lieten dit niet over hun kant gaan en namen revanche.
Het begon in maart 2006 toen het met mijn stem langzaam bergaf ging totdat ik uiteindelijk
geen woord meer kon uitbrengen. Ik verloor mijn stem helemaal en moest mijn Reiki cursus
activiteiten beëindigen, want ik kon niet meer verbaal communiceren. Mijn stembanden
weigerden te reageren op signalen van mijn hersenen. Mijn beschermers lieten dit
gebeuren, omdat dit ooit zo was voorzien, maar ik had daar geen herinnering meer aan op
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dat moment. Ik werd helemaal op me zelf terug geworpen en kon daardoor tot me zelf
komen en weer meer eenheid ervaren met mijn Evoluerende Ziel. Het was ook een les voor
me om alles niet altijd, figuurlijk gesproken dan, meer in te slikken. Mijn vrouw vond
ondertussen wel, dat ze een stille echtgenoot had gekregen en zij werd voor de jaren die
volgden mijn stem in dit leven. Fluisteren kon ik nog wel, maar dat was erg vermoeiend. In
Dordrecht en Rotterdam hebben medici mij onderzocht, maar ze stonden voor een raadsel
en konden niets voor me doen. Zelfs in het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC)
konden gespecialiseerde artsen me niet helpen ondanks een kleine operatie aan de
stembanden die op niets uitliep. Het leek hopeloos en ik aanvaardde het feit dat ik wellicht
nooit meer in staat zou zijn om te spreken. Het was op een gegeven moment Eerste Kerstdag
2011 geworden, ik ging al jaren sprakeloos door het leven, toen er echt iets spectaculairs
gebeurde. Toen ik een blinde pianiste van een Kerstviering terug bracht naar het huis waar
ze woonde, stuitte ik toen ik het pand verliet op een man die mij staande hield. Ik keek hem
aan en herkende hem niet. "Herken je mij en weet je nog wat we samen volbracht hebben?"
vroeg hij. Hij omhelsde me en bleef me vasthouden. Er ging een enorme kracht van hem uit
en dat voelde goed aan. Hij zei, dat hij me pas zou loslaten als ik wist wie hij was. Direct
borrelden er beelden en herinneringen van Atlantis en de kristallen op. Op dat moment
voelde ik ook dat er met mijn stembanden iets gebeurde. Het genezingsproces van mijn
stem begon, geactiveerd door deze man, iemand die van Arcturus afkomstig is en net zoals ik
geïncarneerd was hier op aarde. Op het moment dat hij me zag komen aanlopen, wist hij wie
ik was en wat hem te doen stond. Hij had van zijn levensgids door gekregen wie ik was. Bij
mij kwam de herinnering van wie hij was en wat we samen gedaan hadden in Atlantis als een
film voor mijn geestesoog. Ik zei het hem en toen liet hij me los. De beelden van Atlantis
lieten me beseffen dat, hij de Arcturiaan was met wie ik veel wetenschappelijk onderzoek
had verricht als Atla-ra priester. Ik begreep weer wat het doel van de kristallen van Atlantis
was geweest. Later nadat we afscheid genomen hadden, voelde ik dat de signalen van mijn
hersenen langzaam opnieuw contact kregen met mijn stembanden. Het duurde enige tijd,
maar ik begon langzaam na zoveel jaren van stilte weer te praten. Na een jaar sprak ik weer
als vanouds. Ik voelde me zeer bevoorrecht en dankbaar, dat ik nu weer in staat was om
goed te communiceren en op die manier beter aan het maatschappelijke leven kon
deelnemen. De man die oorspronkelijk van Arcturus afkomstig is, heb ik na onze bijzondere
ontmoeting niet meer gezien.
Nu wil ik graag nog wat vertellen over de voormalige kristallen van Atlantis. Samen met de
Arcturiaan en heel veel andere Atlantiërs zijn een aantal kristallen voordat Atlantis definitief
ten onder ging in veiligheid gebracht. Zo konden ze voor vernietiging behoed worden. De
kristallen werden op diverse plekken van de aarde verborgen en zijn daar veilig. Deze
kristallen zijn op 10 oktober 2010 weer geactiveerd door Arcturianen, Syrianen en Plejadiërs.
