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Geliefde Familie van 
het Licht, in deze maand van december 2013 overgaand in 
januari 2014, maakt jullie Aarde belangrijke verschuivingen en 
aanpassingen in Frequentie terwijl het begint om de Frequentie 
van de Gouden Straal te verankeren. 
De Zon heeft geholpen met deze frequentieverschuiving, en de intense 
Zonne activiteit van de laatste zes maanden heeft geholpen bij het 
herijken van de frequentie van de Aarde en het toestaan van deze 
nieuwe frequentie om zich te settelen en te verankeren. 
Geliefde Familie, wij weten hoe moeilijk dit voor jullie geweest is. Als 
Familie van het Licht, moesten jullie eraan werken om het Licht vast te 
houden, ondanks de uitdagingen waarmee jullie op vele niveaus 
geconfronteerd werden. 
Nu, in deze maand van december, voltooien jullie het werk van 2013 en 
beginnen aan een nieuw pad van Manifestatie en Overvloed. In deze 
boodschap zullen wij eerst de verschuiving van 2013 naar 2014 
bespreken, en de krachtige energie van de 12/12 en de Zonnewende, en 



dan zullen wij kijken naar de binnenkomende energieën van 2014 en de 
rol van de Kristal Kinderen die nu jonge volwassenen worden. 
 
2013 : Het Jaar van de Transcenderende Dualiteit 

De Aarde verschoof naar Haar 5de 
Dimensionale tijdlijn in de maand december van 2011. In december van 
2012, begon de Aarde aan Haar Nieuwe Cyclus van de Tijd als de 
“Nieuwe Aarde,” en nu in december van 2013 zal jullie de kans gegeven 
worden om in jullie Meesterschap van Licht te treden door de dualiteit in 
jullie leven te transcenderen en de Gouden Straal van het Kosmische 
Christus Bewustzijn te verankeren.Dit is het waarom dat het zo een 
moeilijk jaar voor zovelen van jullie geweest is. Op ieder niveau en op 
ieder moment werd aan jullie gevraagd om keuzes in jullie levens te 
maken. Zal je op de oude manieren van de dualiteit reageren, of zal je 
dit transcenderen en ervoor kiezen om een pad van verzoening, 
mededogen en liefde te vinden. 
Voor velen van jullie, is dit nieuwe pad moeilijk geweest, want het pad 
van liefde begint vaak met zelfliefde en met het leren om “nee” te 
zeggen wanneer dat noodzakelijk is. Zovelen van jullie moesten leren om 
ruimte voor jullie zelf te maken en “nee” te zeggen tegen dingen die niet 
langer voor jullie werkten of misschien nooit echt voor jullie gewerkt 
hebben. 
Dit is oncomfortabel geweest terwijl jullie langzaam geleerd hebben om 
de dualiteit en het conflict te transcenderen en in/naar de frequentie van 
integratie en complementariteit te stijgen. 
Jullie moesten leren om keuzes te maken en om verantwoordelijk te zijn 
voor deze keuzes als waarachtige Strijders van het Licht. 
Maar, de beloningen zijn ook groot geweest. Terwijl jullie in jullie zelf 
gereikt hebben, in jullie harten en zielen, en in de liefde, hebben jullie 
ook de pijn en het lijden getranscendeerd en verhuisden jullie in/naar 
Vreugde en Vreedzaamheid. 



