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Niburu
“Wanneer een helder goudgele ster aan de nachtelijke hemel
verschijnt … is het de verschuiving van de periode … en tijd om je
DNA opnieuw te coderen … en terug te keren naar je natuurlijke
staat van multidimensionaliteit”.
Devin, 9D Hoofd van de Nibiruan Raad.
Er schijnt veel tegenstrijdige informatie te circuleren met betrekking
tot Nibiru, waardoor aan mij keer op keer dezelfde vragen worden
gesteld. Ik wil een poging doen om die informatie op een rij te zetten
en het in het juiste perspectief te plaatsen. Veel van wat er vanuit
andere bronnen gechanneld is, bezit een zekere waarheid. Het
enige probleem is dat het uit zijn context is gehaald of dat er een
sluitend verhaal van gemaakt is, terwijl het slechts een bepaald
facet belichtte.
Ik zal dit uitleggen … Jelaila.
Wat is Nibiru? Nibiru is het vierdimensionale vlaggenschip van de
Galactische Federatie uit deze melkweg. Zoals Pelegai, hebben veel
verschillende beschavingen vertegenwoordigers die aan boord van
dit schip leven. Hoewel het een vlaggenschip van de Federatie is, is
Nibiru gelijktijdig een planeet en een gevechtsster.
Nibiru is meer dan driemaal de omvang van de aarde. Nibiru was
oorspronkelijk een planeet die uit zijn baan gestoten was door een
implosie/explosie van Sirius B. Het belandde in een baan in de
Pleiaden en staat nu bij sommigen bekend als een planeet van de
Pleiaden.
Nibiru werd een sterrenschip toen het van een bijna levenloze vorm,
uitgehold en veranderd werd in een ruimteschip. Je zou het op een
bepaalde manier kunnen vergelijken met het ruimtestation van de
Tv-show met de naam Deep Space Nine. Het enige verschil is dat
Nibiru door de melkweg reist. Daarom leven de mensen binnen de
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planeet in plaats van aan de oppervlakte. Een andere reden is dat
het gecreëerd is voor zeer verre ruimtereizen, waar gedurende vele
jaren geen zon te zien zou zijn. Op een bepaalde manier zou je
kunnen zeggen dat het een kunstmatige planeet is. Alleen de
buitenste schil of korst is oorspronkelijk.
Nibiru is een slagster, omdat het voor een strijd was uitgerust met
schepen en zware wapens. Wanneer onderhandelingen mislukken
is Nibiru in staat zich tegen een aanval te verdedigen. Het gebruikt
deze wapens ook om planeten en rassen tegen aanvallen te
verdedigen wanneer het hiertoe gerechtigd is.
Welke kleur heeft Nibiru? Nibiru is een rode planeet met een gouden
kleurschakering. Met als gevolg dat het verschijnt als een heldere
goudgele ster wanneer het vanaf de aarde te zien is. De helderheid
van Nibiru is gedeeltelijk het gevolg van de gouden stof in zijn
atmosfeer. Deze gouden stof wordt gebruikt om de atmosfeer van
Nibiru vast te houden en vult de gaten in de atmosfeer die het
gevolg zijn van de atoomraketten die afgevuurd werden tijdens de
laatste Grote Galactische Oorlog, waarin het betrokken was en
ernstig beschadigd werd. Het goud is een afweer tegen
ruimtestraling en beschermt de mensen binnen het schip tegen de
dood.
Tussen twee haakjes, dit was dezelfde oorlog als waarin Maldek
werd vernietigd door Nibiru, nadat de machten van de oppositie de
kolonies op Mars, Venus en Aarde hadden vernietigd. Wanneer je
meer wilt weten over de afloop van deze oorlog en de reden
waarom Maldek vernietigd werd, kun je deze informatie vinden in
het boek Wij zijn de Nibiruans. De biosfeer van Mars en Venus
waren ook vernietigd, samen met de kolonies en lieten beide
planeten als een woestenij achter. In oude tijden werd Nibiru
gesymboliseerd door de achtpuntige ster, meestal als gevolg van
zijn helderheid. De Egyptenaren noemden deze ‘de heldere ster van
de kruising’.
Bezit Nibiru ringen? Ja, Nibiru heeft ringen die sterk lijken op die van
Saturnus. Het gebruikt deze als een soort voortstuwingssysteem. Zij
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bewegen Nibiru door de ruimte. De ringen bewegen zich ten
opzichte van elkaar als op en neergaande vleugels in
tegenovergestelde richting. Ik ben geen wetenschapper en daarom
kan ik wat ik zie moeilijk beschrijven. Er bestaat een uitdrukking
voor, maar die term is me even ontschoten.
Waarom noemen sommige mensen Nibiru een rode planeet? Ik
geloof dat dit komt door het feit dat Nibiru een baan beschrijft en
gedurende een bepaalde tijd tot die baan gedwongen werd toen het
2000 jaar voor onze jaartelling werd overgenomen. Bovendien lijkt
Nibiru zich in een baan te bevinden aangezien het in de melkweg
rondcirkelt. Maar het kan uit zijn normale rotatie vertrekken, wanneer
dit nodig is vanwege een bijzondere opdracht. Opnieuw, wij moeten
de mensen die dit beweren in een historisch perspectief plaatsen.
Het kan heel goed uit een tijd komen, waarin hun voorouders wisten
dat Nibiru een stationaire baan beschreef, net zoals de andere
planeten in ons zonnestelsel. Zij zijn nauwkeurig in hun bewering,
maar slechts zover als dit met een eigen tijdschaal te maken heeft.
Het heeft geen algemeen geldende waarde.
Is Nibiru een bruine dwerg? Veel wetenschappers speculeren dat
Nibiru een donkere ster of een ‘bruine dwerg’ is. Een bruine dwerg is
een ster die nooit voldoende massa heeft geaccumuleerd om te
ontbranden. Aangezien zij geen kennis bezitten over het bestaan
van een entiteit, die zowel een planeet als een gevechtster kan zijn,
kunnen zij Nibiru alleen maar als een bruine dwerg zien, hoewel
deze dat niet is. De helderheid komt door de gouden stof in zijn
atmosfeer. In een bepaalde tijd is Nibiru misschien een bruine dwerg
geweest, voordat het uit de Sirius sterrenstelsel werd gestoten door
de implosie of explosie van Sirius B. Wanneer Nibiru dichterbij komt,
zal het tot grote verwarring leiden en veel radicale theorieën
veroorzaken, wanneer de wetenschappers en de mensheid in het
algemeen worstelen met het mysterie van Nibiru. De rol die Nibiru
zal spelen in het ontwaken van de mensheid zal slechts iets extra
toevoegen aan alles wat er al is.
Wie wonen er in Nibiru? Er zijn vele rassen en beschavingen
vertegenwoordigd in de bevolking aan boord van Nibiru. De ene is
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meer prominent aanwezig dan de andere. Sommigen zijn menselijk,
andere lijken op reptielen, insecticiden, androïden etc. Er zijn er
zelfs die op harige apen lijken. Er zijn letterlijk honderden rassen en
hybride variëteiten vertegenwoordigd in de bevolking van Nibiru.
Opnieuw wil ik verwijzen naar Deep Space Nine en ook naar
Startrek. Elke groep wezens woont in gebieden die een afspiegeling
zijn van hun natuurlijke omgeving. De dolfijn-afgevaardigden leven
in een wateromgeving, terwijl de reptielen in een heet en vochtige
omgeving leven. De mensen leven in een omgeving die
vergelijkbaar is met de aarde. De octopusachtigen leven in
waterreservoirs die speciaal voor hen gemaakt zijn. Aangezien
Nibiru bijna viermaal de omvang van de aarde bezit, is er voldoende
levensruimte. Sommige groepen hebben zich tot volledige
beschavingen ontwikkeld en keren niet zo vaak terug naar hun
thuiswerelden zoals anderen. En net zoals in jullie land, bestaan er
groeperingen binnen deze rassen en verschillende agenda’s.
Sommigen werken voor het welzijn van allen en andere niet. Eén
groepering haat een bepaald ras en anderen doen dit niet. Zij
hebben meningsverschillen en vooroordelen, positieve kwaliteiten
en niet zo wenselijke kwaliteiten, net zoals bij ons. Hebben deze
verschillende rassen niet familieleden (kanalen) op aarde en delen
deze kanalen geen informatie met ons? Ja, ja, ja!!! Hierdoor ontstaat
nu al die verwarring. Bijvoorbeeld, er zijn een paar kanalen die
informatie ontvangen dat Nibiru de aarde wil overnemen en de mens
tot slaaf wil maken. In dat geval moet men vragen welke individuele
groep, die van het sterrenschip Nibiru gechanneld wordt, wil dit
doen? Het betekent niet dat iedereen op Nibiru dit wil doen. Het is
precies hetzelfde door te zeggen dat de Ku Klux Klan alle blanke
mensen op aarde vertegenwoordigt en dat daarom alle blanken de
zwarten, Aziaten, Indianen en elke andere cultuur en ras die de KKK
niet zint, willen vernietigen. Zien jullie wat ik bedoel? Deze kanalen
krijgen informatie van hun individuele groepen aan boord van Nibiru.
Het betekent niet dat één bepaalde groepsovertuiging en
groepsagenda’s de gehele bevolking van Nibiru vertegenwoordigen,
net zomin als de gezichtpunten en agenda’s van de Nazi’s de
gehele arische bevolking van de aarde vertegenwoordigen.
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Ja, er zijn kleine groepen aan boord van Nibiru die de aarde willen
overnemen en de meeste, maar niet alle, zijn de reptielachtigen,
maar zij vertegenwoordigen op geen enkele wijze de meerderheid
op Nibiru, noch de belangrijkste Nibirusche instructie voor de aarde.
Er bestaan ook kleine groepen mensen op aarde die ook de controle
over de aarde willen. Ik wijs op de films van James Bond, maar
betekent dit dat zij al onze gezichtpunten vertegenwoordigen?
Wanneer we ermee stoppen om over andere planeten en
beschavingen te denken dat zij allemaal goed of allemaal slecht zijn,
met maar één agenda of geloofsstelsel, dan zullen we een eind
maken aan veel angst, die gegenereerd is vanwege deze manier
van alles of niets denken. En laten we deze gechannelde agenda’s
in het juiste perspectief plaatsen. Zij zijn niet onjuist, zij
vertegenwoordigen slechts de agenda’s en de overtuigingen van
een bepaalde groep. Dus, wanneer een groep zegt dat zij de gehele
planeet willen overnemen, kun je het beste vragen wie op die
planeet die controle wenst, in plaats van te gemakkelijk aannemen
dat iedereen dit wil.
Wat is het doel van Nibiru? Nibiru kent veel doeleinden. Ik wil er een
paar noemen.
1. Vredebewaarder. Het belangrijkste overall doel is die van een
galactische vredebewaarder. De plichten van vredebewaarder
zijn vele. Een van de meest belangrijke plichten is door de
galaxy te reizen en te onderhandelen over verbonden en
allianties tussen de vele geëvolueerde en geavanceerde rassen.
Dit betreft ook vredesonderhandelingen tussen oorlogsvoerende
rassen.
2. Genetische Verbetering. Vredesonderhandelingen houden soms
in het gebruik van laboratoria aan boord van Nibiru om nieuwe
hybride rassen te scheppen. Deze nieuwe rassen en de
genetische verbetering brengen in sommige gevallen met zich
mee dat de middelen verstrekt moeten worden om oorlogen te
beëindigen, want veel oorlogen zijn begonnen vanwege de
genen. Net zoals kinderen moeten leren te delen, zo moeten de
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geëvolueerde rassen dit ook leren. In rassen die klaar zijn om in
de galactische gemeenschap geïntroduceerd te worden, worden
voorzieningen voor genetische verbetering verstrekt door middel
van processen die naar de planeet worden gezonden. Daarom
bestaan er mensen die boeken schrijven over het hercoderen
van DNA, die voorzien in verschillende processen en ook
faciliteiten verstrekken voor workshops in training en
ondersteuning. De Wezens die de informatie zenden zullen in de
meeste gevallen leden van de Galactische Federatie zijn en
deze hebben vaak ook sterrenzaadkinderen op aarde, die zij
proberen als hulp te gebruiken. Dit verklaart ook waarom er
zoveel verschillende technieken van DNA hercodering zijn
gegeven. Elk ras heeft een bijzondere genetische opbouw en het
hercoderen van hun DNA verlangt bepaalde processen die voor
andere rassen niet nodig zijn. Maar in alle gevallen zijn bepaalde
zaken hetzelfde. Emotionele reiniging is de sleutel van DNA
hercodering en dat geldt voor elk ras dat op aarde
vertegenwoordigd is.
