
Waterwezens, Katachtige en 
Kristalbewustzijn van de planeet  Sirius en 

Vega

                                                              Ra via Arthura (foto Sekhmet)

Hallo lieve mensen van de aarde hier een boodschap over de waterwezens van Sirius en Vega. 
Tevens een uitleg over het kristalbewustzijn.

De planeet Sirius is een prachtige verzameplaats voor de vele levensvormen in het universum,  
deze vormt een soort poort van doorgang voor de vele soorten levensvormen vanuit de andere 
melkwegstelsels. Het is net als de zon een zonnepoort. Deze zonnepoort is speciaal ontwikkeld 
om de toegang te vergemakkelijken tot jullie sterrenstelsel. Lieve mensen van de aarde het leven 
op Sirius is  heel  mooi  ontwikkeld,  ooit  werden hier  speciale rassen gecreerd met name de  
katachtige en de dolfijnwezens, maar ook andere waterwezens hebben zich nu vermenigvuldigt.  



Sommige van deze waterwezen zijn naar de planeet Vega gegaan en hebben zich daar verder 
vermenigvuldigt met andere vormen van waterbewustzijn. Zo ook op Venus en andere planeten. 
het waterbewustzijn is uiteindelijk op aarde ook ingeplant.

Rond de planeet Sirius draaien verschillende planeten of liever gezegd manen, zoals de maan 
rond de aarde draait. Wij noemen deze manen: Sirius A en B, er is nog een Sirius C.

Op Sirius A verblijven vooral de katachtige en op Sirius B de waterwezens. Zij hebben zich hier 
ontwikkeld. De verschillende soorten levensbewustzijnen  hadden beide een heel andere vorm 
van omgeving nodig. De Creatoren hebben deze wezens zo gecreeert dat de planeet waar zij op  
woonde een soort basis vormde voor dit soort creaties. Nu denken jullie mensen misschien was  
de God de Bron het hier wel mee eens? De Hoofdbron van Liefde en Licht is een zeer grote Zon.  
De opsplitsing vanuit die Grote Zon is ontstaan vanuit een ontwikkeling van het bewustzijn van 
die  zon.  Een  natuurlijk  gegeven.  Iets  Goddelijks  groeit  en  groeit  en  uiteindelijk  is  er  een  
verlangen, een natuurlijk verlangen, naar een andere vorm van zijn. Dus het verlangen naar een 
opsplitsing van een deel bewustzijn begon. Uiteindelijk nam dit vorm aan en de zogenaamde 
oerknal was een feit. Uit die opsplitsing onstonden de eerste deelzonnen. En uit die deelzonnen  
de planeten/sterren. Zo werd het zeer Grote Liefdes Bewustzijn voor het eerst losgekoppelde 
delen. Het Grote Godsbewustzijn werd opgedeeld in karakters. Vele verhalen gaan hierover en 
vele benaderen die dit als iets negatiefs omschrijven, niets is minder waar. Dit was een zeer  
bewust gekozen en natuurlijk  onstane reactie op een groeiend bewustzijn.  God de Bron, de  
hoofdzon  van  alle  zonnen,  is  het  Liefdesbewustzijn.  Alles  is  vanuit  die  liefde  ontstaan.  Het 
loskomen van deze zon-delen was een soort geboorte van een ander bewustzijn. Wij waren de 
kinderen van God de Bron. Wij mochten van dit immens grote  Liefdesbewustzijn gaan creeren. 
Omdat dit Grote bewustzijn zelf ook steeds creerende is. De allerbelangrijkste kern van alles is  
creatie. Dat is het doel en de de samenkomst van alle bewustzijnsvormen, het samen creeren  
van iets nieuws. Vanuit liefde onstaat er een mooie eenheid van creatie. Dit is moeilijk voor te 
ztellen voor jullie mensen, omdat dit niet meer gebeurd op aarde door de mens. Wel door de  
natuur!  Kijk  maar  naar  de  natuur  om jullie  heen.  Daar  ligt  de  Wet  van  Eén  nog  steeds  in 
verborgen en is nog steeds werkzaam.

                                                                       Goden en deel-zonnen

Vele verhalen gaan op aarde de ronde dat Wij als Goden vereert wilde worden, ook daar zit een  
grote misleiding in verborgen. Wij de creatoren wilde vanuit liefde gaan creeren. Elke deel-zon  
had een andere energie en kon het eigen sterrenstelsel zodanig gaan vormen.

