
   Mijn leven in Atlantis

Ik ben een sterrenkind vanuit de kosmos geboren en daarna met de 3 Zonnen naar beneden 
gekomen om tijdens Atlantis te leven op Aarde. De Lumurianen daar had ik een grote band 
mee, want ook hier liggen bepaalde roots voor mij, samen met Adama ooit een leven daar 
gehad. Dus deze zijn de energieën die mij aantrokken en ondersteunde. Ra mijn lieveling 
was bij me. De Atla- Ra vormde toen de Heilige Ronde Raad en We leefden de Wet van Één 
na. 

Er waren meer raden aanwezig om Atlantis te leiden. 
Een bepaalde hiërarchie was noodzakelijk en was natuurlijk van vorm. Elk mens of wezen 
had een bepaald talent, vanwege dat talent, ambacht of kennis, werd deze in deze hiërarchie 
geplaatst. Niet vanwege de hoogte of laagte, nee gewoon voor de duidelijkheid. Degene die 
meer  met  het  stoffelijke  bezig  waren,  werden vlakbij  het  stoffelijke  geplaatst,  lager  en 
dichtbij de fysieke aarde. Degene die meer met het Energetische Licht werkte zaten hoger in 
deze hiërarchie,  vanwege hun contact  met  het  Licht.  De piramidevorm is  op aarde heel 
verkeerd gebruikt, meer vanuit macht over de basis. Degene die de basis vormen waren voor 
hen de zwakke en mindere bedeelden. In de Alta-Ra was dit niet het geval. De basis was een 
belangrijk deel van de piramide hiërarchie. Want als er geen goede basis was, kon er ook 
geen piramide gebouwd worden. Zonder basis was er niets. Zo belangrijk waren degen die 
de basis legde in het materiële stuk. Dit waren immers boeren, tuinders, kruidenvrouwtjes of 
mannetjes, waterdragers, hoeders van de dieren, de planten, de stenen en vele soorten meer, 
architecten, kunstenaars, noem maar op. Ook hier was er veel variatie in beroepen.

De middenmoot waren degene die de overgang creëerde tussen het  Licht en de fysieke 
aarde. Deze kwamen ook in vele vormen voor.  Vele soorten talenten. Wanneer een kind 



werd opgevoed, werd gekeken welke lessen er op dat moment nodig waren. Was het kind 
erg duidelijk toe aan het planten  van het  aardse zaadje, dan kreeg deze les bij de meer 
aardse boerenmensen of de kruidenhoeders. Terwijl dit kind misschien wel vanuit het Hoge 
Licht kwam. In de magie kon dit kind dan wel veel creëren vanuit het Licht, maar wist niet 
hoe het fysiek een zaadje moest planten. Wat was er nodig om een zaadje te planten en welk 
zaad mocht gekozen worden in welke soort grond. Kijk er was altijd contact met het Hogere 
Licht, omdat het weer op aarde, zoals de zon en de regen belangrijk waren. Men leefde 
volgens de normen en waarden van de natuur en de kosmos. De volle maanstanden waren 
belangrijk en vele, vele andere kosmische kennis die het fysieke aardse leven beïnvloeden 
werden gebruikt.  De kennis hierover leerde de mens dan weer in een andere laag. Men 
respecteerde elkaar enorm, omdat men wist dat elk deel belangrijk was om het grote geheel 
te maken. De balans was enorm belangrijk en vele werden ingeschakeld om deze balans te 
bestuderen,  observeren en  hierin  aan te  geven als  er  een storingsveld aan  kwam.  Ieder 
werkte hieraan mee, iedereen wist hiervan af. Iedereen wist ook dat zijn deeltje fysiek of 
energetisch belangrijk was voor de energetische samenhang van het grote geheel. En er was 
structuur vanuit dat oogpunt,  vanuit ieders talent. En iedereen voelde zich waardevol en 
uniek. Sommige werkte individueel en sommige in groepen, maar toch was er altijd een 
individueel stukje wat een eigen inbreng had. Iedereen werd gehoord, zelfs kinderen. Zelfs 
dieren, zelfs de aarde en de stenen, de kristallen spraken mee. Alles was één. God de Bron 
diende zij allen. 