3. Missiecontrole voor Sterrenzaden en Walks-ins (het overnemen
van een fysiek lichaam op aarde). Onder de vele
verantwoordelijkheden van Nibiru valt de training, ondersteuning
en begeleiding van Walk-ins en Sterrenzaden. Nibiru voorziet in
doelgerichte plannen en stelt een ondersteunende staf samen
om toezicht te houden over en het beschermen van de ziel die
naar de aarde wordt gezonden. Voor sterrenzaden geven zij
leiding aan welke sjablonen gecreëerd moeten worden om hun
thuiswerelden te helpen in hun spirituele evolutie naar de
volgende stap. Er zijn nog veel meer dingen te doen, maar heel
in het kort kunnen we vertellen dat de prachtige omgeving met
bewegende zijpanelen, slanke Griekse zuilen en zwemmende
dolfijnen op Nibiru het toneel is waar de walk-ins en
sterrenzaden worden getraind. Velen rapporteren dat zij in
klaslokalen geweest zijn tijdens hun slaap. Hoewel dit vaak
plaatsvindt onder de Grijzen en de Zeta’s, de ontvoeringen en de
schepen zijn verschillend en de Nibiru’s bezitten ook klaslokalen.
Voor zover ik heb begrepen, zit het verschil meestal in de
omgeving. Dit is een heel serene omgeving met muziek en
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andere kleuren van de wereld. Zeer vredig. Wanneer ik ernaar
toe ga wil ik niet meer terugkomen.
Wie controleert Nibiru? Nibiru ontvangt zijn opdrachten van het
centrale commando van de Hoge Nibiruan Raad van de Galactische
Federatie. De Hoge Nibiruan Raad, zoals we al eerder hebben
besproken, was geïnstalleerd om de managementplichten en
verantwoordelijkheden van de Galactische Federatie te beheren. Dit
behelst het geven van opdrachten aan de verschillende
sterrenschepen van de Federatie, waarvan Nibiru, hoewel deze het
vlaggenschip van de GF is, er slechts één van is. Dit betekent dat,
wanneer ooit Nibiru met een opdracht naar een planeet of een
sterrenstelsel wordt gezonden, het in opdracht van de GF wordt
uitgezonden. Nibiru is eigenlijk een hoofdkwartier, net zoals Deep
Space Nine een hoofdkwartier was van de Galactische Federatie in
de Tv-show. Herinner jij je nog precies hoe zij de GF noemden?
Heeft Nibiru ooit een vijandelijke overname van de aarde
ondernomen? Ja. Nibiru was de belangrijkste vredebewarende
kracht in de melkweg tot 2000 voor onze jaartelling. Nibiru reisde
gewoonlijk in de 4e, 5e en 6e dimensie, maar dit veranderde toen
Marduk, de kleinzoon van Anu, de Pleiadense Commandant van
Nibiru, zijn grootvader verdreef en het commando van het slag- en
vlaggenschip overnam. Het gevolg van deze omwenteling was, dat
de leden van de hoge raden van de Nibiruan Counsel het besluit
namen om de toegang tot de sterrenpoorten te beperken. Vanaf
2000 voor onze jaartelling tot heden, had Nibiru slechts in de 4e
dimensie toegang tot de sterrenpoorten. Marduk, die voor
tweederde reptielachtig was koos de zijde van zijn moeder en zijn
reptielenafkomst. Deze bijzondere reptielengroep geloofde dat,
dankzij hun geschapen mythe, de aarde aan hen toebehoorde.
Daarom wilden zij terugkrijgen wat zij als een rechtmatig eigendom
beschouwden. Zij vertrouwden de mens niet en verwijzen hiertoe
naar de huidige staat van de aarde als het perfecte voorbeeld dat de
mens niet geschikt is als hoeder van deze planeet. Zij wantrouwen
de mens ook, want zij bezitten een zeer lang geheugen van
conflicten die soms door de mensen waren begonnen, ten gevolge
van hun grote geëmotioneerdheid. Wat ik nu zeg is, dat het
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gezichtspunt van de reptielachtigen even geldig is als de onze. Ik
kan me de oorlog herinneren, die het eerste aardse experiment in
de Lyra constellatie vernietigde. In die oorlog lanceerden de mensen
de eerste aanval op de reptielachtigen. Dus, wij beiden hebben ten
opzichte van elkaar duistere rollen gespeeld. Voor de reptielen zijn
wij de duistere kant. Voor ons, zijn zij de duistere zijde. Op een
bepaald moment moeten wij ermee stoppen om elkaar met de
vinger aan te wijzen en moeten we het conflict tussen onze rassen
eens en voor altijd beëindigen.
Terug naar het onderwerp dat wij bespraken …
Nibiru was op een vredelievende wijze teruggekeerd naar de
controlerende Federatie, toen Marduk afstand deed van de macht
ten gunste van zijn oom Enlil en grootvader Anu (zie Nibiru update
juli ’99).
Welke rol speelde Nibiru in onze vibratieverhoging? Nibiru blijft het
ontstekingsmechanisme voor het ontwaken. Wanneer het de aarde
dicht genoeg nadert, ontsluiert het zichzelf en vertoont zich, en
brengt een universele bewustzijnsverschuiving teweeg. De
mensheid zal dan voor het feit ontwaken dat zij niet alleen in het
universum is en zal dan beginnen te zoeken naar de reden en het
doel achter deze grote planeet resp. ruimteschip. Op dit moment zal
de oude kennis, die onderdrukt was door de godsdiensten van
regeringen om de mensen onder controle te houden, aan het licht
komen. De ware identiteit van de mensheid zal dan aan hen bekend
gemaakt worden en zij zullen de gelegenheid krijgen om dit op een
mondiale schaal te omarmen. De effecten van Nibiru worden reeds
gevoeld. Dankzij zijn enorme omvang beïnvloedt Nibiru zowel ons,
onze planetaire frequentie en onze zon. Opnieuw, ik ben geen
wetenschapper, dus ik kan jullie deze informatie niet in de juiste
terminologie aanreiken. Ik zal jullie vertellen wat zij mij hebben laten
zien. Nibiru beïnvloedt jullie zon. Deze druk is te vergelijken met het
indrukken van een tomaat totdat het begint te scheuren. Deze
breuken zijn de zonsuitbarstingen en de zonnevlammen. De zon
verandert en produceert meer licht. Het lijkt veel op het
overschakelen van een 75 watt naar een 150 watt gloeilamp. Dit
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verandert onze DNA en activeert de slapende codes, wat de
transmutatie betekent van een op koolstof gebaseerd lichaam naar
een kristallijnige basis van ons lichaam. Hoewel niet zo plezierig, is
deze transmutatie nodig om naar een hogere dimensie, zoals de 5e
dimensie te gaan.
Wanneer zal Nibiru terugkeren? Nibiru bevindt zich reeds binnen
ons zonnestelsel. Vandaar dat wij zijn effecten voelen. NASA en
andere gouvernementele groepen weten dit zeer goed. Wanneer het
zal terugkeren hangt van ons af. Nibiru wacht op ons hoe wij onze
hoofden uit het zand zullen halen, om zo maar eens te zeggen en
zullen aanvaarden dat we niet alleen zijn in het universum. Wanneer
de mensen dit begripsniveau zullen hebben bereikt, zal Nibiru zich
ontsluieren en openbaren. Dit kan volgend jaar zijn of in 2003, 2005,
2010 of 2012. Wij hopen dat het niet langer dan 2012 zal duren.
Dus, opnieuw, wij zijn paraat wanneer het zal plaatsvinden. Nibiru is
daar om ons van dienst te zijn en om ons te helpen bij de
frequentieverhoging. Daarom heeft de GF het naar dit afgelegen
hoekje van de melkweg gezonden. Het wordt tijd om een
galactische burger te worden. Nibiru is hier om ons te helpen, zoals
het alle andere planeten helpt die door hetzelfde proces gaan en zal
dit blijven doen gedurende de miljoenen jaren die nog zullen komen.
En wie weet, misschien zal jij op dat ruimteschip zijn dat op weg is
naar de volgende planeet dat klaar is voor de bewustzijnssprong.
Voor dit moment is dit genoeg. Ik zal met nieuwe informatie komen
wanneer de behoefte stijgt.
Jelaila
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WAT GEBEURT HIER ALLEMAAL?
Barbara J.Marciniak
Wij zijn hier. Heel recent werd onze aandacht gevestigd op de vele
vragen die er leven over de gesprekken met buitenaardse en andere
wezens door middel van menselijke voertuigen. Velen zijn hierin
zeer geïnteresseerd. Velen vragen dit voor henzelf. Velen twijfelen
over de betrouwbaarheid van deze gebeurtenissen. Wij willen hier
graag over spreken, want waar jullie je op voorbereiden, is jullie
eigen ervaring over deze zaken.
Dit proces is voor velen beschikbaar. De berichten die van buiten
jullie planeet komen, die jullie planeet omcirkelen, die door
verschillende buitenaardse energieën uitgezonden worden, zijn in
de lucht. Jullie, of iedereen, kunnen deze opnemen, wanneer je leert
hoe je moet afstemmen op de vibraties, die wachten om
overgedragen te worden. Als jij de ontvanger van deze
trillingsfrequentie wordt, draag je deze energie naar anderen over.
Er schijnt in het fenomeen ‘channeling’ een grote variëteit aan
informatie, persoonlijkheden en karakters te zijn. Dit is zoals het
moet zijn, want alle mensen zijn uniek. Zij dragen allen een eigen
identiteitsstempel, het lied dat hun ziel zingt, brengt hen tot ‘zijn’. En
dus, een ieder die zich wil afstemmen op deze elektromagnetische
golflengtes, kan uitleggen wat zij horen, in overeenstemming met
wie ze zijn.
Sommigen voelen dat ze behoefte hebben aan studie en zeer hard
werken alvorens zij gereed zijn of bezig zijn zich hierop voor te
bereiden. Maar anderen, die heel eenvoudig leven en zich niet
bewust zijn van een soort Nieuwe Tijd die op de een of andere dag
zal plaatsvinden, en gewoon zichzelf blijven, in vertrouwen, in het
moment leven, geloven in een wereld dat veilig en verheffend is,
rekken hun bewustzijn op en stemmen zich op een heel natuurlijke
wijze af op ideeën en informatie, waarvan zij weten dat deze van
andere circuits buiten henzelf komen.
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Het individu wordt natuurlijk beïnvloed door een bepaalde vorm, het
soort informatie dat ontvangen wordt. Jullie weten dat de mensen
over hun eigen geloofssystemen spreken. ‘Geloven’ beïnvloeden
altijd deze communicatievormen (channeling), dus er zal altijd een
zekere verdraaiing plaatsvinden.
Wanneer we over een periode van tien van jullie jaren spreken,
waarin het medium aangesloten zou zijn, dan zou er toch nog een
bepaalde verdraaiing van informatie zijn, aangezien er nog gebieden
en ervaringen zijn die het begrip van het medium te boven zouden
gaan.
Jullie zijn driedimensionale wezens, die sterk vastzitten aan jullie
ideeën en geloofssystemen over jezelf. Jullie doen pogingen om
deze ideeën te veranderen, maar de samenleving als geheel is er
sterk van overtuigd dat jullie solide wezens zijn en dat de wereld een
solide plek is. En dus, wat er nu gebeurt wanneer jullie groeien,
wanneer jullie je percepties van wat je denkt te zijn, is er altijd een
uitbreiding, iets dat verder ligt.
Momenteel worden jullie ervaringen beperkt door wat je denkt dat er
kan zijn. Wanneer je leert je af te stemmen op je eigen
‘verbindingen’, wanneer je leert - als je dat wenst - om over de
trillingen in de atmosfeer te spreken, of groepen entiteiten of je
hogere ‘zelven’ toestaat of uitnodigt door middel van jou te spreken,
zal je een grotere perceptie van dualiteit binnen de driedimensionale
ervaring verkrijgen. Wanneer je leert iets te wettigen dat niet, niet op
die manier gekleurd kan worden, zullen nieuwe vragen binnen jezelf
oprijzen.
Het kost enige tijd om aan de nieuwe ervaringen te wennen en je
dan op je gemak te voelen en deze op te nemen. Echter, zelfs
wanneer je dit voortdurend doet, er komt nooit een eind aan die
uitbreidingen. Er zal altijd een nieuwe perceptie van ‘zijn’ blijven
komen, dat zich wil aansluiten op het punt waar jij je bevindt.
Wij willen dit met jullie delen, waardoor je niet in een grote frustratie
over je ervaringen hoeft te verzeilen. Velen van jullie zijn bezorgd,
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velen van jullie zijn opgewonden. Velen van jullie zijn verontrust over
de veranderingen die in jullie en ook met de wereld plaatsvinden.
Het is belangrijk om deze onrust in het juiste perspectief te plaatsen.
