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De aanraking van God

                              Goeden Dag Dierbare, hier spreekt Meester Kuthumi

Ik wil benadrukken dat Wij van het Licht de aarde zien veranderen in een mooie 
bol  van Licht.  Velen van jullie geloven nog steeds niet  dat  er een nieuwe aarde 
geboren  is.  Deze  geboorte  ging  vooraf  aan  vele  verschuivingen  en  nu  lieve 
aardbewoners, gaat het nieuwe aarde kind zich ontwikkelen. Steeds verder zal de 
aarde zich gaan ontvouwen. Vele van jullie vinden dit een ongewone zaak, omdat 
deze ontvouwing traag gaat en niet op een manier van de snelle aanpak die jullie  
liever zouden waarnemen.

Toch hoort  deze  "trage  wijze"  bij  de  nieuwe aarde.  De  materiële  stof  heeft  een 
andere wetgeving dan die van het Licht. Het is moeilijk te begrijpen dat er tevens 
een ontwikkeling in de mens zal moeten plaats gaan vinden. Alles hangt met elkaar 
samen. Als de aarde verandert verandert ook de vegetatie en het klimaat. de mens 
zal een andere input krijgen, een andere inborst. Vele vragen hebben jullie hierover 
en ik zal proberen een aantal ervan te beantwoorden.



Ten eerste, waarom wordt niet alles meteen omgebogen naar een paradijs op aarde?
Dat is omdat dit niet mogelijk is. Grote rampen op aarde zouden hieraan vooraf 
moeten gaan, want wat er met de aarde gebeurd, zal ook gebeuren met de mens en 
alles wat daar op leeft. Dat is niet de bedoeling, de reden dat dit niet gaat gebeuren  
is omdat dit nieuwe bewustzijn een eigen inzicht moet verkrijgen. Het inzicht en 
uiteindelijk het overzicht. Om dit inzicht te krijgen mag de geest verder opengaan. 
Dit opengaan van de geest zal er voor zorgen dat de negatieve stukken duister IN de 
mens aangepakt mogen gaan worden.

De mens legt de moeilijke zaken liever buiten zichzelf. Wijzend naar de negatieve 
delen op aarde. Maar lieve mensen, in jullie zitten nog vele herinneringen aan een 
oud en moeilijk leven op aarde. Pas wanneer jullie dit stuk voor stuk gaan inzien en 
kunnen omzetten, zal er veel meer Licht in jullie gaan schijnen. Dit hoort bij het 
ontwikkelen van het nieuwe bewustzijn. Want verkrijgt men geen inzicht in deze 
zaken, dan kan er niet verder worden ontwikkeld. Dit laatste stuk zal op aarde door 
de  mens  zelf  mogen  worden  omgezet,  dit  is  tevens  een  omzetting  van  een  ver 
verleden. De herinneringen aan dit tijdvak, geeft bij vele van jullie onrust en vooral  
afwijzing.  Ja,  ten tijde van de val  van Atlantis  is  er  veel  gebeurd.  Vele  trauma's  
hebben  jullie  opgelopen  en  behoren  weer  omgezet  te  worden  in  deze  tijd  van 
overgang.  Het  lijkt  niet  eenvoudig,  maar  niets  is  minder  waar,  want  door  deze 
omzettingen eigenhandig te herstellen zal er een opening komen en een oplossing 
voor  de  vele  problemen  op  aarde.  Dit  zal  de  tegenovergestelde  omzetting  van 
Atlantis worden. In tegengestelde richting zal het nu gaan lopen. Jullie verdriet en 
angst zal weer omgezet mogen worden om weer te gaan geloven in het Licht en 
vooral de Lichtkracht! jullie verbittering mag losgelaten worden, maar eerst zullen 
jullie  ogen  opengaan  en  in  gaan  zien  DAT  jullie  verbittering  in  jullie  zelf 
verstrengeld zit en DAT jullie dit zelf in stand houden.

Om uit die cirkel te stappen mag er naar binnen gekeken worden, daarom is de weg 
naar  het  hart  een  innerlijk  pad.  Het  pad van het  Ware  Zelf  is  het  pad van de 
ontmoeting van de vele zelven. In elke dimensie is er een ontmoeting mogelijk van 
het ander zelf. Zoveel chakra's zoveel zelven! Dit houdt in dat er 13 zelven zullen 
opstaan  in  het  komend  jaar!  Bij  elke  volle  maan  zullen  jullie  dichter  bij  jullie  
totaliteit  brengen.  De  aarde  gaat  door  ditzelfde  proces.  Dit  is  haar  groei,  haar 