VAL VAN ATLANTIS

Totdat er een groep ontstond, dit begon zeer langzaam op te komen, die meer wilde. En niet  
meer  wilde  luisteren  naar  de  andere.  Deze  groep  ontstond  vanuit  een  bepaalde  hogere 
kennis. Deze groep had veel hoge kennis en ja deze konden zowel het materiële als het 
energetische deel bewerken en uitvoeren. Zij  begonnen zich te ontwikkelen als de beste 
kenners. Wetenschappelijk behaalde zij hoge graden.
De Alta-Ra begon deze groep te spiegelen in hun respect voor anderen. Helaas gingen zij 
zich uiteindelijk verzetten tegen deze Heilige Ronde Raad. Uiteindelijk wilde zij niet langer 
verantwoording afleggen naar deze Raad, zij vormde een eigen raad, dat mocht in die tijd.  
Je mocht een eigen raad opzetten om jou belangen te behartigen. Van jou en van de groep 
waarmee je werkte of leefde. Helaas in deze groepen begonnen ook scheuren te komen. Er 
ontstond toen een beginners groep van de vrijmetselarij, de regels lijken op die van het Ware 
Licht die alleen de Ene wilde dienen, maar dat is nu juist het gevaarlijke van deze groep.

Zij dienen niemand dan alleen zichzelf en het licht waarmee zij werken is het licht dat zij 
hebben uitgevonden en hebben vergroot. Om dit licht gaande te houden hebben zij wel veel 
energie nodig vanuit de aarde, kinderen, mensen en uit andere bronnen. Zo begonnen zij 
zichzelf boven andere te plaatsen en vele te dwingen te werken voor hen. De piramidevorm 
werd nu ingezet en de basis als slaven te gebruiken waarop zij hun tronen bouwden. Op de 
energie  van de  lagere  wezens,  die  moeilijk  tegen hen op konden omdat  zij  de  slangen 
energie en het zonlicht verkeerd gingen gebruiken. Hun kennis bleef stijgen, doordat zij de 
energie uit de lagere wezens zogen en als levende bibliotheek bewaarde voor hun kinderen. 
Deze kinderen hoefde niet veel moeite te doen om aan kennis te komen. Het uitzuigen van 
de slaven was hun manier om snel en accuraat tot wijsheid te komen. Helaas miste zij de 
ervaringen op dit gebied. Geen ervaring en toch kennis leidt tot nog meer afzondering van 
de echte ware wijsheid. Hier vonden zij ook een manier op, om toch op een gemakkelijke 



manier aan deze ervaringswijsheid te komen. Zij lieten zielen incarneren op andere tijdlijnen 
en volgde deze, lieten hen een bepaalde ervaring opdoen en zogen deze kennis daarna weer 
op. Dit zuigen is een energetische methode en wordt veel toegepast, soms onbewust, door 
vele mensen op aarde van nu. Het is een oude gewoonte geworden op aarde. Het ego is  
hierdoor ontstaan. Het ego is opgestaan in plaats van de eenheidsgeest. Het ego is nodig om 
als voedsel te dienen. Zonder ego ben je los van hen die jou als voedsel gebruiken.

Het Hoge Licht wat de laatste 12 jaar op de aarde is neergedaald dient, om ons los te gaan 
maken van dat ego. 
Nu moeten wij afrekenen met dit ego, wat erg moeilijk is. Omdat vele niet beter weten en  
dit  automatisch  toepassen.  Het  wordt  ook  nog  steeds  gevoed  om het  andere  wezen  te 
voeden!
Deze hele aarde is een smakelijke hapjespan, energetisch, dat wel. Vele komen hier hun 
honger stillen er zijn vele soorten energie die als voedsel dienen. Ben jij ook onderdeel van 
deze energetische voedselketen? Vast wel. Je kunt er los van komen, wanneer je je verbindt 
met je eigen Lichtlijn die God de Bron heet. Je eigen verticale Lichtkolom weer

 ACTIVEREN EN GOED BLIJVEN ONDERHOUDEN.