Sta jezelf toe om te ‘zijn’. Projecteer je niet voortdurend naar
toekomstige verwachtingen. Wees in de ervaring van het huidige
moment. Dit moment zal zich voortdurend ontvouwen in toekomstige
momenten, die je dan misschien de antwoorden gaan geven die je
nu stelt.
Jullie hebben ons horen spreken over de grote polarisatie die nu in
jullie wereld plaatsvindt. De roep is uitgegaan, en binnen de fysieke
voertuigen van velen op jullie wereld wordt dit beantwoord, een
voorgecodeerde snaar dat de zielen van bepaalde delen van de
mensheid raakt en zij staan op, strekken hun wezen uit, kijken rond
en ontwaken in grote getale. Het zijn degenen die hier zijn om te
onderwijzen, die hier zijn om anderen te helpen herinneren en er zijn
degenen die weigeren en die zich verharden, en zij die volharden in
hun geloofssystemen, in hun begrijpen. Dit is de polarisatie die nu
plaatsvindt.
De wereld is niet stevig en vast zoals jullie wetenschappers
beweren. Niet meer dan dat jullie ‘vaste’ wezens zijn. Jullie moeten
dit vanuit een bepaald niveau zien. Leer te voelen wat wij zeggen,
want daar gaat het inderdaad om. Denk er niet over na en ga het
niet rationaliseren, maar voel in welke wereld jij je bevindt. Voel hoe
je door een wereld beweegt die jij schept en voor je danst, danst op
de tonen van je gedachten, danst op de melodie van je wezen. Want
jij bent, zoals wij je altijd zachtjes in je herinnering brengen, het
resultaat van de manifestaties van je gedachten. Dit begrip, deze
kennis groeit diep binnenin jou.
Wij vragen jou nu, jij waar wij zoveel van houden, in jou dit weten
mee te dragen. Jij schept in ieder moment een nieuwe wereld,
omdat je zelf weet dat een nieuwe wereld gevormd wordt en dat jij
steeds meer mensen naar deze wereld brengt.
Dit is een deel van wat er nu allemaal gebeurt. Jullie zijn grootse
deelnemers, jullie zijn grootse ontwerpers van deze ervaringen.
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Jullie allen leren hoe jullie je eigen spreker van informatie, je eigen
energiekanaal, je eigen lichtmanifestatie worden.
Vraag: Hoe kunnen we onze kanalen schoonmaken en blokkades
verminderen, om meer afgestemd te worden op de energieën en
mee te helpen dat het gaat komen?
Pleiaden: Wij hebben jullie voortdurend uitgelegd, heel helder, dat
jullie belangrijkste werk jezelf betreft. Jullie zijn zelf je eerste
werktuig en je werk geschiedt door middel van je gedachten en het
begrijpen van die gedachten. Wij beseffen dat dit een moeilijk
concept voor jullie is. Jullie willen alternatieve werktuigen om jezelf
te tonen dat je werkelijk iets doet, want jullie hebben het er moeilijk
mee te beseffen dat als je het denkt, het al is gebeurd. Als je jouw
lichaam wilt voorbereiden op de komende veranderingen, moet je
aan je idee over jezelf werken. Dat is het belangrijkste.
Als we jullie vertellen dat jullie aan je gedachten moeten werken en
je gelooft niet dat je denken iets doet, of dat deze niet dié macht
bezit, dan ben je jezelf niet aan het voorbereiden. Je moet
doordringen tot de kern van jouw eigen ideeën over jezelf. Wanneer
je gelooft dat het belangrijk voor je is om het juiste voedsel te
gebruiken, dan zouden we jullie inderdaad zeggen: zet alles op een
rij om er achter te komen waar je jezelf prettig bij voelt.
Wij hebben over het dierlijk bewustzijn gesproken en hoe de
voedselketen, vanuit ons perspectief, vervormd is. Het bewustzijn
van de dieren is er niet op gericht om, in deze tijd, hun levens op te
geven om jullie in leven te houden, omdat jullie niet tot een
tegenprestatie bereid zijn. Jullie gedragen je als meester en slaaf.
Dit is geen ideale situatie om in te verkeren en om dieren te blijven
eten.
Jullie lichamen zijn prachtige transmuteerders van energie en,
idealiter, als je erin gelooft kan je iedere energie transmuteren.
Daarbij komt dat, wanneer je geloof hecht aan het gebruik van het
lichaam door activiteiten en oefeningen en je geeft er geen gevolg
aan, zet dat eens op een rij wat daarvoor nodig is. Wanneer je
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bepaalde ideeën hebt over je seksualiteit en het laten zien wie je
bent en je leeft niet in overeenstemming met deze verlangens,
breng dit dan op orde. We kunnen jullie geen lijst geven van ‘doe’ en
‘doe niet’, want je moet naar jezelf kijken hoe jij jezelf oordeelt en
hoe jij jezelf beperkingen oplegt.
Begrijp dat de vorm van je lichaam, de gezondheid van je lichaam,
niet noodzakelijkerwijs je spirituele ontwikkeling belemmert. Men kan
door ziekte overvallen worden en aan het voorportaal van de dood
staan en toch de meest verlichte gevoelens van bestaan ervaren.
Jullie mogen je lichaam en je energieën gebruiken om een wijze die
jullie het beste uitkomt.
Wij vertellen jullie voortdurend, heb allereerst geen schuldgevoelens
over wat je eet; en vraag aan datgene wat je aan je lichaam
toevoegt of die trillingen zich willen harmoniseren met je eigen
vibratie en je willen helpen met je eigen gezondheid en groei. Dat
alleen al zal je een hoop moeilijkheden besparen.
In het algemeen gesproken, wat je ook mag ontdekken, je
gevoelens zeggen je alleen maar iets over je eigen persoonlijke
ontwikkeling. Wij zouden jullie willen aanraden om minstens een
keer per dag een vijf minuten te besteden aan het ontvangen van
licht. Je zou jezelf kunnen verbeelden dat een individu, of een
entiteit licht in jouw handen legt door middel van een ster, een bal,
een boom of een groep. Gebruik hiervoor je eigen creativiteit. Geloof
hierin. Trek deze energie naar je toe en wordt een ontwerper en de
verantwoordelijke voor je eigen ervaring. Een goed moment om dit
te doen is tijdens het autorijden.
Je ogen hoeven tijdens deze momenten niet gesloten te zijn. Zeg:
“Ik ben licht. Ik ben licht. Ik verwelkom dit in mijn leven. Ik sta mezelf
toe om een ‘lichtervaring van zijn’ te worden.”
Alles waarop je gericht bent en alles waarvan je voelt dat het deze
lijn uitdrukt, is goed voor jou. Het is jouw intentie om te beleven dat
de ervaring schept. Het is jouw gecenterd zijn in het NU, het directe
16

aanwezig zijn van jouw wezen, dat je altijd zal stuwen naar deze
grootse oproep.
Wat wij in feite zeggen is, dat jullie allen hiertoe in staat zijn. Met
een beetje leiding en begrip inzake de beperkingen die jullie, in alle
onschuld, rond jezelf hebben geplaatst, wanneer jullie leren deze te
verwijderen, zullen jullie ontdekken dat je op een miraculeuze wijze
verandert.
Vraag: Ik heb een probleem met het idee dat onze gevoelens juist
zijn en dat wij onze rationele benaderingen moeten wantrouwen. Ik
geloof dat onze gevoelens ons even vaak kunnen misleiden dan
onze verstandelijke bedenksels.
Pleiaden: Deze persoon heeft gezegd, dat hij gelooft dat zijn
gevoelens hem kunnen misleiden. Dat is zijn geloof. Dat is het
geloof waarmee hij voortdurend moet werken, totdat hij dit geloof
verandert naar: ‘mijn gevoelens leiden mij naar dat punt waar ik
moet zijn’. Het is jouw keus of je deze gevoelens wilt vertrouwen, of
deze wilt ondervragen of wantrouwen.
Gevoelens, impulsen, de verbeelding, dat zijn allemaal geschenken.
Zij vormen allemaal een onderdeel van het ingebouwde
stuurmechanisme dat behoort bij de mensheid. Wanneer je
geloofsstelsels leert ontwikkelen, die in overeenstemming zijn met
deze aangeboren vermogens, dan kunnen deze jou in de richting
van je grootste groei sturen.
Wat wij zeggen is, dat jullie uit die gebieden moeten aftappen, die er
zijn om jullie te leiden. Ontdek wat jouw geloof is over die gebieden,
dat misschien de omvang van hulp beperken binnen jullie levens of
dat jullie niet in staat stelt jezelf open te stellen voor wat zij voor jullie
zouden kunnen betekenen. Zodra je ergens stuit op wantrouwen
van jezelf, ben je op een terrein dat je zou moeten onderzoeken.
Jullie zijn glorieuze, vreugdevolle wezens. Wanneer jullie jezelf
afstemmen op de juiste geloofssystemen, zullen jullie spontaan
groeien en bloeien. Luister naar jezelf wanneer je praat. Besef, dat
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je nu de parameters van je ervaringen laat zien. Je zegt tegen de
wereld: “Dit is mijn structuur. Op deze wijze structureer ik mijn
ervaring. Ik vertrouw mijn gevoelens niet altijd.” Daarna moet je
leren hoe je het beste binnen deze parameters kunt leven. Je zult
een systeem moeten instellen om te begrijpen wanneer je wel en
wanneer je niet je gevoelens kunt vertrouwen.
Leer dat je lichaam tot je spreekt en dat je, wanneer je wilt, je
gevoelens kunt leren vertrouwen.
Zij zullen je niet tot onbehoorlijke dingen verleiden. Je leert te
herkennen hoe gevoelens bepaalde ervaringsgebieden die je niet
onder ogen wilt zien, kunnen maskeren.
Wanneer iemand bang is, wanneer dat een basisgeloof is, dan moet
men oppassen, het lichaam zal vrees vertonen wanneer dat onnodig
is. Het lichaam reageert op het verstand, dat gevaarlijke situaties op
elke hoek ziet. En dus is het lichaam voortdurend bang, overal waar
het naartoe gaat en het sluit zich af en zendt angstgevoelens uit.
Maar de angst is door het verstand zelf geprogrammeerd.
Daarom zeggen wij, dat je heel goed bewust moet zijn van je
gedachten en geloofsstelsels. Alles waarin je gelooft, wordt door jou
uitgewerkt. Probeer uit je geloofssysteem te stappen en laat de
controle een beetje los. Sta jezelf toe om ‘dat wat je denkt is je
wereld’, te realiseren. Veroorloof jezelf een gunst door je
ontwikkeling in een versnelling te brengen.
Schep geloofssystemen waarmee jij prettig kunt leven, waardoor je
gewaarwordingen verbeteren en deze niet beperken. Jij kunt ieder
geloofssysteem scheppen en ontwikkelen dat je bevalt. Wij zeggen
alleen maar, dat je de aangeboren hulpmiddelen kunt gebruiken, die
je laten bloeien en groeien.
Vraag: Kan je ons meer vertellen over het implanteren van kennis in
ons wezen?
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Pleiaden: De kennis die wij aan jullie overgedragen, bestaat niet
alleen uit de woorden die wij hebben uitgesproken. Informatie reist
via stralen, het reist op lichtstralen. Gedachten en licht zijn zeer
sterk met elkaar verbonden. Zij zijn één. Het overbrengen van
denkbeelden naar jullie is een meer volledig en verwante energie
dan licht. Licht is voor jullie meer intellectueel. Maar dat gaat
veranderen.
De samenleving die je ergens naar toe wil brengen, is er een van
leren en het versterken van het nadenken over gedachten. Jullie
kwamen hier om een bepaalde serie geloofsstelsels uit te wisselen
en op te geven en ruimte te maken voor nieuwe informatie waar je
over na kunt denken, om deze dan op te nemen in je andere
‘geloven’, wanneer je daartoe zou besluiten. Dit vindt op één niveau
plaats. Op andere niveaus van beleving, speelt de energie in dit
vertrek een rol. En het verspreidt zich verder en verbindt zich met
ieder van jullie.
De energie is opgetuigd en hier naartoe gebracht door ons,
bezoekers van de Pleiaden, maar ieder van jullie brengt een aantal
gidsen mee: Hogere Zelven en daarbij zijn jullie omgeven door
helpers, door degenen die jullie naar je hoogste ontwikkeling willen
brengen. Wij hebben dit al meer gezegd, degenen die jullie
omringen en met jullie werken, onderwijzen jullie ook. Zij brengen
niet verbale informatie en implanteren dit. Zij brengen dit in jullie
etherisch veld, je aura, je Hoger Zelf, je Kosmisch Bewustzijn. Daar
ligt het voor jullie beschikbaar om het te classificeren en om het later
te ontdekken.
Wanneer je aan het autorijden bent, in het veld wandelt, in een
beekje vist of in een vliegtuig zit, vang je plotseling een gedachte uit
het niets op. Je selecteert en brengt die informatie naar jou toe, die
aangedragen is door degenen die je omringen en die je rijp achten
voor een verbinding.
