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Het ware Zijn is een zijnsleer van vertrouwen en discipline. 
Deze discipline is niet de structuur die wordt weerspiegeld 
op aarde. De structuur van het illusie systeem is een heel 
ander  verhaal  en  kan  niet  doorgeven  wat  het  Ware  Zijn 
inhoud.

Het ware zijn is een andere Ik, een andere vorm van bestaan. Niets meer dan 
een andere jij.  Deze JIJ is verbonden met het Goddelijk Bewustzijn en de 
zonnestralen  die  in  de  dimensies  van  de  eeuwigheid  de  gouden  lijnen 
uitzenden, die het andere Jij verbinden. Dit is een natuurlijke staat, die de 



mens is verloren. Het is een staat van zijn die dicht bij het eenvoudige ligt.  
Het  is  de  simpelheid  zelf. Moeilijke  constructies  om  jezelf  in  eenheid  te 
brengen zijn daar niet voor nodig, slechts de eenvoud van het vertrouwen in 
wie jij  werkelijk bent. Deze werkelijkheid is subtiel in alles aanwezig, geen 
opsmuk of extra franjes behoeft dit wezen. Het is de eenvoudige enkelheid 
van de geest die met zichzelf een totaaleenheid bezit.

Wees gerust, lief mens, jij bent die totaaleenheid. De verbinding hiermee is 
zo mooi en zuiver, dat gaat jullie begrip te boven, althans op dit moment.  
Jullie bewustzijn is uniek. Op aarde in de materie aanwezig zijn en toch die 
verbinding met het Ware Zijn kunnen maken.

Zeer unieke gewaarwordingen horen hierbij

Het  bewustzijn  is  moeilijk  te  vatten  in  bewoording.  Dat  weet  Ik  en  de 
Zielengroep die hiermee verbonden is ook. Wij proberen dan ook de mens te 
benaderen  op  vele  manieren  en  deze  is  er  één  van.  Er  zullen  meer 
mogelijkheden aangeboord worden om met  Ons in  contact  te  komen.  De 
techniek  van de  mensheid  zal  zeer  grote  stappen voorwaarts  gaan.  Zeer 
snelle ontwikkelingen in de techniek en de wetenschap zullen geopenbaard 
worden en wij stimuleren de geesten die hiermee verbonden zijn. Dus in elke 
groep  of  het  nu  kunstenaars  zijn,  ambachtslieden,  ziekenverzorgers, 
filosofen,  wetenschappers,  artsen,  moeders  of  technici.  Zij  allen  worden 
benadert. In alle groepen zal er een kennis gaan ontluiken, mooie bruikbare 
kennis  die  elke  mens  zal  verstaan.  Want  elke  groep  zal  zijn  eigen  taal 
spreken en daardoor zal iedereen op aarde bereikt worden. Het zal een soort 
tijdsgeest zijn die tot de mensen spreekt. Dit totaalbewustzijn wordt dan zo 
belangrijk  dat  wetenschappers  een  onbedwingbare  nieuwsgierigheid  gaan 
krijgen hiernaar en deze gaan onderzoeken en wéér zal hun kennis worden 
gevoed. Je kunt deze Gouden Zonnen kennis zo zien: de Gouden regen valt 
naar beneden op de mensen als een prachtige energie en smelt samen met 
het denken, het gevoel, de emoties en het creëren van de mens. Het smelt 
samen met jullie vormen van bewustzijn, hoog of laag maakt niet uit! Het valt 
en  verenigt.  Het  fysieke  en  het  gouden  bewustzijn  worden  één  door  de 
blauwe energie verbonden en gereed gemaakt.

Eenzaamheid  is  niet  langer  een  niet  verbonden  begrip.  Deze  vorm  van 
eenzaamheid die de mens steeds weer ervaart zal langzaam oplossen in een 
samengaan van eenheids- energie.



Losse  individuen  bestaan  nog  wel,  maar  de  energetische  verbondenheid 
wordt sterker. Daardoor zal het ego ook slinken. Het ego komt voort uit een 
eenzaamheid en het niet verbonden voelen met elkaar. Het individu gaat zich 
daardoor opblazen en het materiële wordt sterk benadrukt, omdat de leegte 
opgevuld moet worden. Maar wanneer de energetische verbondenheid gaat 
beginnen, en deze is al begonnen bij een wat kleinere groep op aarde. Zal er 
een daadwerkelijke nieuwe aarde ontstaan. Er zijn a.h.w. kleine eilandjes van 
hoger bewustzijn op aarde en deze gaan zich steeds verder uitbreiden en 
uiteindelijk zullen zij de nieuwe tijdsgeest ontwikkelen en over heel de aarde 
verspreiden.  Deze tijdsgeest  is  een  teken,  een signaal.  Wanneer  je  deze 
opmerkt  kan  je  ermee verbonden worden,  gewoon door  gedachten  uit  te 
zenden naar dit fenomeen. Zie deze tijdsgeest als een grote energie wolk die 
gevoed  wordt  door  mensen  die  wakker  zijn  en  een  bepaald  bewustzijn 
hebben verkregen. Wij van het Gouden Vader Licht en de Blauwe Moeder 
Energie waken en hoeden over deze energiewolk. Omdat hier geen ruis in 
mag gaan ontstaan, deze nieuwe tijdgeest energie is zuiver en eenvoudig. 
Deze zal alleen degene aantrekken die deze eenvoud kunnen ervaren en 
kunnen begrijpen. Uiteindelijk zal deze energiewolk zich uitbreiden over de 
gehele  aarde,  dan  zal  de  aura  van  de  nieuwe  aarde  zichtbaar  zijn  en 
opgemerkt worden.