Zo is jullie sterrenstelsel ontstaan en vanuit de zonneenergie is er een planeet gekozen om vanuit 
dat punt een andere zonnepoort te openen voor het creeren van leven. Dat was Sirius. Op de  
planeet  Sirius  is  er  toen  een  ontmoetingsenergie  ontstaan.  de  planeetenergieën  kwamen 
regelmatig bij elkaar om alles te delen, informatie en kennis. Deze deelenergieën smolten als  
één samen en dat doen Wij nog steeds. Wat Wij  steeds doen is de Wet van Eén naleven. Wij 



kunnen  dus  samensmelten  tot  één  energiebewustzijn  van  dit  sterrenstelsel,  maar  wat  nog 
belangrijker is: het samengaan als één met God de Bron. Zoals de opdeling plaats vond is er nog 
steeds een samengaan als één bewustzijn en dit is de basis van de Wet van Eén! 

                                                             Verstoring van de Wet van Eén

Deze  verstoring  ontstond  doordat  er  vele  soorten  levensvormen  ontstonden  op  de  vele 
planeten. Deze kwamen uiteindelijk los van het Grote Zonne-bewustzijn. de Wet van Eén werd 
niet lager nageleefd en het samensmelten van de energieën van de verschillende bewustzijnen 
vond niet meer in zijn totaliteit plaats. Wil jij als mens weer tot de Wet van Eén behoren, begin  
met  jezelf  te  verbinden met  de allergrootste  Zon,  God de  Bron.   De lijnen  naar  dit  Liefdes  
Bewustzijn mogen hersteld worden door de mens. De aarde is een prachtige planeet vol met 
leven in verschillende vormen. Vanuit Sirius was de bestudering van dit leven op de drie bij  
planeten mogelijk. Dat leverde een bepaald resultaat op. De aarde is uiteindelijk ingezaaid met 
vele soorten vormen van bewustzijn. De zonnewezens incarneerde graag op de aarde, omdat  
deze zoveel variateiten had.  De ontmoetingen hier waren niet tijdelijk  zoals op Sirius,  maar  
permanent. Een heel leven kon je hier gaan leiden en de vele kennis kon men opdoen hier, in die 
andere vorm. Dat leverde vele ervaringsmateriaal op voor het Grote Bewustzijn: God de Bron. 
Alles werd nauwkeurig bijgehouden en genoteerd door de leden van de Administratie.

                                                                  Administratie van God de Bron

De Creatoren creeren maar voeren ook de administratie uit. Zie dit niet als administratie zoals 
jullie dit doen op aarde. In principe gaat alles via het Licht en de kleuren en vibraties van de  
verschillende tonen zijn voor de mens onleesbaar. Daarom laten wij Ons zien als schrijvende 
Administrateuren.  Wij  willen  graag  contact  met  de  mens,  Wij  zien  jullie  zeker  niet  als  
ondergeschikte. Mag deze vorm alstublieft eens omgevormd worden? Wij zien de mens als een 
medelevensvorm met een prachtig bewustzijn, wat helaas nog niet optimaal gebruikt wordt. Wij 
willen contact. Wij willen de liefdesenergie delen en weer samenvoegen met jullie geesten. Wij 
houden van jullie.  De Wet van Eén heeft  de mens nodig.   Alle  variaties  van bewustzijn  zijn  
onderdeel van God de Bron! Wij en de Bron willen connecten. Dat is het grote levensdoel van 
het ZIJN van  het Liefdes Bewustzijn. VERBINDEN. En elke keer lief mens als je jezelf niet kan  
verbinden met de ander of met God de Bron, ontstaat er een vals Licht. Een valse verbinding, 
een ontkenning van de Wet van Eén. Dit weten mag weer boven water komen. Wij zijn niet 
streng, maar wel duidelijk. Wij wijken niet af van de Wet van Eén. De Wet van Eén mag weer  
geleerd en getoond worden aan de mens op aarde.

de Wet van Eén kan pas weer toegepast worden als het hart geopend is, dit is immers de poort 
in de mens naar God de Bron en alle andere verbindingen naar de planeten en Licht-energieën.  
Deze periode is nu aangebroken. Het hart van de aarde is onlangs geopend.