Wanneer je graag rijper wilt worden en meer intuïtieve kennis en
begrip wilt hebben, open jezelf dan voor deze ervaringen. Door
jezelf te openen, kan je heel bewust je geloofssystemen en je
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bedoelingen duidelijk maken dat je nu toe bent om materiaal en
informatie over jezelf, over je bestaan, over je aardse oppervlak te
ontvangen, die voorheen onbereikbaar waren.
Wanneer je tegen jezelf begint te zeggen dat je nu klaar bent om
deze informatie te ontvangen, wees er dan op voorbereid dat je dit
uit verschillende richtingen zult ontvangen. Je zult in contact komen
met boeken. Dromen zullen je met het universum verbinden. Velen
zullen je komen bezoeken of zullen, wat zij hebben gevonden, met
je delen. Herinner je, wij delen met jullie een plaatje van jouw
werkelijkheid, waardoor je gemakkelijker je ervaringen hier kunt
opdoen en in deze tijd meer plezier beleeft, want dit is een tijd van
grote veranderingen.
De wereld zal, tot een zeker punt, op zijn kop gezet worden. Alle
opties zijn mogelijk en versterken de ontwikkeling van de mensheid.
Wanneer allen meer leren, kan de wereld een plek worden waar
meer harmonie is. Toch moet er een bepaalde behoefte zijn om de
verandering te volbrengen. Het is, zoals je weet, heel waarschijnlijk
dat binnen het systeem veel in elkaar zal storten, want het stelsel is
corrupt.
Denk na over de structuren die op jullie planeet bestaan. Zij kunnen
niet langer de nieuwe geloofsstelsels tegenhouden, die nieuwe
energieën brengen. Wees niet bang voor veranderingen. Wij zijn er
om jullie te leiden, zoals er hier al zoveel zijn om jullie te leiden, om
jullie een goed gevoel te geven, waardoor je de wereld in overgang
beter kunt begrijpen, waardoor je weet dat je een plek van ‘zijn’ hebt
uitgekozen.
Door middel van je gedachten zal je de ervaring aantrekken die je
wenst. Wanneer je bepaalde structuren rond je ineen ziet storten,
zal je zelf besluiten hoe je daarop zult reageren. Begrijp dat,
wanneer er veel tumult en afbraak is, er automatisch een grote
behoefte aan herstructurering en nieuwbouw ontstaat. Hiertoe
worden jullie voorbereid: opbouwen op basis van nieuwe waarden,
nieuwe basiswetten.
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Jullie allen zijn de potentiële verschaffers van de nieuwe
bestaansvoorwaarden. Wanneer jullie leren jezelf open te stellen
voor deze informatie, door middel van de nieuwe energieën die
overal zijn, en door middel van je geloof dat je over deze energieën
kunt spreken en dat je inderdaad in een nieuwe luister mag
existeren, dan zullen jullie dit gaan doen.
Jullie hebben veel licht opgenomen om jullie door de komende tijden
te brengen, dat een grote uitdaging en verhoging zal brengen. Wij
verwelkomen je in de kosmos en in de intimiteit van je wezen. Wij
zenden jullie onze liefde en onze grote zegen en gelukwensen.
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De Galactische Familie, een overzicht van
genotypes
Lyssa Royal Holt
Germane: Gegroet. Het is een genoegen om hier weer te zijn. Wij
willen jullie informeren over de genotypes van jullie galactische
familie. Naar deze informatie hebben jullie al lang gevraagd en wij
willen tenminste de basisinformatie verstrekken, waardoor jullie dit
kunnen gebruiken voor jullie toekomstig werk.
De ‘Lyrans’
Wij beginnen met de groep Lyrans. Wij gaan jullie wat
basisinformatie verstrekken over de verschillende subgroepen die
binnen hun rassen heeft bestaan, waardoor jullie een beter begrip
krijgen, misschien, van de diversiteit van jullie voorvaderen, die,
natuurlijk, gereflecteerd worden in de diversiteit dien jullie op jullie
wereld kennen. Wij zullen daarna de beschavingen van Vega
binnenbrengen, aangezien zij ook bijgedragen hebben aan het
vormen van enige van de andere galactische rassen.
Wanneer we dan beginnen met de Lyrans (chronologisch
teruggaan), zou de eerste fysieke uitdrukking van degenen die als
Lyrans worden beschouwd een beetje kleiner zijn, kleiner in feite dat
de huidige gemiddelde mens. Maar toen de cultuur groeide, toen
hun ervaringen en genetische structuren begonnen te veranderen,
begonnen ook hun fysieke eigenschappen zich te uit te breiden.
De Lyraanse Titanen
Wij gaan jullie enige eerste groepen geven die actief waren in de
verkenning van de ruimte, want dit zijn degenen waar jullie je het
meeste druk over maken sinds jullie daar contact mee hebben
gemaakt. Als eerste heb je het genotype die we de Lyraanse
Titanen zullen noemen.
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Deze entiteiten (fysiek als jullie natuurlijk) levend in de derde en
vierde dichtheid, waren Kaucasisch als type. In het algemeen
bezaten zijn een lichte huid, lichte ogen en licht gekleurde haren; het
donkerste haar zou een doorsnee bruin zijn, wat het een beetje
ongewoon was.
Het fysieke lichaam zou mesomorf genoemd kunnen worden, wat
fundamenteel een goed uitgebalanceerd, gespierd lichaam is. De
lengte zou variëren tussen de 180 en 270 cm, afhankelijk van de
groep entiteiten waar we over spreken; het kleinste wezen van 180
cm (vrouwelijk zowel als mannelijk). Deze entiteiten ontwikkelden
deze lengte gedurende een lange periode van genetische
ontwikkeling op een planeet met een hoger gravitatieveld en een
dichtere elektromagnetische atmosfeer, die ook in het algemeen in
het zonnestelsel aanwezig is. Dit gevoegd bij de schepping van een
meer stevige entiteit zullen we maar zeggen. Deze entiteiten zijn in
bepaalde Griekse mythologieën gereflecteerd en in enkele bijbelse
verhalen over giganten. Dit is een van de groepen, waarvan jullie
beschaving nog een cellulair geheugen bezit. Deze speciale groep
was een van de eerste groepen die een relatie van Godsverering
met jullie begonnen te vormen. Kunnen jullie het tot zover volgen?
Dit is een van de redenen voor sommige van de uitdrukkingen in
jullie religieuze kunst en architectuur (die heel grote deuren en
ramen kennen); deze patronen met deze speciale raciale structuur
lagen zeer diep in de menselijke psyche opgeslagen. Zij waren de
oorspronkelijke goden, of tenminste degenen die de meeste indruk
op jullie maakten.
De Lyraanse Roodharigen
Er is een ander ras dat zich heeft afgesplitst van dit ras van Titanen,
de roodharige Lyrans. Hun haar was rood tot aardbeiblond van
kleur. Hun huid was zeer, zeer licht; deze entiteiten konden zich
moeilijk aan bepaalde frequenties van het natuurlijk licht
blootstellen; het gevolg van de planeet waar zij oorspronkelijk
vandaan kwamen. Sommigen van hen hadden ook enorme
afmetingen, hoewel anderen een gemiddelde menselijke lengte
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bezaten. De oogkleur was in het algemeen licht tot wat je
momenteel groen zou noemen, hoewel het een andere kleur groen
is dan op jullie wereld. Deze entiteiten waren een van de eerste
Lyraanse pioniers. (Pioniers is een zeer vriendelijk woord, want er
zijn veel werelden die de roodharigen beschouwden als indringers,
plunderaars en de eerste vernietigers van het Lyraanse genotype).
Is hun huidige staat hetzelfde?
Welnu, tot op zekere hoogte spreken we over het verre verleden
toen zij zich met jullie aarde bemoeiden. Deze entiteiten bestaan
nog steeds, maar zijn veel kleiner in aantal. Wij zouden willen
zeggen, dat de mythologische figuren in jullie Noorse mythologieën,
de Vikings etc. het meest aan hen verwant zijn. Die mythologie ging
in feite over aardse wezens die óf beïnvloed waren door óf een
wederzijds verkeer hadden met deze roodharige Lyraanse
afstammelingen. Dit is niet een zeer algemene interactie op jullie
wereld, niet zo gewoon als dat van de Titanen, maar normaal
genoeg om in jullie mythologie bewaard te blijven.
Hadden zij de een of andere spirituele en energetische relatie met
de paar roodharige Pleiadiërs? Blijkbaar bestaan er restanten van
een roodharige groep in de Pleiaden.
Ja, er zou een genetisch verband zijn, zeer zeker. En als er een
genetisch verband is, bestaat er ook altijd een energetisch verband.
Het is moeilijk te geloven dat er iemand in de Pleiaden woont die
gewelddadig is. Maar wanneer die agressieve neiging in andere
gebieden kanaliseerde …
Het kanaliseerde in opwinding. De Pleiadische versie is meer
verwaterd. (We kunnen daar later op doorgaan wanneer jullie dit
willen). Maar de rasechte roodharige was zeer agressief,
gewelddadig, gepassioneerd en tot op zekere hoogte zeer
opstandig. Zij zagen het Lyraanse ras van Titanen als hun ouders
en zij kwamen sterk in opstand tegen dat idee. Zij verzetten zich
hiertegen, want zij voelden dat de moraliteit van het Titanenras
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invloed had op hun werkelijkheid. Wij denken niet dat dit de kwestie
was, maar dit was een andere uitdrukking die in jullie galactische
familie ervaren moest worden.
Evolueerden deze roodharige mensen op een natuurlijke wijze als
roodharigen, of bestond er bewuste manipulatie van de genetische
lijn?
Er waren sommigen van het Titanenras die vertrokken en op
onderzoek uitgingen. De eerste groep koloniseerde een specifieke
planeet en na een aantal generaties hebben zij zich aan de planeet
aangepast. Hun aanpassing had betrekking op het specifieke
mineralenrijk en de atmosfeer van die planeet; de specifieke
golflengte van de atmosfeer van de planeet veroorzaakte de mutatie
naar een meer rode tint. Dat, in combinatie met de meer opstandige
houding, begon een specifiek sub-genotype te creëren.
Dus, dat specifieke ras voelde zich binnen de familie enigszins een
buitenbeentje. Droegen zij een teken op hun schouder, om zo maar
eens te zeggen? Voelden zij dat zij iets moesten bewijzen?
Wij zouden zeggen, dat komt dicht bij de waarheid, zeker. Wij
zeggen dit voorzichtig, maar dit is het verhaal van jullie gehele
galactische geschiedenis. De meeste groepen versplinterden, omdat
zij het niet met de moedergroep eens waren. Op deze manier is het
meeste van jullie ervaring als een galactisch soort gebaseerd op
conflict/meningsverschil en de poging tot rechtvaardiging.
Roodharigen & Kaucasische subgroepen
Tot zover heb je Titanen en de roodharigen. En binnen de
roodharigen zijn er twee subgroepen: één met een Titanen lengte en
één met een gemiddelde lengte. Ook binnen de Lyrans heb je een
type dat we de Kaucasiër zouden willen noemen, die lichtgekleurd
van huid en ogen zijn (de donkerste ogen waren misschien
lichtbruin, maar dat is ongewoon), de haarkleur varieerde van bijna
wit tot lichtbruin (maar het bruin kwam zeer weinig voor). Het soort
lichamen van de entiteiten kon van alles zijn, van ectomorfisch (dun)
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tot mesomorfisch (gespierd). Dit is het meest voorkomende soort.
De meeste van jullie genetische voorvaderen waren van deze
Kaucasische categorie. Jullie diversiteit begon met wat roodharige
invloeden en ook met wat invloeden van de Titanen, maar deze
laatsten zijn ondergeschikt aan die van de Kaucasiërs.
Wat betreft de feitelijke innerlijke structuur, is die informatie niet
nodig, want dat zou te veel tijd in beslag nemen en dit doet op dit
moment niet ter zake. Waarom we deze informatie nu
communiceren is niet zo zeer voor de globale feiten, maar meer
voor jullie begrip hoe jullie planeet zo’n grote verscheidenheid aan
groepen heeft bereikt. Dus willen we ons liever tot de uiterlijke
verschijning beperken en de innerlijke gesteldheid achterwege laten.