ontwikkeling naar een totaal nieuwe volgroeide aarde. De volwassen nieuwe aarde 
dat  heeft  nog  wat  tijd  nodig.  In  dit  proces  wordt  de  mens  en  alles  op  aarde 
meegenomen. Het is een organisch spel van aantrekking en afstoting. Aantrekking 
van de liefde en het Licht, de afstoting van de donkere stukken die zo verbonden 
zijn  met  de  mens,  dat  jullie  ze  niet  meer  waar  kunnen  nemen.  Zo  gewoon en 
vanzelfsprekend is deze pijn en dit donkere denken. De herinnering aan het Licht 
en het bewustzijn dat gepaard gaat met vreugde is zo afgestompt dat er veel voor 
nodig is om dit op te ruimen. De aarde verschoond zich hiervan, want de Nieuwe 
aarde is uit Licht geboren en zal dit niet meer kunnen meedragen. Zo ook de mens, 
deze zwaarte en pijnen zullen inzicht geven in het proces wat steeds weer terug 
komt. De cirkel van pijn en zwaarte is nog niet verbroken. Het nieuwe Lichtlichaam 
kan deze zwaarte niet langer meer aan en gaat protesteren.

Doorbreking van de oude cirkel
De manier waarop deze oude cirkel verbroken zal worden zijn tevens de lessen van 
de nieuwe tijd. Deze nieuwe tijd behoudt zich voor Licht te zijn. Dat brengt andere 
tools  met  zich  mee,  een  andere  gebruiksaanwijzing.  Een  nieuwe 
gebruiksaanwijzing.  Doordat  de hoge fotonen zich op aarde  hebben ingenesteld 
komt er veel informatie vrij.  Deze nieuwe Licht informatie komt eerst aan in de 
energie lagen van de mens, om zo naar boven te stijgen in het bewustzijn. Steeds 
vallen  er  dingen op hun plaats  en  vele  inzichten  ontstaan.  Dit  kan  niet  anders 
verlopen dan zo. Stel je voor je computer wordt geupdate, dat gaat ook in fases. Eerst 
delete je alles en vervolgens in stappen laad je het nieuwe programma op.
Om met deze nieuwe update te gaan werken duurt ook even. het duurt voordat je 
het nieuwe programma vlot kan hanteren. Het is niet zo simpel.

Wij van het Licht hebben geduld, omdat Wij dit weten en omdat Wij tevens het 
inzicht  hebben in deze evolutie.  Wij  zien elke ontwikkeling als  een prachtig en 
intrigerend  schouwspel.  Het  doel  is  niet  het  eindresultaat,  nee,  de  ontwikkeling 
levert veel meer op. Onze intelligentie wordt erg gestimuleerd bij het zien van de 
ontwikkeling van een levensvorm. Dat is creatie. Een levend schilderij dat door God 
de Bron wordt neergezet.

Daarom willen Wij jullie zeggen, omarm jullie wereld en heb het lief. Deze fase in  



de  evolutie  heeft  een  bepaalde  schoonheid.  De  schoonheid  van  de  tijd  van  de 
overgang van het open gaan van de bloemen die heel lang in het donker hebben 
gestaan  en  nu  weer  hun  kleuren  gaan  vertonen.  De  grijze  en  kleurloze  delen 
worden langzaam vervangen door heldere kleuren. De vibratie wordt steeds sterker 
en hoger. Wat nog mooier is dat deze gekleurde bloemen de andere grauwe soort 
aansteekt.  Alsof  deze  blije  vonk  overspringt  en  de  ander  weer  oplaadt,  wakker 
maakt.

Een andere vraag die vaak gesteld wordt: Waarom grijpt God niet in?
Kijk naar het bovenstaande wat net is neergeschreven, dat speelt namelijk een grote 
rol. Stel je voor dat het wakker worden en het opnieuw van kleur voorzien worden, 
de aanraking van God is? Dat God de Bron zo werkt? In het minimale?
Een onzichtbare aanraking dat dit een reactie oplevert, een oorzaak en gevolg.
Het oude bewustzijn van de mens op aarde ziet deze aanraking niet, de meeste van 
jullie kunnen dit nog niet waarnemen. Jullie mopperen ronduit terwijl er intussen 
zoveel gebeurd, vele wonderlijke dingen.

Wanneer jullie nu eens stil zijn en naar jullie harten gaan luisteren, dan kan je de 
wonderen gaan aanschouwen en dan snappen jullie waarom het gaat zoals het gaat. 
Dan pas verbreek je de oude cirkel en kan er een nieuwe worden waargenomen, er 
komt dan veel inzicht en uiteindelijk een OVERZICHT.

Dit was Meester Kutumi
Adonai
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