                                                    Het Katachtig Bewustzijn

Sirius A: Het katachtige bewustzijn is er een van grote intuïtie. Hun slanke en lenige vorm zorgt 
voor  een  geraffineerde  manier  van  zijn.  Liefdevol  en  en  zacht  is  hun  karakter.  Hun 
multidimenionaliteit is van zeer hoog niveau. Zijn hier en daar. Lossen op en verschijnen weer.  
Zijn  tegelijkertijd  op  vele  plaatsen.  Manifesteren  zich  met  souplesse  en  elegantie.  Hun 
verschijningsvorm is van Hoge Lichtkwaliteit. Door en via hun ogen kunnen zij helemaal in jou 
gaan of jij in hen. Daar zit hun grootste kracht. Zij kijken door jou ziel heen. Verwacht niet dat zij  
gaan liegen.  Lieg  niet  tegen hen.  Zij  weten.  Hun vrouwelijke waterenergie dragen zij  in  hun 
bewustzijn en deze kan zich gaan ontwikkelen tot een waar kristalbewustzijn. Zij worden één 
met het andere bewustzijn en dragen de Wet van Eén met zich mee.  Heb jij een verbinding met  
dit Lichtwezen, speelt dit in jou DNA? Is jou kosmische familie van oorsprong verbonden met dit  
Katten-Wezen  van  Licht?  Dan  draag  jij  als  sterrenwezen  op  aarde  deze  kenmerken  in  jou 
blauwdruk. Helderwetend en heldervoelend is zij die het katachtige in zich dragen. Zij geven veel  
om hun familie, zijn zowel individueel als graag samen in een groep, passen zich makkelijk aan. 
Als je hen maar laat zijn.  Zij zijn de dromers op aarde. Zij weten dromen om te zetten in materie. 
Zij creeren vanuit hun droomstaat. vertel hen dus niet hoe ze moeten leven, zij weten dit want  
zij creeren dit vanzelf. Zorg voor een goede atmospheer en met het wateren de kristallen kan de 
zonne-energie in hen wat geluwd worden. Zij dragen de codes van de zonnepoort en kunnen  jou  
helpen deze poort  te activeren.  Zodat jij  weer kan gaan connecten met God de Bron en de 
kosmische Wezens van het Licht. Jouw kosmische familie.

Wanneer hun Lichtenergie niet goed is verbonden, krijgen zij last van hun maag en het wilde dier  
in hen gaat opspelen. De rust is verstoort en kijk ze kunnen niet meer dromen en reizen naar de 
andere werelden. De onrust wordt zo groot in hen dat er een agressie ten toon gaat spreiden. 
Een haal van hun klauw kun je dan verwachten. Haal hen niet onverwachts uit hun slaap! Hun  
droomstaat  is  heilig.  Lopen  zij  verveeld  rond,  laat  hen  dan  weer  contact  maken  met  hun 
droomstaat.  Geef  hen een fijne  plaats  waar zij  zich  kunnen terugtrekken en in  rust  kunnen 



dromen of fantaseren. Laat hen! En zij komen naar jou toe en vertellen over hun reizen naar de 
andere werelden. Luister goed want zij  zijn zeer wijs.  Zij  zijn de healers van de verdwijn en 
droom energie. Zij analyseren jou direct of via hun droomcontacten, verstoor hun energie dus 
niet. Zij zijn eigenlijk altijd in een droomstaat, dat is hun manier van zijn. Hun trilling kunnen zij  
daarom  makkelijk  aanpassen  aan  jou,  maar  zij  willen  geen  verstoringen  in  hun  energie  en 
welzijn. Zij kunnen één worden met jou. Oplossen tot één geheel met de groep en God de Bron,  
ontneem je dit dan worden zij zielige hoopjes ellende. Onzeker en voelen zich helemaal niet op  
hun plaats op aarde. Verslaving om toch nog een kunstmatige droomstaat te bereiken ligt nabij. 

Voedsel: Zij eten alles. Vooral vanuit het gevoel, is dit gevoel mooi ontwikkeld dan is er niets aan  
de hand.  Wanneer zij  vele trauma's  hebben ondergaan en hun eetpatroon is  verstoord dan 
krijgen zij veel problemen met hun maag of hun hart. Een goede bewegingsvrijheid hebben zij 
naast gezond voedsel nodig. Alles vanuit balans. Voedsel bestaat uit kleur en tonen. Deze mogen 
goed afgestemd zijn. 