Donkergekleurde Lyrans
Er was een andere groep, een humanoïde soort die meer zeldzaam
is, maar die ook interacties met jullie wereld heeft gehad. Zij hadden
Kaucasische kenmerken, maar de huid is licht chocoladebruin over
het gehele lichaam. Jullie zouden het als een heel prettige,
aantrekkelijke kleurnuance ervaren. De ogen zijn bruin, niet zwart,
hoewel sommige ogen groen waren en het haar was niet zwart maar
donkerbruin. Deze groep had invloed op jullie planeet in de
gebieden van India, Pakistan etc. Deze gebieden hadden hun
grootste belangstelling tijdens hun bezoeken. Geen enkel ras op
jullie wereld nu zijn zuivere uitdrukkingen van deze rassen; elk ras
op jullie wereld is een vermenging. Dit laatste ras echter, wat we de
donkergekleurde Lyrans zullen noemen, werd als pacifistisch
beschouwd. Hun psychologische gesteldheid was extreem passief,
vredelievend. Men zou hen zelfs lusteloos, lui kunnen noemen, want
het was erg moeilijk om een emotionele reactie uit hen te krijgen.
Jullie zullen sommige van deze individuen in bepaalde Sanskriet
teksten van de oude tijden terugvinden.
Wij zullen het even hebben over de invloed van Vega. Echter, wij
willen heel duidelijk stellen dat deze laatste groep, de
donkergekleurde Lyrans, niet dezelfde is als sommige Vega
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genotypes waar we over willen spreken, die een verschillende
genetische structuur bezitten.
Zijn ze genetisch volstrekt verschillend van de Lyrans? Deze groep
vindt zijn basis in de Lyrans en de groep waar je over gaat spreken
zouden niet als Lyrans beschouwd worden?
Vogelachtige Lyraanse Subgroep
Ja. Zij kunnen er wel hetzelfde uitzien, maar de basisgenen zijn
verschillend. Wij moeten enkele andere vormen bespreken die hun
energie uitgedrukt hebben door de Lyraanse energie die menselijk
is, in de betekenis van zoogdier, maar die er heel anders uitzien dan
wat jullie menselijk noemen. Je vindt hen ook in sommige
mythologieën van jullie terug. Er is een groep van entiteiten die
zoogdier zijn, maar die toch volgens Lyraanse principes zijn
georiënteerd (Lyra is de moedergroep) en wiens uiterlijk sterk
verschilt van de menselijke vorm. Eén bijzondere groep zouden jullie
buitenaards noemen. Het lichaamstype van deze entiteiten zouden
jullie ectomorph noemen, zeer dun, bijna teer en vogelachtig. De
gezichtsstructuur is meer hoekig, benig, scherper en doet aan een
vogel denken, hoewel zij nog steeds zoogdier zijn. De ogen lijken op
die van een vogel. Het haar is niet gevederd, maar het is van een
andere kwaliteit waardoor het op veren lijkt, wanneer je het niet
aanraakt of van dichtbij bekijkt. Het had zich ook op een bepaalde
manier ceremonieel versierd, waardoor het veren lijken. Dit had
geen bepaalde bedoeling maar was eenvoudig hun eigen
uitdrukking. Deze entiteiten zijn zeer koel, beheerst en intellectueel.
Zij beschouwen zichzelf allereerst als wetenschappers, ontdekkers
en filosofen. Zij zijn niet betrokken mij de galactische politiek, maar
ze reizen en bezoeken wel. Zij hebben bemoeienis gehad met de
Aarde tijdens de meest invloedrijke beschavingen: de Sumerianen
en de Egyptenaren. En er waren contacten met wat jullie de Indus
vallei noemen.
Deze entiteiten zijn op een twijfelachtige manier jullie mythologieën
binnengekomen. Het zijn geen vogels, het zijn zoogdieren die op
vogels lijken. Wij hebben niet eerder over deze entiteiten gesproken,
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aangezien wij onze discussie wilden beperken tot dat wat nu voor
jullie planeet van belang is. Dit is een curiositeit, maar voor dit
moment is het voor jullie niet belangrijk voor jullie ontwakingsproces.
Katachtige Lyraanse Subgroep
Een andere Lyraanse subgroep is ook een zoogdier en wat jullie
menselijk noemen, maar die eruitzien als wat jullie op jullie wereld
de katachtigen noemen. Het zijn geen katmensen, maar
humanoïden die katachtige kwaliteiten bezitten. Zij zijn zeer snel en
sterk. De neus valt nauwelijks op, lijkt op die van de kat. De oren zijn
noch menselijk noch katachtig, maar is een kruising, een beetje
puntig, niet veel, een beetje. De mond is zeer teer en klein. (Vaak,
wanneer buitenaardsen naar het menselijk gezicht kijken, zien ze
dat de mond zo’n opvallende onderdeel van het menselijke gelaat
vormt). Deze katachtige entiteiten hebben zeer kleine, tere en wat
jullie zouden noemen sierlijke, fijne monden. De ogen zijn zeer
opvallend, groot en katachtig met een tweede ooglid. Nog eens,
deze eigenschappen zijn ontwikkeld vanuit een specifieke
omgeving, waarin zij zich talrijke generaties geleden hebben
geplaatst. Zij bezitten geen vacht. Er bestaat evenwel een
beschermende laag, die jullie zouden zien als een perziken dons op
de huid, vanwege de sterke ultraviolette straling op hun
thuisplaneet. Het beschermt gewoon de huid.
Elk vluchtig contact met deze entiteiten op jullie wereld zou
gerapporteerd worden dat zij de katmensen zijn, maar dit zijn ze
niet. Zij zijn menselijk.
Dus in het begin nam de ontwikkeling van deze twee groepen een
andere richting dan de onze. Wanneer zij hun oorsprong vinden bij
de Lyrans, dan praten wij over miljoenen jaren geleden dat deze
ontwikkelingen gescheiden van ons plaatvonden, is dat juist?
O, zeker. Zij zijn niet zo sterk betrokken bij jullie menselijk drama. Dit
komt niet omdat zij zich niet wilden verbinden met het
disfunctioneren en de conflicten van de Lyrans. Het is eenvoudig
omdat hun belangstelling een andere richting is uitgegaan en zij in
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die richtingen zijn geëvolueerd. Zij hebben af en toe contact met
jullie gehad. Zij beseffen dat jullie een deel van de familie zijn,
tenminste genetisch. En er zijn individuen in hun samenlevingen die
zich vaak naar jullie projecteren op een astraal niveau, eenvoudig
om de communicatielijnen open te houden. Maar voor dit moment is
er geen grote noodzaak om veel bemoeienis te hebben met jullie
culturen.
Ogen
Er is nog een punt dat we willen bespreken over de bewoners van
Lyra, Vega en andere buitenaardse beschavingen en degenen die
met jullie gecommuniceerd hebben. Het gaat over hun ogen.
Allereerst zijn hun ogen benadrukt, of dit nu komt door de schuine
stand, de vorm, de grootte, de kleur of hun reflecterend vermogen.
In het algemeen vallen ze sterk op. Wanneer je in jullie
mythologieën zoekt, zijn er veel beschavingen waarbij de nadruk op
de ogen ligt, vooral bij de Egyptische beschaving. Dit is niet als een
versiering begonnen, maar als een imitatie van de goden, als een
poging om de mensen meer op een god te doen lijken, als een
poging om de goden te vereren. Na verloop van tijd is de kennis
verloren gegaan waarom de ogen geaccentueerd moesten worden;
oorspronkelijk kwam dit vanwege de goden.
Dus, waarom zijn onze ogen zo klein in vergelijking met de rest van
de familie?
Wanneer jullie je de verhalen nog herinneren die wij verteld hebben
over de genetische manipulatie bij het scheppen van de homo
sapiëns, de Lyrans wilden jullie niet dat jullie op hen zouden lijken.
Zij hadden zeer bepaalde denkbeelden over het creëren van jullie
conform hun uiterlijk. Dus één van de keuzen in het scheppen van
de ogen was: jullie meer aapachtige ogen te geven. Jullie begrijpen
wat wij met aapachtig bedoelen?
Het vasthouden van de aapachtige uitdrukking?
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Het bewaren van een aapachtige kwaliteit, de aap, wat tot op zekere
hoogte één van de meest pijnlijke dingen zijn die ze jullie hebben
aangedaan. Wanneer jullie de ogen van de goden zouden hebben
gehad, wanneer jullie in je eigen ogen zouden hebben gekeken, dan
zouden jullie God zien.
Interessant. Wanneer wij in de spiegel kijken zien wij het verleden,
waar wij de toekomst hadden moeten zien, minstens symbolisch, het
genetische antwoord.
Ja. Dat was oorspronkelijk de bedoeling, waardoor jullie altijd
achterom zouden kijken, nooit vooruit. Toen de ‘Sirians’ het project
van de Lyrans overnamen, was het te laat om dit te veranderen.
Dus, tot op zekere hoogte moedigden de Sirians jullie aan in de
praktijk van het accentueren van de ogen, als een herinnering aan
God, waardoor jullie niet jullie voorouders zouden vergeten. Zij
hebben lange perioden getracht jullie geheugen te stimuleren,
waardoor jullie het nooit zouden vergeten.
Zijn er andere lijnen van Lyraanse evolutie die historisch niets met
ons van doen hebben, die letterlijk zich hebben afgetakt in andere
delen van de galaxy?
O zeker. Maar het grootste deel van de Lyraanse evolutie is met
jullie verbonden. Bijvoorbeeld, de vogel- en katachtige entiteiten,
waarover we hebben gesproken, hebben hun eigen verbinding met
andere groepen. Zij zijn een onderdeel van de ontwikkelingsevolutie
van andere beschavingen.
Het is belangrijk dat we hier nu eens en voor altijd vaststellen dat de
Lyraanse genetische basisstructuur in al deze gevallen de moeder
is. Echter, wij zien Vega als van dusdanige importantie dat het
evengoed zijn eigen genotypen voor zijn rekening kan nemen. Die
entiteiten die heel, heel lang geleden zich in andere richtingen
vertakten, begonnen door hun eigen ervaringen, door hun eigen
evolutie hun eigen unieke genotypes te vormen.
De ‘Vegans’
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Er is minder variatie in de Vegaanse genotypes dan in de Lyraanse.
De belangrijkste subgroep van Vegaanse genetica is wat wij de
standaard Vegan zouden noemen, die gemiddeld 180 tot 210 cm
lang zijn ( mannen en vrouwen), donkere huidskleur, geen
Kaucasisch type. In het algemeen gesproken zijn de huidlagen
dikker maar met minder lagen. De huid is niet zo zacht als de
menselijke huid, is ruwer, in staat om hoge niveaus van ultraviolette
straling te verdragen en ook hitte en koude. Een steviger menselijk
wezen dat beter bestand is tegen extreme omstandigheden. In het
algemeen zal het haar van de Vegans die haar bezitten
hoofdzakelijk zwart zijn, met variaties van licht tot donkerbruin (wat
zeldzaam is) en een zelfs donkerder zwart met een groenige glans.
De laatste is sterk gevarieerd. Het is interessant op te merken dat,
afhankelijk van een bepaald Vegaans ras, sommigen helemaal geen
haar bezitten, sommigen hebben weinig haar en anderen hebben
weer een grote bos haar, afhankelijk van het individuele ras. De
huidskleur kan van alles zijn, van lichtbruin (bijna beige) tot zeer
donkerbruin, wat jullie op jullie op je eigen planeet (jullie eigen
terminologie gebruikend) of negroïde of Indiaans (jullie
oorspronkelijke bewoners), en alles daartussen.
Dus, sommige van de Indianen van de Oostkust zijn extreem
donkerbruin in tegenstelling tot de huidskleur van sommige
Afrikaanse groepen die zeer zwart zijn, bijna koolzwart?
Ja. In het algemeen gesproken, het koolzwart is een hoedanigheid
van jullie Aarde die hier vandaan komt, die hier is uitgebroed. Het is
daarbuiten zeer ongewoon. Ook zul je zien dat de huid meer
gerimpeld is, niet altijd maar soms.
‘Vegans’ van het Menselijke Soort
Wij kunnen de Vegaanse genotypes fundamenteel verdelen in
slechts twee categorieën. De ene is menselijk (humanoïde) en de
andere is niet-menselijk, maar dit betreft het uiterlijk, niet de
genetische structuur. Wat we eerder als Vegaans hebben
beschreven is het menselijke soort. In het algemeen zie je bij de
menselijke groep dat de ogen zeer opvallend zijn. Het doorsnee oog
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in de standaard menselijke groep van Vega heeft een zeer grote,
donkere pupil en iris. De ogen zijn in het algemeen een beetje
hoekig maar toch groot en zij hebben een ooglid. Dus, het is niet
zoals bij de Zeta, die geen ooglid lijken te hebben. Wanneer zij door
jullie straat zouden lopen, zouden zij er een beetje vreemd uitzien,
maar je zou niet direct aan een buitenaardse bewoner denken. Zij
zouden beslist je aandacht trekken; je zou kunnen denken dat ze de
een of andere geboorteafwijking hadden.
De ogen van deze Vegans zijn zeer opvallend en zouden nog meer
de aandacht trekken dan de ogen van de Lyrans. Het is simpel het
contrast tussen de donkere huid en het wit van de ogen buiten de
pupil en iris wat het doet opvallen. Natuurlijk, degenen met donker
haar en wimpers lijken een zwarte uitlijning rond hun zeer grote
ogen te hebben.