Maar dit Hoge Licht kan ook ingezet worden voor degene die willen eten en dit Licht 
heerlijk vinden. Dan wordt er geen lichtkolom geplaatst naar God de Bron, nee deze wordt 
ondertussen afgebroken naar een groep wezens die al eerder genoemd zijn. Dit noemt men 

het valse licht. Zij worden niet gevoed door God de Bron, dus moeten zij hun voedsel 
ergens anders halen, deze zijn de wezens van de zwarte zonnen. De zwarte zonnen hebben 

een hoge kennis, maar staan niet in verbinding met de kennis van God de Bron. God de 
Bron is Liefde vanuit het neutrale punt. Het Nulpunt van de Lichtzonnen. Bij welke groep je 

wilt horen is ieders keus, het is alleen belangrijk dat je dit weet, dat je weet waaraan je 
verbonden bent en dit ook bewust kiest. Dat je niet onbewust deel neemt aan iets wat je 

eigenlijk niet wilt. Het wakker worden heeft hiermee te maken. Je wordt wakker en kijkt op, 
hé waar ben ik mee bezig hier op aarde.

Dat is alles.

Dat is waar het allemaal om draait, het weten waarmee je bezig bent. Het herkennen van 
met welke methode je werkt. Hoe haal jij je energie binnen? Hang je letterlijk aan andere 
mensen.  Teer je op de energie van andere? Doe je dit  met goedkeuring van die andere 
persoon, of tap je gewoon af, wanneer je het nodig hebt? Manipuleer je zonder erg, of wil je 
het niet weten, omdat het wel lekker gaat zo. 

Het duurt nog even voordat de mens VRIJ is. 

Op aarde is het nu zover gekomen, dat vele negatieve lagen verwijdert zijn. Wat blijft er nu 
over? Ja, hoe de mens zelf leeft hier op aarde! Welke energielijnen leg je aan? Sta je er open 
voor? Durf je het aan? Want vele zuigen andere leeg, of manipuleren. Wanneer je ander 
manipuleert  komt er energie vrij  waar jij  je sterk door voelt.  Het is  energie afdwingen.  
Stelen. Je bent een crimineel, een energetische boef.

Een ander onderdrukken is de ander van zijn energie beroven. Waar haal je anders je energie 



vandaan? Ja van God de Bron. Zijn Levende Christusenergie mag je zo ontvangen en weer 
verdelen. 

Wat hier veel aanwezig is op aarde en waar enorm veel gebruik wordt van gemaakt, is het 
emotionele  manipuleren.  De  mens  draagt  een  toneelstuk  op,  acteert  en  laat  de  andere 
meespelen in  zijn eigen spel, toneelstuk. Hoe leuker je bent, voor deze mens, hoe beter het 
werkt. Dan wordt je bevestogd in hoe goed je bent in deze rol. Zo krijg je spoedig een heel  
publiek bij je. Alleen wat blijkt nu? Wanneer het publiek waar jij je energievoedsel vandaan 
haalde ineens zo groot wordt, ook steeds meer van jou gaat vragen. Deze kleine baby wordt  
groter  en  groter  en  kan  jou  verpletteren.  Dit  is  de  prijs  die  vele  beroemde  artiesten 
ondergaan, vaak tot de dood. Verslaving, overdosis enz. leid hen tot de ondergang. Dit komt 
in een kleinere schaal voor bij de gewone mens.

Dat is dus niet de manier, maar hoe dan wel?
Hoe kan je je eigen energiebron opbouwen en daaruit putten? Op een mooie harmonische 
manier, zodat er genoeg in en uit gaat? We noemen dat:
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EERST  ZAL  ER  TOCH  GEKEKEN  MOGEN  WORDEN  NAAR  JOU 
ENERGIESYSTEEM. 

Hoe ga je daarmee om? Wat trek je aan? Wat wil je bereiken?
We gaan terug naar  Atlantis,  want  daar  ligt  voor  vele  het  antwoord.  Degene die  hierin 
geinteresseerd zijn, zijn letterlijk weer hier na de val van Atlantis. Om op dit punt weer een 
kering te brengen. Dus eerst mag je weten wat daar gebeurd is. Hoe je daar leefde en aan je  
einde kwam. Want onder de val van Atlantis hebben vele geleden en ook vele een slaatje uit 
geslagen en die zijn nu weer hier. Beide partijen zijn hier nu weer.
Om het spel weer opnieuw te doen herleven. Misschien moeten we weer even door die VAL 
heen. Dat vreselijke trauma voor vele en degene die het niet meer weten wat ze deden ten 
tijde van Atlantis,  dat mag nu naar boven komen om dit weer recht te zetten. Vele zijn 
verhindert in hun energiestroom naar de Bron. In de nek zijn er storingen aan gebracht, 
waardoor het open gaan naar de Hogere Kennis niet mogelijk is. Men verblijft dan in een 
lager  stuk,  onwetend  en  je  bent  dan  een  makkelijke  prooi  voor  de  energetische  valse 
lichtwerkers die hieruit hun energie putten.

