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Disclosure van het Zelf

Rond 21-12-12 krijgt ieder mens inzage in zichzelf

HET WARE IK
Dit inzicht in het ware zelf zal de waarheid van de mens onthullen en is tevens de 
onthulling van het grote geheel. Hoe het werkelijk dient te zijn. De natuurlijke vorm 
van het zijn. Deze blik, dit overzicht is de blik naar binnen en via dit venster kan 
men dan kijken in het werkelijke hart. Jouw werkelijke zijn staat op en kijkt jou diep 
in de ogen. Wanneer je dit inzicht mag krijgen: Staat jou unieke zelf op! Wanneer 
de Nieuwe Aarde wordt geboren, wordt ook de Nieuwe Mens geboren. Tevens zal 
door dit  venster  van liefde het  kosmisch bewustzijn  geopenbaard worden.  Voor 
ieder mens is dit een uniek gebeuren.

DIT IS EEN ONTWAKEN
Een ontwaken van het multidimensionale bewustzijn. Wanneer men ontwaakt en 
zich bewust wordt van dat andere ware zijn, gaan er codes open en steeds meer 



inzichten zullen verschijnen in een korte tijd. In elk mens wordt er een nieuw zijn 
geboren. Een nieuwe kiem ontkiemt,  zoals  een klein zaadje ontkiemt,  zal  in de 
mens  de  Gods  Vonk  ontkiemen  en  zich  gaan  ontwikkelen.  Bijvoorbeeld:  een 
wetenschapper zal  op zijn gebied tot  een ultieme waarheid komen, een nieuwe 
uitvinding.  De  psycholoog  tot  nieuwe  therapieën  en  de  filosoof  tot  nieuwe 
ideologieën. Vele zullen ontwaken en deze vondsten zullen gecombineerd worden 
en leiden tot een nieuwe wereld. Een totaal andere beschaving.

Vele die bewust zijn, ontvangen deze impuls in een bewuste toestand. Zij  zullen 
zich  alles  herinneren.  Zij  zullen  deze  informatie  naar  buiten  brengen  en  hun 
medemens ondersteunen. Deze bewuste mensen zijn overal gestationeerd, in alle 
lagen van de bevolking. Zij zijn de kernpunten, de centra die “het weten” bezitten. 
Zij zullen de Nieuwe Aarde in zich dragen en nu ook gaan uitdragen.
De sterrenkinderen halen opgelucht adem, zij zullen zich steeds meer als “een vis 
in  het  water  voelen”.  De nieuwe tijd  is  voor  hen hét  signaal  van  het  natuurlijk 
bewustzijn en deze begrijpen zij. Zij leven daar naar. De codes in hun blauwdruk 
gaan open, deze bevatten de informatie van de Nieuwe Aarde en vele gaan dan 
uiting geven aan deze impuls. Zij  zullen de informatie op een natuurlijke manier 
naar  buiten  gaan  dragen.  Dat  is  de  Disclosure  van  de  sterrenkinderen  en 
sterrenzadenkinderen.

De andere waarvan het bewustzijn nog deels slaapt zullen deze blik van het zijn 
ontvangen tijdens de slaap via een droom (beeld of de emotie). De herinnering blijft 
bestaan als men wakker wordt.
Zo wordt er gedeeld in informatie. Zij zullen op zoek gaan naar de totale waarheid, 
want  de  impuls  via  de  droom maakt  hun bewust.  Uiteindelijk  zullen  ook  zij  de 
boodschap gaan uitdragen en de totaal bewuste kernen ondersteunen. Veel werk is 
te verzetten.

De  nog  totaal  slapende  en  onbewuste  mens  zal  deze  “waarheid  van  het  zelf” 
ontvangen tijdens de slaap en deze informatie wordt opgeslagen in het onbewuste 
energetische veld van deze mens. Via het energetische lichaam ligt het inzicht van 
het  ware  zelf  opgeslagen  om gedoseerd  naar  buiten  te  komen in  de  bewuste 
toestand van deze mens. Ook zij zullen een bijdrage leveren aan de nieuwe wereld. 
Ieder op zijn manier zal de ontwaking van het zelf zodanig gaan ervaren dat het 
niet storend zal zijn. Groepen zullen ontstaan en veel begrip voor elkaar. Ieder zal 
een aanvulling kunnen geven op het totale geheel.

Door  deze  bewustwordingsimpulsen,  zullen  de  levensvormen  uit  de  andere 



dimensies, ook wel buitenaardse genoemd zich meer laten zien aan degene die 
bewust zijn. Het zal toenemen en toenemen. De harten worden door het inzicht in 
het  natuurlijke zelf  geopend.  Vanuit  deze liefde zal  de pas geboren aarde zich 
kunnen gaan ontwikkelen. Er zal een basis van rust heersen op de aarde.
Wat er in de vorige jaren is opgebouwd door de lichtwerkers en de sterrenzaden zal 
als  basis  dienen en  nu  kan  er  hierop  worden verder  gebouwd met  de  nieuwe 
aanvullende informatie die is vrij gekomen. Vele gaan nog verder in hun Ascentie, 
maar deze zal goed opgevangen kunnen worden omdat er nu een basis van rust is 
in  de  onderliggende  energieën.  Het  tempo  wat  de  mens  gewend  was  in  de 
voorliggende jaren, is nu wat bedaard. De energieën zijn tot rust gekomen en dat is 
voelbaar. De tijd die eerst steeds korter leek te worden, wordt nu weer als zeer ruim 
ervaren.

In de eerste drie maanden van het nieuwe jaar 2013, zal de mens alles willen laten 
bezinken. Want de informatie die is verkregen mag even inwerken. Het bewustzijn 
is wat diffuus en moet even tot rust komen om deze informatie te verwerken. De 
blik die men mocht werpen naar de poort van het hart is een belangrijke stap voor 
het kosmische bewustzijn. Het zal even duren voordat men weer op gaat staan om 
het werk te verrichten, omdat alles een plaatsje mag krijgen. De spanning van de 
afgelopen periode komt nu ook tot rust. Dit resulteert tot een bepaalde inzichten.

Tegen die tijd zal er meer uitleg worden gegeven over deze fase van 
bewustwording. Men krijgt een totaal andere kijk op de wereld.

Dit was Kuthumi, wees gegroet
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