Veel andere groepen die we gaan behandelen stammen af van deze
Vegaanse groep, met name de Orions. Het is een zeer uitgebreide
categorie die we hebben beschreven, de menselijke groep in de
Vegaanse genetische structuur.
‘Vegans’ van het niet-menselijke soort
De tweede groep – het niet-menselijke Vegaanse type – is nog een
humanoïde, is nog een zoogdier. Wanneer we het woord nietmenselijk gebruiken, hebben we het over het uiterlijk. Het uiterlijk
van deze speciale entiteiten kunnen zowel insectachtigen of
reptielachtigen zijn. (Dit zijn jullie etiketten die wij toevoegen aan het
fysieke uiterlijk van deze bijzondere entiteiten.) In het algemeen
gesproken, zal je zien dat de variatie in huidskleur dezelfde is als bij
het menselijke soort. Er zijn echter enkele groepen die niet alleen
een groenige glans van het haar bezitten, maar ook de huid glanst
groenachtig. Het valt niet erg op; wij willen jullie niet laten denken
dat we het over het een of andere groene monster hebben. Wij
spreken over een fundamenteel menselijke entiteit met een
koperkleurige huid en een bloedstroom die het een groene glans
geeft. De ogen zijn zeer groot en kan of kan niet een tweede ooglid
bezitten, afhankelijk van de planeet van oorsprong. Zij hebben een
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zeer kleine neus en in sommige gevallen een zeer opvallende kaak.
De kaak kan óf uitsteken (wat het een reptielachtig aanzien geeft) óf
teruggetrokken zijn (waardoor het op een insect lijkt). Wij spreken
nog steeds over entiteiten van het humanoïde type. Wij noemen
deze groep alleen maar niet-menselijk vanwege het uiterlijk, het zijn
nog steeds zoogdieren. Deze entiteiten hebben met jullie op deze
planeet gecommuniceerd en zijn verantwoordelijk voor de verhalen
die circuleren over reptielachtige monsters en koudbloedige
buitenaardsen etc. (Wanneer iemand bang is, wanneer iemand het
onbekende ontmoet, overdrijft men de ervaring). Deze entiteiten zijn
genetisch met jullie verbonden. Zij planten zich nog steeds voort als
zoogdieren. De fundamentele genetische structuur wordt
gereflecteerd door de sjablonen, door middel waarvan jullie
galactische familie zichzelf uitdrukt, dus zij zijn nog steeds een deel
van jullie familie.
Er valt nog meer te vertellen over deze bijzondere entiteiten, maar
voor dit moment is het voldoende voor degenen die nieuwsgierig
waren naar deze reptielachtigen. Het zijn geen insecten, het zijn
geen reptielen, het zijn humanoïden en zoogdieren. Zij lijken alleen
niet op jullie.
Deze twee groepen, t.w. de genotypes van de Lyrans en de Vegans,
hebben een bijdrage geleverd in hoe de rest van jullie galactische
familie zichzelf genetisch heeft uitgedrukt. Wij willen nu nog de
andere hoofdgroepen van de galactische familie noemen en jullie
laten zien waar hun genetische erfgoed ligt.
De Beschaving van de Pleiaden
De meest opvallende is die van de ‘Pleiadians’. De Pleiadians
scheidden zich af van de Lyraanse groep, sommigen gingen
rechtstreeks van Lyra naar de Pleiaden, anderen gingen naar de
Aarde en vermengden hun genen met de Aardse genen voor
zichzelf en gingen daarna terug naar de Pleiaden om zich te voegen
bij de andere Lyraanse splintergroepen aldaar. De standaard
Pleiadian is een vermenging van verschillende genotypes waar we
over hebben gesproken. In het algemeen zal een Pleiadian zich in
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haarkleur manifesteren van blond tot soms zelfs zwart, of zeer
donkerbruin. De ogen zijn in het algemeen lichtblauw tot lichtbruin
(Kaucasisch). In het algemeen zijn ze Kaucasisch. In lengte kunnen
zij variëren van zeer klein (150 cm) tot zeer lang (soms 210 cm,
zeldzaam maar mogelijk). Je kunt zien hoe sommige recessieve
genen, afkomstig van hun Lyraanse erfgoed (de titanen b.v.) zich in
een lichaam kunnen manifesteren. Dus, de Pleiadian groep is, in
termen van het Kaucasische soort, zeer divers.
Deze lichtbruine ogen die je blijft noemen, lijken die eerst
goudkleurig?
Ja.
Dus de verhalen over gouden ogen slaan in feite op deze lichtbruine
ogen, in vergelijking met onze normale bruine ogen?
Ja, het is niet hetzelfde als jullie gewone bruine ogen. Wanneer we
over oogkleur spreken, hebben we het absoluut niet over wat jullie
onder oogkleur verstaan. Wat jullie als je eigen oogkleur zien is
alleen maar hoe jullie ogen het licht reflecteren in jullie werkelijkheid.
Wanneer je in een andere frequentie zit, of wanneer je in een
andere
werkelijkheidsgebied
bevindt
veranderen
alle
kleureigenschappen, omdat de wetten die de lichtreflectie bepalen
veranderen en dus de kwaliteit van het gereflecteerde licht
verandert. Dus we hebben dit meer in zijn algemeenheid
beschreven. Er zijn andere oogkleuren, maar wanneer we over
lavendelblauwe ogen zouden spreken dan zouden jullie een beeld
maken hoe lavendelblauw eruit ziet en dan zou je perceptie van wat
wij zeggen heel onjuist zijn. Dus we houden deze informatie heel
globaal.
Het is niet nodig dat we niet langer uitweiden over de Pleiadian
genotypes, want zij reflecteren de Lyraanse groepen heel sterk.
Sommige zijn combinaties; sommige zijn roodharig; sommige
hebben een lichte huid. De Pleiadian fysieke uitdrukking is
fundamenteel verbonden met de Lyraanse genen en, in sommige
gevallen, met de Lyraanse en Aardse genen. Is dit voldoende?
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Zou je iets kunnen vertellen over het emotionele temperament van
de Pleiadians, de overeenkomsten en de verschillen binnen hun
eigen groepen en in vergelijking met ons?
Hun emotionele lichamen zijn meer harmonieus, ofschoon je moet
begrijpen dat zij hier nu komen vanwege hun ontkenning van
negativisme. Hierover hebben we al eerder gesproken, dus dat is
niks nieuws. Jullie daarentegen ontkennen zowel het negatieve en
het positieve in een poging om neutraal of objectief, verstandig te
zijn. Dat is wat een belangrijk deel van jullie werkelijkheid tracht te
doen. Welnu, tot op zekere hoogte is dit een poging om in balans te
brengen wat jullie zien als de energieën van je voorvaderen, omdat
heel duidelijk is dat, alles wat hij hebben gedaan, niet bij hen
gewerkt heeft aangezien zij steeds in conflict waren. Dus jullie zijn
gebonden en bepaald om te doen wat jullie voorvaderen op wat voor
manier dan ook hebben gedaan. De emotionele structuur van de
Pleiadians onderdrukt momenteel het negatieve niet langer, althans
voor het grootste gedeelte. Echter, hoe zij vandaag zijn is vanwege
het onderdrukken van hun negativisme. Dus, datgene wat in feite
negatief is (repressie) kan in een groeiproces veranderd worden dat
uiteindelijk kan leiden naar de groei die gezocht wordt.
Is het potentieel gelijk, is de basale emotionele structuur dezelfde?
O zeker. Wij zouden willen zeggen, meer dan bij alle andere rassen
waarover wij hebben gesproken. De emotionele overeenkomst
tussen de Pleiadians en jullie is zeer opvallend. Een van de
belangrijkste redenen voor het verschil is eenvoudig de verschillen
in jullie werkelijkheid. Als, laten we zeggen, verscheiden duizenden
jaren geleden, Pleiadians uit dat gebied zouden komen en op jullie
wereld zouden wonen, zouden ze emotioneel jullie zijn geworden.
Maar met hun evolutie zou dat niet gebeuren.
De Beschaving van Orion
De Orion beschaving bestaat voor 89% uit oorspronkelijke Vegans.
Van die 89% Vegaanse genen zouden we zeggen dat 75% van het
menselijk soort is, Vegaanse basisgenen. De overblijvende 14%
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kunnen als niet-menselijke Vegaanse genen worden beschouwd.
Daarom, jullie verhalen over reptielen van Orion zijn juist, hoewel ze
ietwat opgetuigd zijn (gewoonlijk door het emotielichaam), omdat er
niet-menselijke entiteiten met Vegaanse basisgenen bestaan die
binnen het Orion stelsel leven (of hebben geleefd in het verleden)
die verantwoordelijk zijn voor die verhalen. Hoofdzakelijk is het
Vegaans.
Zijn het de lichaamstypes met een hoog koper gehalte, die niet
alleen het gevolg is van de genen maar ook door het dieet?
Ja, heel zeker. Jullie lichamen hier op Aarde zijn op water
gebaseerd en ook hun lichamen bevatten in zekere mate water als
een belangrijke substantie, een bepaalde olie of vettige substantie
smeert het lichaam, de huid. Te vergelijken met het denkbeeld van
de motor in een auto, de versnellingsbak heeft olie nodig. Een ding
dat we nog willen noemen, is het unieke van de ogen van de Orions.
Door een zeer gedisciplineerde spirituele training, o.a. dieet,
ceremonie en bepaalde psychische ervaringen, kunnen sommige
priesters in het Orion stelsel de oogkleur veranderen in een zeer
helder blauw. Sommigen van jullie hebben contacten gehad met
deze Orion entiteiten met zeer hardblauwe ogen. Wanneer iemand
contact heeft gehad, is het zeer waarschijnlijk dat deze entiteit een
priester of iets dergelijks is, want het is niet de oorspronkelijke kleur
bij de geboorte, doch is verkregen langs een bepaalde spirituele
weg.
Wij vertelden jullie dat 89% van de Orion entiteiten in wezen
Vegaans zijn. De overblijvende 11% hebben een Lyraanse afkomst.
Wij zouden willen zeggen dat van die 11%, 90% bestaat uit mensen
met een lichtbruine huidskleur waar we over hebben gesproken en
de resterende 10% zijn van het Kaucasische Lyraanse soort met
licht haar. Zij zijn zeldzaam, maar natuurlijk als je het hebt over
miljarden mensen, praat je toch over een aanzienlijke hoeveelheid
mensen.
En zij hebben de neiging om agressief te zijn, om hun kenmerken te
wissen?
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Ja, in het algemeen is dat het geval. Dit zijn de meest gewone
fysieke eigenschappen van deze Orion entiteiten. Om nu een beetje
esoterisch te worden, wanneer je in een verfijnde vibratie komt,
wanneer je in de hogere niveaus van de vierde dichtheid komt,
wordt het fysieke uiterlijk heel kneedbaar en niet zo belangrijk meer.
Waar we over praten is de derde dichtheid en de vroege
vierdedichtheids karakteristieken, want daar zijn de genetische
verschillen zeer duidelijk, zeer zichtbaar.
Bestaan er genoeg genetische overeenkomsten, waardoor de
natuurlijke kruising mogelijk is?
Ja, absoluut.
En tussen de Lyrans en de Vegan types?
Wij kunnen zeggen dat, wanneer je een toevallige Lyran zou nemen
en een toevallige Vegan, er een 60% kan zou bestaan dat er
succesvolle geboorte zou zijn zonder enige bijzondere wijziging.
Waar zou het resultaat op lijken?
In sommige opzichten op een typische rasechte bewoner van jullie
planeet. Nu komen wij bij het punt aan inzake het denkbeeld van de
voortplanting op jullie planeet. Er zijn twee lijnen actief op jullie
planeet. Het koninklijke huis van Vega - die in feite in andere
handen zijn overgegaan en nu de koninklijke huizen van Sirius zijn,
maar met de Vegaanse genen – en de koninklijke huizen van Lyra.
Jullie vermenging met elkaar door de gehele geschiedenis is een
poging geweest om die huizen te verenigen. Dus ik blijf bij mijn
verklaring dat, toen, elke kruising tussen die twee in het algemeen
succesvol zou zijn zonder al te veel manipulatie.
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DE SIRIUS TIJDCAPSULE
Lyssa Royal Holt
Laten we jullie een tijdschema voor deze avond geven. Wij weten
dat we, in jullie tijd, een korte periode beschikbaar hebben. Tijd
verbaast ons nog steeds. Maar wij willen vanavond proberen op een
rechtlijnige wijze te denken en aan jullie behoeften te voldoen. In de
korte tijd die ons ter beschikking staat, wordt dit ons schema:
•

•

We zullen het hebben over de ‘landingen’. Wij zullen jullie
een hoopvol, uitgebreid perspectief van dat denkbeeld
geven.
