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De planeet Aarde
Door de natuurvolkeren te observeren, zien jullie dat zij het wel begrijpen hoe de mens
hoort om te gaan met Moeder Aarde. Zij hebben het natuurlijk bewustzijn niet verloren.
De planeet Aarde is een levend organisme, zowel fysiek als energetisch. Het bestaat uit
vele lagen en vele levensvormen, de bol is de vorm die Wij van het Licht als een totale
eenheid zien. Dit bolvormig organisch object ontstaat via de toepassingen van de Heilige
Geometrie en in een samenwerking met het elektro-magnetisch veld, zodat er een
cohesie ontstaat en alles aan elkaar verbindt tot een bolvormig geheel. Maar kijk je goed
dan is deze bol een kern van een heel andere energie. Deze is weer een onderdeel van
een andere grotere totaal-eenheid zoals het universum. Moeder Aarde, deze blauwe bol
zorgt ervoor dat de energie bij elkaar gehouden wordt, gecentreerd wordt. KristallenLicht-energie speelt een grote rol. Deze resoneert met alles.
Wij de Lichtwezens en Creatoren van het Licht en de Liefde, hebben de lessen en
informatie vanuit de kosmos doorgegeven aan de Sjamanen op de aarde, zij zijn
Sterrenmensen en bezitten in hun blauwdruk en DNA deze codes van Ons. Deze lessen
hebben een eigen gebruiksaanwijzing gekregen voor dat deel van de aarde wat daarbij
past. Wanneer de mens van NU slechts kopieert en zijn hart niet verder opent, zullen
deze lessen weinig resultaat hebben. Elk deel van het gebied op aarde heeft een andere
resonantie, daaruit ontstaat niet alleen een ander klimaat, of ander soort mens. Het gaat
veel verder. Als je kijkt naar de Heilige Geometrische vormen die resoneren daar waar

veel zon aanwezig is, zal de energetische laag anders met jou resoneren. Niet alleen de
natuur reageert hierop, nee het hele energetische gebied van dat deel van de aarde
reageert hierop. De energie maakt andere vormen, andere golven. Het geluid dat dit
gebied uitstraalt is verschillend en uniek. Zo heeft de aarde vele soorten unieke plaatsen,
maar ook de subgebieden hebben hun eigen resonantie en energie. Wanneer de mens
zich gaat richten op dit gegeven, dan wordt de aarde pas echt begrepen. Soms zijn er
boodschappers nodig die tussen de hemel en de aarde het contact kunnen leggen.
Iedereen is voorbehouden om met Ons Lichtwezens te communiceren, maar zoals elk
gebied op aarde verschillend is, zal ook elk mens de energie die wij toesturen anders
ontvangen. Dit is juist mooi. Zie dit nu niet als een onstabiliteit, nee dit is juist een
stabiliteit. Omdat elk mens een deel in zich heeft dat het totale beeld compleet kan
maken. Daarom leven Wij van het Licht de Wet van EEN na.

Jij alleen weet niet alles, wees blij!
Jij, lief mens hoeft de totale wereld op niet jou schouders te dragen. Daarbij kunnen Wij
jou ondersteunen. Mocht jou last te zwaar worden en vindt je dit nu eens genoeg. Kijk
dan eens of jij de last niet groter maakt dan nodig is. Het ego denk vaak alles te moeten
weten, maar het is niet zo. Doe jij nu maar het deel wat bij je past en wat jou zo uniek
maakt. Dat gaat vanzelf en dat werkt vanzelf. Pas wanneer je dit kan accepteren dat het
zo werkt, zal het verder te voor schijn komen.