                                                             

Het Kristal Bewustzijn



Sirius C is een ander verhaal en hier heeft het leven een Hoger Staat van bewustzijn bereikt! 
Deze maan rond de planeet Sirius is als het ware opgelosd en niet meer waar te nemen. Deze is  
er nog wel, maar onzichtbaar voor het fysieke oog. Op  Sirius C hebben zich de kristalwezens 
verscholen.  Dit  bewustzijn  is  erg  hoog  en  hun  trilling  ligt  ver  boven  de  normale 
trillingsfrequenties. Sirius C is het verst ontwikkelde bewustzijn van jullie melkwegstelsel. Een 
voorbeeld voor allen die deze hoop hebben opgegeven. Sirius C kan zich verplaatsen en behoeft 
geen vaste plaats meer in te nemen, het kan wel. Sirius C is nu een kristalle planeet en het  
bewustzijn is vanuit het kristalbewustzijn. Het maakt zeer Hoge tonen en deze kan niet via het 
gewone aardse  gehoor  waargenomen  worden.  De  Lichtwezens  op  deze  kristalle  bol,  zijn  in 
verschillende staten van bewustzijn aangetroffen en reizen door alles heen.

Zij bezitten een enorme kennis van de kristallen op aarde, maar kristallen komen overal voor. Zij  
bezitten  dus  de  kennis  van  vele  planeten  en  kunnen  via  het  kristalbewustzijn  zich  overal 
manifesteren. Passen zich snel aan en zijn heel flexibel, dat kan een nadeel zijn op de aarde in de  
lagere  trilling.  Zij  zijn  de grote  verbinders.  Zij  verbinden alles.  Hun golven van uitzenden en 
ontvanger zijn heel verfijnt afgesteld.  Vandaar hun makkelijke verplaasting van laag naar hoog.  
Tenzij  zij  vast  komen te zitten in een bepaalde frequentie.  Dan kunnen zij  wat star en naar  
binnen  gekeerd  worden.  Veilig  in  hun  eigen  cirkeltje  verblijven,  terwijl  zij  zo  goed  kunnen 
verbinden en één worden met de ander. Dit is op aarde een van de problemen die zij tegen 
kunnen komen. Hun Licht en Liefdesvlam wordt dan wat lauw. gebrek aan dit Licht van hun 
kosmische familie is zo belangrijk, dat is hun voeding. Verzamel alles wat van kristal is om je heen 
en vraag de kristallen om jou weer op te laden met dit bewustzijn. Wel mag je dan jezelf openen  
daarvoor, anders lukt dit niet optimaal. Het gemis aan de kristallen steden en het binnegaan in  
een kristal, kan op aarde voor veel verdriet en eenzaamheid zorgen. Via het multidimensionaal  
reizen kan men dan toch contact maken met de andere werelden van kristal. Verenig je met het  
kristalbewustzijn.  Wanneer je  in  een kristal  kan reizen, ben je  één met de kristalwereld.  Zo  
communiceer je met jou kristalbewustzijn en God de Bron.

Er zijn natuurlijk nog vele andere vormen van leven, zoals de vogelwezens en de reptielwezens. 
Deze zijn vanuit een andere punt ontstaan. Zij hebben zich zoals de katachtige, waterweznes en  
kristalwezens  verspreidt  door  het  gehele  melkwegstelsel.  vermengingen  van  verschillende 
levensvormen is daardoor ontstaan. In de binnenaarde van de aarde zijn deze nog aanwezig. 
Daar heerst een zeer Hoge trilling,  stem je daar op af en je kunt weer het andere Lichtdeel  
verbinden met jou mensdeel op aarde.  Dit  is  het begin  van heelwording.  De waterwezens,  
zwemmen via de wateren op aarde zo de binnenaarde binnen, sommige van hen kunnen zich 
zelfs, wanneer zij uit het water gaan, omvormen tot een watermens. Zij lopen dan uit het water  
de  binnenaarde  binnen  en  werken  samen  aan  de  aarde  met  de  Wezens  van  Licht  uit  de 
binnenaarde. Shamballa is een kristalle stad in de binnenaarde, maar deze bevindt zich ook op 
de aarde in Tibet. De kristalwezens kunnen zich gaan verbinden met de kristallen van de aarde, 
maak een reis naar de binennaarde of andere plaatsen waar de kristallen aanwezig zijn. Zo maak 
je weer contact met jou kristalbewustzijn. De kattachtige op aarde, kunnen via de waterenergie 
en de kristalenergie zichzelf goed genezen. Zorg dus dat je jezelf hier weer mee verbindt. Deze 



energie opent dan jou kanalen en jou droomstaat gaan weer open. 