We zullen spreken over dat wat jullie noemen een
‘tijdcapsule’, dat zich bevindt in de energielichamen van
de mensen. Een moment, we zullen meer specifiek zijn.
De tijdcapsule begint in deze periode in werking gezet te
worden door de toenemende energie op jullie wereld.

Wanneer we hiermee klaar zijn, kunnen we, als er nog tijd
overschiet, vragen beantwoorden.
Er circuleert in jullie wereld veel informatie over eventuele landingen
door ‘Sirians’, ‘Pleiadians’ of andere entiteiten van de sterren. We
willen hierover het een en ander zeggen. Toen deze informatie jullie
bereikte vanuit andere dimensies, moest dit ongelukkigerwijs
driedimensionaal geschieden. En dit kent veel verdraaiingen, niet
waar? In zijn 3-D identificatie werd het een beetje verkeerd
begrepen. Dus, we zullen een poging doen om dit denkbeeld een
beetje nader toe te lichten.
Er was het idee, dat op een wonderbaarlijke dag … (en die dag
wordt al duizenden jaren verwacht) … er een ruimteschip zou
landen. De ET’s stappen uit en alles zal goed komen. Een
voortdurend geluk. En velen van jullie haalden vlijtig hun leunstoelen
tevoorschijn en gingen buiten zitten wachten tot die dag zou komen.
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Toch vragen jullie de ‘channels’ nog steeds: “Wanneer komt die dag
nu?”
Besef, dat het denkbeeld van een tijdvaststelling echt tot de derde
dimensie behoort. Vastgestelde data zijn, hoewel dit aardig lijkt, een
uitdrukking van lineaire informatie en in die zin driedimensionaal. En
dit beperkt het idee van de zich altijd uitbreidende, altijd
veranderende multidimensionaliteit.
Met data en tijden houd je jezelf aardig in de greep. Dus geef jezelf
de mogelijkheid om je leven voluit te leven en vervolg je weg van
open en wakker worden. Want die weg zal in feite ieder soort
openlijke landing dichterbij brengen.
Dit zal niet gebeuren wanneer de mensen van de Aarde maar zitten
te wachten. De schepen landen en alles is dan in orde en jullie
zullen daarna allen gelukkig verder leven. Nee. Wat er wel gaat
gebeuren, zal een beetje ingewikkelder worden. Het is
vierdimensionaal, eerder dan driedimensionaal, het ziet er ongeveer
zo uit:
De mensen van de Aarde (dit hoeft niet iedereen te zijn, het moeten
er voldoende zijn om het honderdste aapeffect teweeg te brengen)
starten met de processen van persoonlijke groei en spiritueel
ontwaken, van mutidimensionale reizen door ‘Merkaba’
verkenningen of andere uitbreidingsvormen. Hierdoor wordt hun
bewustzijn geopend. Zij graven tunnels in het stevig geweven stof
van het model, dat jullie gedurende een groot galactische cyclus al
slapend hebben bewoond. Sommigen van jullie hebben gehoord
over de ‘Yugas’, de cyclus van dit melkwegstelsel. Jullie komen net
uit die slaapcyclus en gaan over naar een cyclus van wakkerzijn.
Zolang jullie in een slaapcyclus verkeren, is de stof van het
massabewustzijn dat jullie omsluit, van een sterk materiaal, als een
stevig stuk canvas. Daarom is het heel moeilijk voor nieuwe ideeën
om zich door dat sterke omhulsel heen te boren. Dit houdt jullie
tijdens die cyclus absoluut in slaap. Wanneer jullie van de
slaapcyclus overgaan naar de cyclus van wakker zijn, dan begint de
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stof te verzwakken. Het Licht begint door te breken. De stof gaat
een beetje op een Zwitserse kaas met veel gaten lijken. Dan begint
jullie model te veranderen. Wanneer het model zich aanpast,
verandert de stof van de werkelijkheid. Dat wat voorheen ongezien
was, wordt nu zichtbaar.
Wanneer jullie ontwaken en je brengt alles op orde, dan zal je de
wezens zien landen en openlijk met jullie communiceren. Jullie gaan
dan begrijpen dat ze hier al een hele tijd waren. Maar het materiaal
van het omhulsel (model) was zo dicht geweven, dat je er niet
doorheen kon kijken. Hoe sterk het licht ook was dat door de stof
heen wilde schijnen, jullie konden dit niet helder zien. Nu de stof
minder dicht wordt, baan je er een weg doorheen. Je zult zien dat
alles er lang was. Dat is de toestand van de 4e dimensie. Daar moet
je naar uitkijken. Jullie allen werken eraan mee dat die dag zal
aanbreken.
Daarom zijn jullie allen en de geschenken die jullie je planeet, elkaar
en jezelf moeten geven zo belangrijk en van levensbelang. Want
iedere opening die je als individu hebt gegraven, opent een nieuwe
tunnel door dat sterke materiaal van jullie dimensie. Ieder van jullie
is verantwoordelijk voor die opening. Niemand anders zal het voor
jullie doen.
Dit brengt ons naar het punt hoe jullie in je geschiedenis dit alles
driedimensionaal beleefd hebben. Gedurende de gehele
geschiedenis zijn er buitenaardse bezoekers geweest. Jullie hebben
deze genoteerd in jullie oude bestanden. Grote aantallen van de
ouden ‘vergoddelijkten’ (3-D, vereerden) deze buitenaardsen als
‘beter’, ‘machtiger’, ‘meer spiritueel’ dan zichzelf. Hierdoor
bestendigden de mensen het denkbeeld van scheiding en dat
iemand hen moest redden van zichzelf. Uiteindelijk kan niemand,
niemand jullie van jezelf bevrijden. Wij allen, behorend tot andere
gebieden, willen heel graag hulp verlenen, maar wij zullen nooit jullie
werk opknappen. Wij zullen jullie nooit te schande maken om jullie
die lessen te ontnemen.
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Jullie mensen hebben die lessen, deze zeer pijnlijke lessen van de
vroegere bemoeizucht van buitenaardse wezens, opgesloten in jullie
cellulaire geheugen. Dus, wanneer het denkbeeld van landing en
open contact wordt gepresenteerd aan het bewustzijn van de
massa, dan ontstaat er een beetje ongerustheid en angst. Jullie
oude cellulaire geheugen herinnert zich, dat in het oude verleden
(hoewel jullie soms de vreugde en redding door sommigen van ons
beleefden, die hun neus in jullie zaken staken) jullie ook de pijn van
scheiding of het achterlaten beleefden, toen we jullie verlieten en
niet langer konden helpen.
Wij hebben ons een hele tijd stil gehouden, waardoor jullie het
denkbeeld van het zelfbeschikkingsrecht konden leren en het idee
dat alles wat je nodig in jezelf te vinden is. Jullie hoeven naar
niemand van ons te kijken om dit voor jullie te doen. Wij kunnen
jullie aanmoedigen, maar wij gaan jullie werk niet doen. 3-D, de
oude slaapcyclus, was een cyclus van vergoddelijken. Het was een
cyclus waar God, schijnbaar, buiten jullie bestond. Dat was de
illusie. Dat was het oude patroon. Dat kan, in en uit zichzelf, niet
langer gehandhaafd blijven wanneer je in de gaten van dat dikke
weefsel port en een nieuw model schept. Nu kom je in aanraking
met het denkbeeld van Alles: de open verbinding met Alles.
De prachtige wezens die met jullie communiceren (in channelings
overal ter wereld) bestaan binnenin jullie. Zij staan niet buiten jullie,
zij zijn een deel van jullie. Jullie hebben hun wijsheid in jullie en zij
reflecteren slechts wat jullie reeds weten. Daarom kunnen wij in
deze tijd op een bepaald punt spoedig terugkeren (binnen jullie
levensduur) en jullie behulpzaam zijn. De keus die nu in het
bewustzijn van de massa is gemaakt, is dusdanig dat jullie niet
langer langs de weg van vergoddelijken zullen reizen. Uiteindelijk
zullen we elkaar als gelijken ontmoeten. Tot die dag zullen de
massale landingen, waar jullie naar uitzien, niet plaatsvinden. Wij
zullen niet langer het denkbeeld in stand houden, dat jullie van ons
zijn gescheiden en dat wij meer kennis bezitten dan jullie. Dat is
onwaar.
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Dit leidt ons naar een ander denkbeeld dat wij met jullie willen
bespreken. In de oude, oude tijden van jullie planeet, toen de
genetische aanpassingen van de homo sapiëns plaatsvonden, was
er een politiek gevecht gaande tussen de verschillende ET groepen.
Wij willen zeker toegeven dat we in een leer- en groeiproces zaten
en nog steeds zijn. Wij hebben ook onze conflicten. De ‘Sirians’ zijn
altijd in haar totaal jullie beschermers geweest. Wij hebben voor
jullie gevochten (soms openlijk, soms in het verborgen). Tijdens de
genetische experimenten wisten we, dat veel andere buitenaardse
groepen hun oog op jullie hadden laten vallen, want zij wilden jullie
naar hun eigen specificaties scheppen om jullie voor hun eigen
doeleinden te gebruiken. Wij kwamen enigszins tussenbeide (dat is
een beleefde manier om dit aan te geven).
Er zijn vele verschillende energievelden rond het lichaam. Sommige
van jullie leren iets over het tetrahedronaal veld, dat het ‘Merkaba’
samenstelt. Wij besloten dat we verschillende tetrahedronale velden
zouden implanteren op dat energetische en etherische niveau, wat
we ‘tijdcapsules’ noemen. Deze tijdcapsules bevatten jullie
galactisch geheugen, de geschiedenis van jullie wereld, de
geschiedenis van jullie afstamming. Het is de informatie die je zou
moeten herinneren, om dat volledige zelf te beleven dat je wilt
worden.
Het is nooit bij jullie vandaan geweest. Dat is een drogreden. Jullie
bevinden je gewoon op een evolutionaire weg. De tijdcapsules die
we implanteerden, verzekert jullie soorten dat, wanneer een bepaald
vibratieniveau in je bewustzijn en in je melkweg wordt bereikt, het
als een trekker fungeert om de informatie van de tijdcapsule vrij te
maken. Niet alles tegelijk. Het zou je maar hoofdpijn bezorgen. Het
zal in die hoeveelheid worden vrijgegeven die je verdraagt.
Jullie hebben veel informatie ontvangen over de fotonenergie. Het
wordt door anderen weer anders genoemd. Hoe je het ook noemt,
jullie weten dat er nu een versterkte energie jullie wereld gaat
beïnvloeden. Deze toegenomen energie zal die tijdcapsules in
werking gaan stellen. In feite vindt dat nu al plaats.
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De eerste keer dat de tijdcapsule in werking werd gesteld, was het
moment dat dit in de sterrentetrahedronaal veld van het mentale
lichaam werd geïmplanteerd. Dat is de eerste. Meer kunnen we er
momenteel niet over vertellen. Wanneer we jullie nu zouden
inlichten over hoe dit te versnellen, dan zou die versnelling (door
een krachtsinspanning) verhinderen dat de tijdcapsule zijn werk kon
doen. Het kan alleen op een natuurlijke, geleidelijke wijze
plaatsvinden, zolang jullie blijven resoneren met de instromende
energie. Op een later tijdstip zullen wij jullie informeren over de
andere tijdcapsules, die in de andere velden rond jullie lichamen
geïmplanteerd zijn. Voor dit moment, is dit de eerste. In de nabije
toekomst zullen we jullie inlichten over het openen van het
betreffende ‘combinatieslot’. Nu jullie weten dat het bestaat, kunnen
degenen onder jullie die graag pionieren en verkennen sommige
experimenten tijdens jullie Merkaba meditaties begeleiden. Ga het
sterrentetrahedronaal veld binnen, het mannelijke tetrahedronaal
veld, en probeer het te vinden. Sommigen van jullie kunnen het zien,
anderen voelen het. Jullie hoeven er niets mee te doen. Kijk alleen
maar als je het vindt. Dat is alles. Dit zal een wonderbaarlijke
ervaring zijn, wanneer je feitelijke informatie begint te voelen dat is
opgeslagen in de velden die jullie lichaam omhullen. Veel plezier
dan. Wees niet bang. Je hoeft nergens bang voor te zijn.
Zijn er nog vragen over wat we jullie hebben verteld, zonder dat dit
ons naar andere richtingen voert, want we moeten jullie
rechtlijnigheid eerbiedigen, is er nog een vraag ter verduidelijking?
Wat voor rol speelt het ego hierin?