Wat heeft dit te maken met de oudere volkeren op aarde?
Zij leefde zoals hierboven beschreven staat. In harmonie met zichzelf, dus in harmonie
met Moeder Aarde waarop zij leefde. De Sjamaan ontving de antwoorden op de vragen
die de mens stelde, deze had contact met alle soorten bewustzijn in de verschillende
energetische lagen, maar het volk had ook een contact met de onzichtbare wereld van de
planten en de dieren. Ieder had zo zijn eigen taak hierin.
Wat is het verschil tussen de mensen op aarde? De taak. Ieder mens heeft een eigen
stukje taak wat bij hem of haar past. De aarde heeft ook een taak, en elk deeltje van de
aarde heeft een eigen taak en bij elkaar vullen jullie elkaar aan. Elk onderdeeltje van de
aarde, elk gebied wat anders resoneert, elk werelddeel wat er anders uit ziet resoneert
zoals het hoort te zijn. De mens hoeft slechts te luisteren en mee te resoneren.
De mens richt de aarde in. Maar uiteindelijk is het ware contact met de aarde verloren
gegaan. Tegengestelde energieën lieten dit gebeuren. Jullie dualiteit is niet altijd in
disharmonie geweest, een dualiteit kun je ook in harmonie beleven en neerzetten. De
herkenning om als totaal geheel te gaan samenwerken ligt op dit moment de knoop. De
aarde vertelt jullie alles, niet alleen via bepaalde oude volkeren. Ooit waren er volkeren
zoals de Native American waar nog veel oude en wijze kennis ligt, zodat jullie mensen
de verloren delen weer terug konden halen. Jullie kunnen niet allemaal Sjamanen zijn, er
mag ook brood gebakken worden en kleding gemaakt worden en vele vele andere zaken.
In jullie maatschappij op aarde wonen er toch niet alleen psychologen? Stel je voor een

heel land met alleen psychologen. Wat gebeurd er dan, de psychologen vertellen elkaar
steeds over de psyche. De kennis hierover zal zeker heel groot worden, maar de kennis
over het fysieke lichaam zou verwaarloosd worden. Dan is er geen evenwicht meer. Je
richten op een illusie uit het verleden of vanuit de toekomst is niet het juiste pad, ook
niet het pad wat Wij vanuit de toekomst willen laten zien. Niet het pad wat deze oude
volkeren willen tonen vanuit het verleden. Nee, het juiste pad is dat pad wat NU van
belang is.
Terugkeer naar het natuurlijk bewustzijn hoeft niet te betekenen dat alles weer terug
geplaatst moet worden naar een ver verleden. De mens die geïnteresseerd is in Ufo's
hoeft niet op aarde technisch bezig te zijn. Het is de bedoeling deze twee uiterste te gaan
verbinden in jullie nieuwe tijd. De prachtige kennis uit het verleden met de digitale
wetenschappelijke kennis uit de toekomst. Kun je er iets bij voorstellen of stoot het je
af? Vul daarbij aan het spirituele. De magie ontstaat, althans zo noemen jullie deze
manier van zijn.
Wacht nog even met een oordeel of met de verwerping ervan. Want de manier van leven
hoort bij een bepaalde resonantie, dat vertelde Ik zojuist. Elke plaats op aarde heeft haar
eigen natuur en cultuur. Haar eigen energetische vormgeving en toon. Dit is ook zo met
tijdlijnen. De verleden tijdlijn heeft een andere resonantie dan de tijdlijn van de nieuwe
aarde. De toon is al hoorbaar, en zal de komende decennia steeds duidelijker van toon
worden en steeds beter hoorbaar voor de mens op aarde. Er zijn er onder jullie die deze
toon al goed begrijpen en aanvoelen. Er zijn er ook die deze toon even moeten laten
indalen en hieraan moeten wennen. Zie het maar als een verhuizing. Wanneer je naar een
ander plaats op aarde verhuisd moet je acclimatiseren.

Als je ver gereisd hebt met het vliegtuig krijg je jetlags
Verandering kan even een aanpassing nodig hebben. In die periode zit de mens nu, de
een kan er beter mee om gaan dan de ander. De een stapt makkelijker over van de oude
naar de nieuwe tijd. Volkeren die volgens de natuurlijke wetten leefde voelde de
verandering al aankomen, zij wisten dat er een verandering kwam en dat deze ook nodig
was om te komen waar de mens nu is. Het wegvagen van de oude beschavingen moest
gebeuren, op de manier waarop is niet de mooiste geweest, maar dat komt omdat de
chaos van de dualiteit de overhand had. Alles is een leerproces.