Voor  allen mensen die erg teleurgesteld  zijn  in  de ontwikkelingen van de 
aarde.  Degene  die  de  nieuwe  aarde  nog  niet  kunnen  waarnemen:  Heb 
geduld het komt. Misschien niet zo snel als je zou willen, maar het is een 
wachten totdat deze totaliteit totaal wordt. Ik stel jullie gerust en zal uitleggen 
waarom je  niets  hoeft  te  vrezen.  De aarde  zal  ontluiken  en  op bepaalde 
plaatsen is deze aarde al zo mooi verlicht en haar aura leeft helemaal al op. 
Hier zijn de mensen die het al kunnen ervaren, soms zijn het slechts nog 
speldenkopjes. Weet dat het bezig is te ontstaan en heb geduld. Creëer mee 
en los je eigen aardse problemen op. Dit zijn stukken die overwonnen mogen 
worden en jij hebt daar je eigen verantwoordelijkheid over. De dingen die op 
aarde zijn  ontstaan in  je  leven,  mag je  zelf  oplossen en omzetten.  Dit  is 
tevens voor je bewustzijn een goede ontwikkeling, want dan pas zul je de 
codes  begrijpen  en het  Gouden Licht  toe  kunnen laten.  Wanneer  je  veel 
tegenslag hebt, kijk er naar en zet het om. Ga het aan en zet het om, ja dat 
kan hard werken zijn.  Misschien is  dit  voor  jou niet  de nieuwe aarde die 
beloofd is, lief mens, maar zo is het nu eenmaal. Accepteer je leven zoals het 
er uit ziet en zet deze oude cirkel om. Natuurlijk hebt je hierbij hulp nodig, dat 
zullen we je verschaffen. Indien je dit aangeeft. Soms zijn de lessen om tot 
een opening te komen erg moeilijk en komen vaak in een bepaalde herhaling 



voor. Ja, dit is om duidelijk te maken dat het nu echt mag aangepakt worden. 
Vlucht er niet voor, je zult zien dat de oplossing zeer eenvoudig is en dat er 
slechts een angst overwonnen dient te worden. En deze angst lijkt veel groter 
dan die in  werkelijkheid zal  zijn.  Overwin  en hou vol!  Zet  door  en je  zult 
versteld  staan  hoe  makkelijk  het  gaat.  Dit  levert  dan  weer  een  nieuw 
vertrouwen op en steeds meer zal je overwinnen, totdat je bij de trilling van 
het Gouden Licht aankomt en deze steeds meer kan gaan ervaren. Je leven 
zal dan steeds lichter worden. En het gevoel van de nieuwe aarde zal je dan 
tegemoet gaan komen. De nieuwe aarde is er! Nu alleen nog de ogen van het 
Nieuwe Bewustzijn openen voor deze energie.

Jouw eenzaamheid is dus de sleutel om je leven om te zetten, je stapt dan zo 
van de ene in de andere cirkel, van oud naar nieuw...
Wanneer je de uitdaging van de angst in de ogen durft te kijken, dan zul je 
zien dat er bij elke overwinning het steeds een stuk lichter aan gaat voelen. 
Deze  overwinningen  lichten  je  op,  maken  je  lichter  en  blijer.  Het  vele 
vertrouwen is in jullie geschonden, dus mag hersteld worden en dat kan je 
alleen maar zelf doen lief mens van de aarde. Dit stuk kunnen we niet voor 
jullie doen, dit is een proces in het bewustzijn en in de psyche van de mens.  
Alles is energie. Ook jullie tegenwerkingen op aarde. Het is het geloof en het 
vertrouwen  dat  het  probleem  niet  zo  massaal  is  als  het  lijkt,  alles  is  te 
overwinnen, ALLES. Achteraf zul je zeggen, was dit nu alles? Ben ik hier zo 
bang voor  geweest?  Soms in jullie  onderbewustzijn  nemen Wij  jullie  mee 
naar  de energetische Nieuwe Aarde,  zodat  je  samen met  Ons kunt  gaan 
creëeren. Dit nemen jullie mee naar het fysieke deel in jullie bewustzijn om 
het te gaan realiseren op de Nieuwe fysieke Aarde.

Hou vol en stap verder in de cirkel van het Gouden en Blauwe Licht en dan 
nemen Wij jullie mee naar de nieuwe aarde. Dit is metaforisch bedoeld, neem 
het  niet  te  letterlijk.  Er  zijn  Lichtschepen  en  ja  via  het  multidimensionaal 
bewustzijn kun je deze al bereiken, ook door middel van de Nieuwe Aarde 
Resonantie  is  er  en  afstemming  die  je  dan  kunt  maken.  Er  zijn  vele 
mogelijkheden, zie ze. Maak er gebruik van. Kies voor het juiste in je leven en 
de illusiewereld van blokkades en negativiteit lossen dan zo op. Weet dit. De 
angst is een illusie die is neergelegd. Weet deze te overwinnen door de liefde 
en door acceptatie. Wegvluchten in allerlei onrealistische verhalen is niet de 
juiste  manier.  Vluchten in  een scenario  van dat  Wij  alles  voor  jullie  gaan 
oplossen,  door  jullie  allen  op  te  nemen  en  weer  neer  te  zetten  op  een 
splinternieuwe aarde? Dit is niet de manier, alles is energie en de energie 
mag omgezet worden. Keer op keer.



Leg de oplossing niet buiten jezelf maar keer naar binnen en kijk, zie je hart.  
Klopt het vreugdevol?
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wees gegroet lieve mensen van de aarde, Wij houden van jullie