                                                       Het Water Bewustzijn

Dolfijnwezens, walviswezens, zeemeerminnen of waterwezens in het algemeen zijn verbonden 
met het element water en hebben dit element nodig om te zijn.  Sirius B was hiervoor speciaal  
gecreert en de verbindingen hier zijn heel sterk verbonden met water: de vloeibare kristallen. In  
het water bevindt zich niet alleen het waterbewustzijn, maar ook het kristalbewustzijn. Zij zijn  
zeer snel in het uitkristaliseren van ideëen. Ook net als het water golft hun energie mooi en 
sierlijk. Hun vrolijke karakter is zeer subtiel aanwezig. Niet opdringerig. Wanneer de mens deze 
energie in zich heeft, heeft deze in zijn blauwdruk opgeslagen hoe deze energie te gebruiken. De 
kennis zit  in deze sterrenmens verborgen, wanneer deze waterenergie en kennis weer wordt  
toegelaten, zal er een begrip komen. Inzichten gaan open en de energie zal zich gaan herstellen.  
Geluid en water vormen een mooie eenheid. Sommige van hen healen met geluid, sommige 
creeren via geluid. bv. het praten tegen planten, zodat deze goed groeien. 

Wanneer men helemaal los is gekomen van deze waterenergie, dan is er veel disbalans in de 



energie op aarde. Onbegrip voor het gedrag. Water is een ingetogen energie, maar wanneer zij 
weinig liefde en licht binnen krijgen worden zij te uitbundig. Hun SOS om liefde en liefde delen  
wordt een roep van een schrille  hoorn in de mist. Hun waterkracht wordt een vloedgolf en geen  
meditatie stroompje van in stilte zijn. Ze raken oververhit en zorgen dat andere daardoor ook 
oververhit raken, veel liefde hebben zij nodig op aarde en veel bevestiging, helaas de disbalans  
in energie zorgt voor veel afwijzing. Zij zijn vaak alleen, maar dat alleen zijn vinden zij niet erg. 
Wel het eenzame gevoel, losgekoppeld te zijn.

Hun integer karakter zorgt ervoor dat er op aarde vaak over hen heen gelopen wordt en ja dan 
gaan zij de waterkracht inzetten en zwiepen met hun staart zenuwachtig rond of steken met hun 
vinnen, per ongeluk iemand een oog uit. Daar worden zij heel verdrietig van, want zij willen 
samen zwemmen in het grote waterbewustzijn in verbinding met God de Bron.

Zij  herstellen  de  zeeen  en  wateren.  Helpen  de  andere  waterbewustzijnen,  zoals  vissen  en 
dolfijnen. Contact met de regen die valt. Sjamanen die met het element regen kunnen werken.  
Heel jezelf door naar de zee (of ander water) te gaan en daar je mee te verbinden dmv geluid  
zoals: KLANKHEALING

Voeding: zeevruchten en planten. Zout is goed voor hen. Wanneer er een afkeer van dit soort  
eten ontstaat is er iets goed mis in de verbindingsenergie van het waterwezen.

                                                            De Planeet Vega
Vega is een prachtige planeet waar water een belangrijk onderdeel vormt van het geheel.