Alles kan in harmonie overgaan
Het accepteren van de verandering via pijn zijn vaak een noodzaak en een onderdeel van
de aarde. Hopelijk een ware les die niet meer bestreden hoeft te worden. De oude lessen
die ontvangen zijn door de oudere volkeren, de Native op aarde, zijn van belang. Deze
kennis is een basis voor alles wat de mens nog mag gaan creëren. Het opnemen van deze
lessen kan op vele manieren. Er is niet één weg om de lessen van de aarde te ontvangen
of uit te voeren. Wanneer er op jou pad een OUDE LERAAR vanuit het energetische pad
naar jou toekomt, is dat omdat deze bij jou past en jou resonantie opent voor de
verandering in jou systeem. Deze resoneert dan met jou blauwdruk en kan de codes
openen.

Er zijn vele gidsen en leraren uit de energetische wereld die de mens kan helpen het
nieuwe pad te wijzen, soms via het oude pad en de herinnering. Dit oude pad gaat dan
via een vorig leven. De herinnering die dan opengaat laat de oude kennis weer binnen
komen. De mens kan zich dan weer verenigen met dit deel energie wat verloren was
gegaan. Dat is mooi. Op dat moment dat dit weer samengaat en de informatie in het
energetisch lichaam wordt opgenomen verandert de resonantie van deze mens. Steeds als
er dus weer wordt connectie met oude kennis gemaakt wordt, gaat het lichaam anders
vibreren. De toon wordt anders en de kleur verandert, dit is heel mooi om te zien.

Kennis is ook resonantie, kleur en geluid
Kennis sluit daar aan waarmee het resoneert. Het lijkt soms wel een magneet. Jullie
snappen dat de wet van aantrekking zo werkt. Dit is een deel van de communicatie met
de andere dimensies. Informatie en kennis tot je nemen. Daardoor groeit de mens
energetisch. Het bewustzijn maakt een sprong. Dus wanneer je een bezoek krijgt vanuit
de andere dimensies van een Energie die zich laat zien als indiaan, mooi getooid met
veren en kleurrijke uitdossing, sta dan niet gek te kijken. Want deze resonantie hoort bij
jou, lief mens. Op dat moment wordt aan jou deze kennis aangeboden, doe er wat mee.
Maak contact en communiceer. Verdiep je in deze materie, het kom je wat zeggen. Deze
Lichtgids zal een verhaal bij zich dragen over de aarde en hoe zij daar ooit mee
omgingen. Het open staan voor de andere dimensies: zoals de spirit van de natuur en de
voorouders is belangrijk.
Dan zijn er Lichtgidsen die in de bijbel beschreven worden als het Engelenrijk. Prachtig,
vaak in het wit met grote mooie vleugels verschijnen deze dan in jou dromen of zelfs in
jou kamer. Als dit wezen bij je komt zal deze Hogere Kennis overgedragen worden en
met jou resoneren. De hemelwezens zijn jou informatiebron.
Maar er zijn ook Lichtgidsen die vanuit een andere tijdlijn komen om informatie over te
dragen die de aarde ook nodig heeft zoals vanuit de toekomst; deze Lichtgidsen hebben
een andere uiterlijk en vaak andere kleding. Zij tonen geen prairies of hemelen maar
dragen de kennis van de kosmos in zich. Soms tonen zij zelfs hun voertuigen van Licht
in de vorm van een vliegende schotel.

Met welke resoneer jij?
In elke tijdlijn zal de aarde en de kosmos bestaan. Voor degene die alleen maar een
enkele resonantie met het verleden hebben of met de toekomst of met de hemel hebben.

Zal er nooit geen eenheid kunnen ontstaan, want de eenheid ligt in alles
Zowel op aarde en de oude prairies, als in de Hemelen met de Engelen, als de connecties
met de techniek van de het Licht, zoals de Lichtschepen. Al deze dimensies zijn ÉÉN.
Zij zijn daar allen aanwezig en als je je afschermt voor de ander. Dan zegt dat meer over
die mens zelf dan over de verschillende lagen van het bestaan van die dimensies en
werelden. Want zij hebben wel connectie met elkaar! Waarom zou er dan in de mens een
afscheiding bestaan, omdat deze resoneert met een enkel deel van die dimensie van God
de Bron? De schepping is zeer rijkelijk bedeeld met allerlei creaturen. De mens zou zich
mogen gaan schamen om een scheidingslijn aan te leggen? Dit is dualiteit ten top!
Spreek jij van de eenheid en van de liefde? Dan zal er nog veel mogen gaan gebeuren.
Want zolang de mens geen verbinding kan maken met alle lagen in zichzelf, kan Hij of
Zij niet EEN worden. Alle lagen in zichzelf, ja Ik, Ra zei dat heel bewust. Omdat in alle
lagen van alle dimensies delen van jou verstopt zitten, kennis, ervaringen, ja zelfs vanuit
de toekomst.