Door te ervaren komen we erachter en daarna zal er een nieuwe mooie aarde ontstaan, niet 
eerder. Energetisch is de Nieuwe Aarde geboren, daar zou je al naar toe kunnen reizen, om 
te kijken wat daar voor jou ligt. Hoe meer je het oude zeer hebt afgezworen van toen, hoe  
helderder het zal worden. We gaan opnieuw de aarde in het fysieke creëren. Ieder voor zich 
en toch met elkaar.  Want het zal toch een geheel mogen gaan worden, niet? Pas dan als dit  
bereikt is, zal de Nieuwe Aarde in  de fysieke vorm gaan verschijnen. Tot die tijd zal Zij  
alleen energetisch aanwezig zijn, als een droom planeet.

Ik zal hier workshops in gaan geven en energielessen horen hierbij. In je eigen krachtveld 
blijven staan en vanuit het universum jou Lichtvoedsel halen. Dat is de zuivere vorm van 
zijn.



Maar hoe doe je dat hier op aarde, wanneer er zovele van jou mee-eten, zonder dat zij zijn 
uitgenodigd? Jou krachtveld wel lekker en handig vinden. Hoeven ze er zelf niets voor te 
doen. Dit is de Atlantische manier van eten. Maar wat blijkt je bent dan altijd afhankelijk 
van die ander, je maakt jezelf tot slaaf. Zie het slaaf zijn als een soort baby die niets anders  
kan dan voedsel ontvangen van de ouders. De krachtbron die de energie vergaart. Zij zijn 
jou accu. En dit moet veranderen. Jij zal zelf je eigen energie moeten gaan genereren. Dat 
zal vooral in het begin hard werken zijn. Los komen van je oude manier en deze ook willen 
gaan herkennen? Want  vele onder jullie  hangen in een soort  afhankelijke  slachtofferrol. 
Sommige in een dominante rol. Want waar afhankelijkheid is, is ook een dominante bron. 
Jullie houden elkaar in balans, en in leven.
Wanneer dit  stuk is  aangepakt,  zal  er ook op aarde anders  om gesprongen worden met 
energie. Ineens kan er dan wel gewerkt worden met schone energie. Nulpuntenergie zal dan 
“begrepen” worden. Niet technisch maar volgens het begrijpen van het energetische grote 
geheel,  omdat men dat dan in zichzelf heeft  ontdekt.  Het eigen nulpunt van energie.  In 
samenwerking met de grootste Nulpuntbron in het universum: God de Bron.

Vele van jullie wilde opgehaald worden door de Sterrenwezens van het Licht om zo, op de 
nieuwe aarde  weer  neer  gezet  te  worden.  Ja,  ja,  met  al  jullie  afhankelijkheidsrollen  en 
manipuleerrollen,  zou  de  nieuwe  aarde  al  snel  weer  in  zijn  oude  trilling  teruggebracht 
worden. Nee, lieve mensen zo zal het niet gebeuren! Jullie mogen zelf los komen van de 
oude rollen en personificaties. Niemand gaat het voor jullie doen.
Dit zal een enorme teleurstelling worden en vele raken nog dieper in hun slachtofferrol, of 
gaan nog meer manipuleren. Sta op! Ga aan de slag met jezelf. Ga in het wakker wordt  
proces verder en verder en ontwikkel je bewustzijn tot een kosmisch bewustzijn.
De Lichtwezens van de Sterren helpen de mensheid al eonen lang en nu dus ook. Nu nog 
meer dan op de andere momenten.

Er zullen weer wilde indianenverhalen gaan ontstaan, kijk uit!
De illusie mag je doorbreken, stap niet weer in een andere illusie waarin beloofd wordt dat 
je niets hoeft te doen. Het word hard werken. Volhouden en volhouden. Veel wilskracht is  
nodig.
Zoek de juiste leraar. Degen die jou het minst bevestigd zal de ware zijn, omdat deze jou 
geen gouden eieren beloofd maar gewoon een aardse aarde waarop gewerkt dient te worden. 
Zowel fysiek als energetisch en ja die gouden poort is er, maar nu alleen nog weten hoe er te  
komen.
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delen in zijn geheel en onder vermelding vd bron.