De natuur is er heel mooi. (Arthura: Lijkt een beetje op de film Avatar). Het is er zo groen. de  
kleuren  zijn  er  helder  en  fris.  Soms  zelfs  wat  fluorizerend.  Dit  is  omdat  het  licht  in  alles  
resoneert. In alles ligt veel water opgeslagen. De waterkristallen zorgen voor een lichtbreking  
waardoor er een schittering zichtbaar wordt in alles, maar vooral in de vegetatie van de planeet.  
De dieren worden er niet gegeten, deze worden gezien als een deel van het totale bewustzijn.  
Het zijn meer metgezelle. De groente en het heerlijke fruit bevat enorm veel Licht. De smaken 
zijn zacht maar heel fruitig. Zachte aroma's en geuren verspreiden zich over de gedeelten waar 
het fruit en de groente wordt geoogst.  De bloemen en bloesems zijn een ware pracht en na elke  
fruitoogst, gaan zij na een rustperiode weer opneiuw uitbloeien tot een vruchtdragende plant. Er 
is  een  soort  dag  en  nacht,  maar  anders  dan  op  aarde.  Veel  zachter  is  het  verschil.  Meer 
schauwrijk dan echt nacht. Het is er erg rustgevend, de sfeer die de nacht uitstraalt er daalt dan  
wereklijk een zachte stilte neer en wanneer de schemering weer Licht wordt ontwaakt werkelijk  
alles.  Vele  soorten  vogels,  veel  watervogels,  zij  fluiten  ook,  maar  maken  daarnaast  bizarre 
geluiden.  Heel  anders  dan  op  aarde.  De  dieren  en  de  planten  worden  hier  heel  liefdevol 
behandeld. Het  voedsel geven zij veel liefde en licht, omdat dit weer terugkeert in het lichaam 
van de eter. Het is geen eten zoals de mens op aarde dit ondergaat. Men eet levende planten en 



deze  plant  vereezelvigd  zich  weer  met  de  eter...  het  bewustzijn  komt  samen.  Het  is  een 
samengaan van energieën:  Wezen en plantvorm of vrucht.  Alles is één.

Het  water  hier  is  zoveel  aanwezig,  een  ware  vochtige  lucht  doordringt  alles  en  maakt  de 
omgeving, de atmospheer vochtig. Dit klimaat is erg goed voor de plantengroei. Warmte, vocht 
en licht. Het ideale paradijs voor de bewoners van deze planeet. Vele soorten waterwezens, zij 
voelen zich zo fijn hier, door het vochtige en warme klimaat. De Wet van Eén wordt hier na  
geleefd.  De totale planeet bevat enorm veel water, vele soorten water. In vele soorten kleuren.

Veel onderwatersteden en beschavingen in vele vormen. Ook groentetuinen onder water.

Door de vele soorten vormen van water, smaakt de groente die zij onder en in het water telen 
steeds anders. De waterkleur varieert van allerlei soorten blauwen, groenen en gelen.

En daar weer combinaties van. De zon reflecteert anders in het water, omdat de waterkristallen 
een andere vorm bevatten. Er worden vele kristallen in he water geplaatst, om de plantengroei  
te stimuleren en het licht in de plant te reguleren. Er zijn speciale waterbasains met groeneten 
en fruitvormen. Laag water, midden hoog water en steeds dieper van niveau, tot zeer diep.

Ook zijn er basins voor de waterwezens en de menswezens voor healing. Soms plant men de 
planten daar voor de essentiele olieën en die dan vrijkomen bij een bepaalde warmte van het 
water.  Zo  kan  men  ook  eten  tot  zich  nemen.  Via  de  porieën  van  de  huid,  want  sommige 
waterwezens kunnen niet anders dan het voedsel absorberen via vocht. Een ware combinatie 
van planten zorgen er dan voor dat het water anders "smaakt".

Veel  visachtige  soorten,  amfibyachtige  wezens  en  gecombineerde  levensvormen komen hier 
voor en zij  zijn zeer vreedzaam. Om de planeet ligt een beschermende koepel van prachtige 
Licht. Die van buitenaf gezien een ander beeld weerkaatst. Het is jou bewustzijn wat weerkaatst, 
dus wat jij ziet is een deel van wat je wilt zien of kan waarnemen vanuit jou bewustzijn. Zo wordt  
Vega al zeer lang beschermd tegen de andere niet vreedzame energieën.



Glanzende schubbenhuiden in vele parlemoerachtige kleurschakeringen. Zie foto hierboven.

Sommige zijn helemaal bedekt met metalic-achtige kleuren. Hun huid glanst in de schittering van 
het zonlicht. Vele vin-achtige mensen. Vinnen tussen tenen en vingers, maar ook onder oksels en  
knieholten. Rare haarvormen die nooit nat worden, maar in het water een hele andere volle 
pracht krijgen of van kleur veranderen. Verschillende vormen oren of helemaal geen.

Er is nog veel meer te vertellen, dus wordt vervolgt!

Deze info mag niet gedeeld worden alleen via een link naar de website.
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