Wat is de toekomst? Een andere tijdlijn, niet meer..
Wanneer de mens chronologisch denkt, ziet de beleving van tijd er zo uit: verleden en
dan het heden..daarna de toekomst die nog niet is vast gelegd. FOUT! Ook de toekomst
bestaat al. Verwarring in jullie hoofden? Waarom leven jullie NU dan? Gewoon omdat
dat ook een stuk tijdlijn is en een beleving van het bewustzijn. Er is een deel toekomst
waar geen tijd speelt. Geen tijd zoals op aarde bekend is. Nee, de tijdslijnen zijn heel wat
anders, deze zijn van energie en variabel. Er is een nulpuntsbepaling en van daaruit
ontstaan de tijdslijnen naar de werelden van de tijd. Vanuit de aarde en vanuit jullie tijd
bekeken is er een duale tijd aan de gang. De duale materiële tijd van dag en nacht.
Deze vormen weer weken en maanden, jaren enzovoort. In de materie is zichtbaar dat er
een kosmos is, een kosmos die de planeten laat draaien en daardoor er een dag en een
nacht ontstaat.. de maan en de zon zijn onderdelen van de kosmos, net zoals de aarde.
Wanneer de dimensie van materie verlaten wordt ontstaat er een energetische
tijdscapsule. Een vacuüm. Daar kan weer mee gespeeld worden, of mee gewerkt worden.
Het is maar net zoals je het wilt zien. Het werken wat wij doen is een vorm van spelen.
Ik bedoel hiermee een vorm van lief-hebben-rij, een “veredelde hobby vanuit het
creëren” die Wij uitvoeren.
Alles is en energie en dat is een zeer groot begrip. Daarin is alles mogelijk. Intelligenties
zijn er in vele vormen en soorten en dit is mooi. Bewustzijnslagen kunnen elkaar
versterken of verzwakken. De negatieve golven verzwakken elkaar om weer op een
andere manier de macht te krijgen. De positieve golven versterken elkaar, om zo tot een
geheel te komen in kracht. Het allermooiste in dit geheel is dat het positieve het
negatieve nodig heeft om tot een geheel te komen. De wet van één is die van de
heelheid, breek je de heelheid op dan ontstaat er een positief en een negatief. Zoals bij
elektriciteit, stroomt het in harmonie dan ontstaat er een energetische dans tussen de
beide componenten. Er wordt genoeg lichtkracht gegenereerd. Wanneer dit niet het geval

is ontstaat er een gevecht en een strijdt een stroomstoornis. Dus energieverlies. Om nu
een harmonie te realiseren tussen de negatieve en positieve delen, zoals de dag en de
nacht op aarde, dan zal er een acceptatie mogen gaan ontstaan die elkaar zal mogen gaan
omarmen i.p.v. elkaar te gaan bestrijden. Deze beide partijen kunnen elkaar omzetten
naar het licht. Door niet langer elkaar te gaan bestrijden, maar te gaan samenwerken.
DAN WORDT ALLES LICHT
Het nulpunt is geschapen. Met dit samengaan bedoel Ik, Ra niet dat de mens zich moet
gaan aansluiten en moet gaan samenwerken met het negatieve! Nee, want dat zou de
negatieve kant juist versterken, er is juist een balans nodig. De oversstijging van het
duale bewustzijn. Dit is het nieuwe bewustzijn wat gaat opstaan en wat duidelijk gaat
maken hoe dit te doen. Deze informatie gaat nu vrij komen.

Het Inzicht
Het negatieve is niet langer duister en het positief is niet langer alleen. Dit is het inzicht
wat de mens mag gaan ontdekken. De komende honderd jaar.
Lieve mensen dit was het voor vandaag,
Adonai
Ra en The Council of Nine.
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