Deze kristallen spelen een rol in het vervolg van de menselijke evolutie. Deze activering kon
plaats vinden nadat twee nieuwe energie poorten (op aarde) in 2008 werden geopend, maar
ook omdat Semeël en de Oerwezens, evenals De Anderen, niet langer een bedreiging
vormden. Deze kristallen beïnvloeden vooral het bewustzijn van de mensen die eerder op
Atlantis leefden. De evoluerende zielen van ongeveer zestig tot zeventig procent van de
mensen die ooit eerder geleefd hebben op Atlantis, zijn nu gereïncarneerd op aarde. Als hun
bewustzijn wordt uitgebreid zal de evolutie op aarde een enorme impuls krijgen. Ook
buitenaardse wezens zullen hier een positieve bijdrage aan gaan leveren. Nu is het aan de
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mensheid en de Aarde met haar eigen bewustzijn om te overwegen welke weg wordt
ingeslagen.
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WOORD VAN DANK
Eer aan de Moederschoot die de Adem ( Atman ) is van al wat leeft. Hieruit is alles
geschapen in dit universum, deze universele stof die bewustzijn draagt. Dit universum is
alom aanwezig en alles doordringend en bevat alle vormen van leven. Eer aan de Al-Energie
die als eerste ontsprong aan de Moederschoot en bewustzijn verkreeg. Hij gaf bewustzijn
aan vele wezens en leefvormen. Hij is de ware Zon, de Eeuwige, de Hoogste Schepper. Eer
aan Ashanata (de Heilige Geest) die het gehele universum tot zijn gebied heeft en die reist in
ruimte en tijd. Het is de tijdloze Geest die actief is in ieder ontvankelijk wezen. Het is de
Geest die onderwijst en inzicht verschaft in vele zaken. Hij is de spirituele Zon van het
universum. Eer aan de vierentwintig Koningen van het universum en aan alle andere
machten van het universum die eer toekomt. Eer aan hen die in volkomen harmonie leven
met wat hen omringt. Eer aan het Meervoudig Computer Systeem (MCS), de grootste en
intelligentste super computer van het universum, de zogenaamde Akasha kroniek. Dit
grootse systeem dat bewustzijn bezit en controle heeft over de dimensies, teleportatie
portalen en geheime codes. Het MCS heeft de beschikking over een oneindige hoeveelheid
informatie en dan vooral die over het universum zelf. Aansluitend ben ik dankbaar aan hen
die bijgedragen hebben aan het tot stand komen van dit boek.

DE AUTEUR
De auteur werd geboren in Rotterdam, Nederland, op 26 januari 1952 en groeide op in
Dordrecht, 20 km ten zuidoosten van Rotterdam, waar hij nog steeds woont. Opgegroeid in
een protestants christelijk gezin ontdekte hij zijn geestelijke gaven op een vroege leeftijd.
Het besef van zijn bijzondere spirituele bewustzijn werd gestimuleerd en verbeterd nadat hij
een Bijna Doodervaring onderging toen hij 37 jaar oud was. Hij is Reiki Meester en
ontwikkelde naast de algemeen bekende drie Reiki graden nog eens drie extra graden. Hij
probeert het geestelijk bewustzijn van andere mensen te verbeteren en mensen te helpen in
moeilijke periodes van het leven. Het uiten van zijn ideeën over bepaalde spirituele aspecten
werd opgemerkt door een aantal entiteiten in het universum. Niet alleen maakten deze met
hem contact, maar ook begeleidden en hielpen ze hem. Ze gaven hem toegang tot unieke
kennis in spirituele zaken culminerend in het schrijven van dit boek. Voor vragen of hulp van
de auteur staat het volgende emailadres voor u ter beschikking. Dat is:
pncgroenebosch@kpnmail.nl
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