De lange reis van vele levens nadert diens einde terwijl jullie je beginnen 
aan te passen en te settelen in de Frequentie van Goud en het Christus 
Bewustzijn. Dit is een plaats van Harmonie, Eenheid en Vreedzaamheid, 
een plaats van Overvloed en Vreugde. 
Het is de frequentie van weten dat alles mogelijk en waarschijnlijk is, en 
dat je bekrachtigd bent om het leven dat je wenst te creëren. 
De Gouden Golf van 12/12 en 21/12 

De definitieve “verschuiving” in/naar de Gouden Frequentie wordt 
bekrachtigd door een Golf van Gouden Licht. Dit begint met het 12/12 
portaal en zal het toppunt bereiken op 21/12 met de december 
Zonnewende. 
In deze tien dagen, zal het Licht doorgaan te stijgen en jullie zullen zeker 
de effecten op alle niveaus van jullie wezen voelen. 
Je mag je gevuld met Vreugde en Licht voelen. Echter, je mag je ook 
vreemd en oncomfortabel in jouw lichaam voelen. Jouw cellen trillen op 
een versnelde frequentie, en je mag wederom bij jezelf gewaarworden 
dat je “ascentie symptomen” ervaart die jou je fysiek en emotioneel 
oncomfortabel laten voelen.

 
Dit proces zal het toppunt bereiken of pieken op de 21ste december met 
de Zonnewende, wanneer de energieën van Hernieuwing en 
Hergeboorte het sterkst zullen zijn. De Aarde zal uitlijnen met het 
Galactische Centrum en een sterke golf van Diamanten Licht zal ook 
helpen om de Frequentie van de Planeet te verhogen. 
Dan, vanaf de 21ste naar de 31ste december, zal de Aarde de nieuwe 
frequenties integreren. Dit mag ook een vluchtige tijd zijn aangezien de 
Nieuwe Energieën en de Gouden Frequentie verankerd worden in de 



Aarde Rasters. 
Dan, eindelijk, op 1 januari 2014, zal het proces voltooid zijn. 
De Binnenkomende Energieën van 2014 en de Rol van de 
Kristal Kinderen 

In 2014, zal de Aarde verankerd zijn in de 
Vijfde dimensie en zal op de frequentie trillen van de Gouden Straal van 
het Christus Bewustzijn. 
Deze frequentie van het Christus Bewustzijn zal op de Aarde een 
krachtige golf van ontwaking initiëren. Mensen zullen in een zeer snel 
tempo ontwaken, en je zult veel werk te doen hebben om hen in dit 
proces te begeleiden en te helpen als dat jouw missie is. 
Echter, jullie zullen ook gewaarworden dat diegenen die hun frequentie 
niet kunnen verhogen naar de Gouden Frequentie in/naar stress en 
ongerustheid en wanhoop zullen vervallen, en alleen in staat zullen zijn 
om de chaos en desintegratie van het oude energetische raster te zien. 
Maar, Geliefde Familie, jullie zullen krachtige helpers in dit jaar hebben, 
niet alleen in de Engelachtige Rijken, maar ook in de Kristal 
Kinderen die naar de Aarde kwamen met de uitdrukkelijke missie van 
het verankeren van het Christus Bewustzijn op de Planeet. 
De eerste Kristal Kinderen begonnen op de Aarde te arriveren in de 
vroege 1990er jaren, en deze wezens bewegen zich nu in/naar hun 
vroege twintiger jaren. Zij kwamen met hun Lichtlichamen volledige 
“bekabeld” en gereed om het Christus Bewustzijnsenergie en de Gouden 
Frequentie te accepteren. In 2014, zullen zijn “aanknippen” en 
meehelpen om de frequentie te verhogen en de Gouden Straal op de 
Aarde te verankeren. 



Deze Kristal Wezens zijn krachtige Strijders van het Hart, en zij werden 
voor dit moment geboren! Zij zijn jonge mannen en vrouwen die gereed 
zijn om naar voren te treden en hun Licht op de Aarde te laten stralen. 
En dus, Geliefde Familie van het Licht, zal 2014 het jaar zijn waarin de 
Gouden Frequentie op de Aarde verankerd wordt, het Diamanten Licht 
ontvangen wordt en de Kristal Ontwaking zich voor zal doen. Deze zijn 
inderdaad opwindende tijden voor jullie allemaal! 
Wij wensen jullie veel Vreugde en Licht in deze stralende tijden van het 
Licht! 
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