Het ego heeft gezorgd dat het weefsel intact bleef. Het ego is voor
jullie allen een zeer waardevol middel geweest om je te
indentificeren met de derde dimensie, want je moest leren van deze
scheiding. Dat was een deel van de lessen in 3D. Het ego is de
‘taxichauffeur’ die je door de 3D ervaringen brengt. Het ego houdt
het schild, dat weefsel op zijn plaats. Dus zodra jullie je meer naar
de andere dimensionale gebieden gaan bewegen, zal de rol van het
ego geringer worden.
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Tussen haakjes, dit heeft te maken met het feit dat zo weinigen van
jullie zich de andere dimensionale ervaringen kunnen herinneren.
Dit frustreert jullie uitermate. Jullie proberen andere dimensionale
ervaringen te herinneren binnen deze ego-georiënteerde dimensie,
wanneer de totaliteit van jezelf meer in andere gebieden bestaan.
Het ego probeert iets te herinneren dat plaatsvindt in een egoloos
gebied. Zie je de tegenstelling? Het is heel moeilijk.
Daarom, wanneer je probeert je geheugen terug te brengen, gebruik
dan een andere tactiek. Probeer het niet door middel van het
geheugen terug te halen in een vorm van rechtlijnigheid: in de vorm
van gegevens, plaatsen, tijden, planetaire systemen etc. Het zal niet
werken. Breng de herinnering terug via het emotielichaam. Breng
het terug via het intuïtieve lichaam. Breng het terug door middel van
verbeelding, archetypen en symbolen. Dit zal helpen met het
doorsijpelen, doorlekken, totdat eindelijk het ego gaat begrijpen dat
het niet verbaal uitgedrukt kan worden, maar toch begrepen kan
worden.
Laat je niet ergeren. Trek niet je haren uit je hoofd wanneer je niets
kunt herinneren tijdens de Merkaba meditaties of wanneer je de
ruimteschepen bezoekt. Het is geen teken van je dichtheid. Het is
simpel het recht van het ego om voor die informatie te vechten in
een niet-ego-georiënteerde wereld. Maak je geen zorgen. En als je
denkt dat er iets gebeurde en je kunt het je nauwelijks herinneren,
betekent dat niet dat je met de snelheid van een schildpad
ontwikkelt. Maak je geen zorgen. Het is in orde. Het is allemaal
perfect. Neem een rustpauze.
Nu, met alle eerbied voor jullie rechtlijnigheid, wij nemen afscheid.
Het was ons een groot genoegen met jullie te spreken. Wij zijn jullie
heel dankbaar voor de uitnodiging. Wij hebben veel genoegen
beleefd aan ons ‘Sirius’ praatje.
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HET EERSTE CONTACT
(Uit het boek Visitors from Within)
Lyssa Royal Holt
De andere manieren waarop het contact wordt gemanifesteerd (door
vensters en achterdeurtjes in het bewustzijn), lijken de natuurlijke
aspecten te zijn van wie we zijn. Het gehele spectrum lijkt natuurlijk
te zijn. En toch is het ook een spectrum dat we ontkend hebben.
Ja. Het manifesteert zich in overeenstemming met wie we zijn.
Dus in de betekenis, dat het zich manifesteert in overeenstemming
met onze ontkenning, niet met onze acceptatie.
Ja, je kunt het op die manier bekijken. Heb je een accepterende
natuur, dan is het niet nodig om blokkades te scheppen, en hoef je
ook niet jezelf door de verschillende delen van een slang te wringen
(slang refereert aan een analogie over een tuinslang, eerder in dit
verhaal). Andere beschavingen zijn verschillend in de manier
waarop ze het eerste contact leggen. Laat ons eens twee
voorbeelden met jullie doornemen.
Deze twee gevallen slaan op het eerste-contact-missieteam van ons
ras en andere binnen de Associatie. Het doel van dit voorbeeld is,
jullie de verschillen te demonstreren in de wijze waarop
samenlevingen zichzelf ontwikkelen in de richting van het
aanvaarden van ET contacten.
Alpha-3
Wij willen het eerste voorbeeld Alpha-3 betitelen. Deze planetaire
soorten begon allereerst met het uitzaaien van groepen
afstammelingen van Lyra en lieten deze achter om zijn natuurlijke
soortidentiteit te ontwikkelen. Het werd niet nodig geacht deze
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soorten, gedurende hun evolutie, te laten weten, dat zij afstamden
van een bron buiten hun eigen planeet. Het was niet nodig, want er
was geen samenwerking meer met het oorspronkelijke ras. Het kon
een vrij en natuurlijk evolutionair proces volgen, zonder in aanraking
te komen met een van de galactische drama’s.
Door de tijd bereikten ze, in een natuurlijke progressie, een fase van
technologische ontwikkeling. Gedurende die tijd ontwikkelden ze
een evenwichtige balans tussen technologie en spiritualiteit, dus ze
groeiden op een uitgebalanceerde wijze. Men zou kunnen zeggen
dat Alpha-3 een testvoorbeeld was van planetaire evolutie. In die
betekenis, dat het weinig drama kende en goed geleid werd. Er
kwam een tijd, dat deze samenleving in staat was om ruimtereizen
te maken. Voor die tijd werden ze door sommige naburige planetaire
stelsels zorgvuldig in de gaten gehouden. Voordat zij in feite hun
planeet gingen verlaten, werden er openlijke contacten gelegd.
Laten we dit eens beschrijven.
Fase 1
Er zijn in het algemeen drie fasen van contact met dergelijke
wezens. Als eerste is er het telepathische contact met de bewoners
van de planeet. Dit vindt plaats ongeveer 50 tot 100 jaar voordat de
volgende fase aanbreekt. Telepathisch contact wordt gemaakt met
de ontvankelijke personen in de samenleving. Het telepathisch zegt
niet: “Hier zijn we”. Het is meer het langzaam binnen laten
druppelen van denkbeelden over buitenaardse wezens, dat blijkbaar
de verbeelding van de ontvanger prikkelt en de normale stroom van
hun leven. Dit wordt in de samenleving weerkaatst door,
bijvoorbeeld, fictieboeken die de samenleving rijp maken voor dit
soort denkbeelden.
Houdt dit ook in archetypische contacten door middel van
symbologie?
Ja, dit vindt plaats op de onbewuste niveaus van het menselijke
brein.
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Fase 2
Fase twee is een fysiek contact met de bewoners, wanneer de
stoffelijke schepen van andere beschavingen in de lucht worden
gezien. Dit gebeurt niet op een bedreigende manier. Het vindt
meestal plaats op die plaatsen waar veel mensen bij elkaar zijn,
waardoor het snel bekend wordt.
Vaak zullen er ook ontmoetingen zijn met deze fysische schepen.
Bijvoorbeeld, laten we zeggen: er is ergens een bosbrand die
moeilijk te bedwingen is. De ET schepen komen naderbij en helpen
de brandblussers het vuur te doven; daarna verdwijnen ze weer. Dit
is een demonstratie van vrijwillige hulpverlening, dat soms wel 25
jaar wordt voortgezet.
Daarna wordt fase 3 in werking gezet.
Fase 3
Fase drie borduurt verder op de vorderingen van fase twee. Na een
van deze voorbeelden, waarbij de luchtschepen in feite bij rampen
hebben geholpen, zal het ruimteschip landen en oog in oog komen
te staan met sommige bewoners van de planeet. Dat heet het eerste
contact.
Dit zijn de drie belangrijkste fasen. De wezens van Alpha-3
arrangeren hun ontmoetingen dusdanig, dat er geen verzet of vrees
zal zijn. Het was eenvoudig een natuurlijke uitdrukking van evolutie
op een planetaire schaal.
Deze drie fasen hebben toch wel eens gelijktijdig plaatsgevonden in
onze geschiedenis, niet waar?
Ja, maar fase twee werd niet op dezelfde wijze op jullie planeet
uitgevoerd, vanwege jullie psychologische achtergrond.
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Stage een is toch een van de belangrijkste fasen die in werking
zijn?. Hadden deze mensen dromen? Wij beleefden zij in hun
innerlijke wereld?
In hun dromen verschenen geen buitenaardse wezens. In plaats
daarvan hadden hun dromen een emotionele inhoud, die voorbij het
normale gingen. Zij werden met gevuld met symbologie.
Bijvoorbeeld, in een droom vliegt iemand door de ruimte. Misschien
komt deze, al vliegende, oog in oog te staan met iemand. (Het zijn
eenvoudige voorbeelden.) De persoon die ze in hun droom
ontmoeten, ziet er hetzelfde uit. Er is geen spoor van vreemdheid.
De vreemdheid die jullie op je wereld voelen, is een reflectie van de
vreemdheid die jullie tussen alle anderen voelen. De bewoners van
Alpha-3 gaven niet de indruk vreemd of buitenaards te zijn.
Dus zij waren geen mensen die zelf ervaringen van ‘vreemdheid’
hadden?
Correct.
Hadden zij ervaringen in astraal reizen naar andere planeten of
gebieden?
Ja, maar het bevond zich allemaal binnen de context van hun eigen
werkelijkheidsstructuur, dus het leek hen nooit vreemd, of iets van
een andere planeet.
Hadden zij ervaringen met astrale reizen van ET’s in hun
droomwerelden?
Technisch gezien ja, maar zij hadden totaal geen idee dat zij van
buiten hun planeet kwamen.
Was er een centraal onderwerp tijdens de astrale contacten van
fase 1?
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Ja. Er was in fase 1 een bepaalde kennisoverdracht, dat op een
duidelijke en directe wijze het denkbeeld van leven en bewustzijn
buiten hun eigen wereld liet zien; geen vreemde, afwijkende
vormen, doch wel leven buiten de eigen planeet.
Dus de grenzen van hun wereld breidde zich uit?
Exact.
Liepen hun ervaringen van fase 1 probleemloos over in de visuele
waarnemingen van fase 2?
Ja. In fase 1 kregen de eerste soorten meer abstracte denkbeelden
over contacten, die langzaam doorfilterden naar de fysische
werkelijkheid. Bijvoorbeeld, in jullie samenleving zou het vertaald
worden als het hebben van boeken en films, die op een positieve
wijze een bijdrage zouden leveren aan de verbreiding van dit
denkbeeld. Gedurende deze fase, die 50 tot 100 jaar duurde, namen
de soorten een geloofsstelsel aan, dat dit heel gewoon, natuurlijk
was. Daarom veroorzaakte de eerste, feitelijke waarneming in fase 2
niet een schok, maar werd het gezien als het gevolg van natuurlijke
progressie. Het was ook een bron van blijde opwinding.
Dus toen ze hen zagen was het meer een reactie van een familiaire
begroeting?
Juist.
Hadden de bewoners van Alpha-3 leden van hun samenleving die
functioneerden als sociologen of filosofen, die deze fenomenen
interpreteerden?
Zij hadden leden van hun samenleving, sociofilosofen als je hen zo
zou willen noemen, die spraken over de zich uitbreidende grenzen
van hun samenleving, maar niet op een symbolische wijze over
deze schepen spraken. Dat zou hebben betekend, dat deze
schepen buiten hun werkelijkheid bestonden. De schepen waren
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niet buitenissig. Het leek niet op iets dat er niet bij hoorde en dat
nader bestudeerd moest worden, zoals het in jullie samenleving zou
gebeuren. Het proces was zo natuurlijk en vond zo geleidelijk plaats,
dat er geen enkele reden was om hierover te gaan filosoferen.
Dus de reden waarom wij alles proberen te verklaren, ligt in het feit
dat wij het ontkennen?
Zeker. Jullie zien het als iets onnatuurlijks. Jullie zien het als een
aspect van jullie werkelijkheid, dat eigenaardig is. Om dezelfde
reden willen jullie altijd jullie dromen verklaren. Jullie bezien jullie
dromen als iets dat vreemd voor jullie is.
Dus misschien kan een integraal begrip ons helpen door het
denkbeeld van verklaren te onderzoeken. Het lijkt erop, dat we alles
wat we tegenkomen moeten verklaren. Zeg je hiermee dat deze
mensen hun ervaringen niet verklaarden?
Ja. Absoluut zeker. Het werd geaccepteerd.
Waren zij niet nieuwsgierig? Wilden zij hen ontmoeten?
Zij waren nieuwsgierig en opgewonden. Er waren tijden van
feestvieren wanneer deze schepen verschenen, niet vanwege het
feit dat deze schepen superieur aan hen waren, maar eenvoudig
omdat ze geconditioneerd waren om deze ervaring als positief te
accepteren. Het was eenvoudig een bron van blijde opwinding. Er
bestond geen enkele verzet. Er was geen vrees en geen discussie
tussen de individuen in hun samenleving.
Was er een mondeling contact in fase 3, voordat het fysieke contact
plaatsvond?
Nee.
Dus fase 2, die zuiver visueel was, ging rechtstreeks over in fase 3
door het simpele feit van een scheepslanding tussen de mensen en
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de bemanning wandelde naar buiten en ontmoeten de mensen van
de planeet in levende lijve?
Ja. Bedenk dat de fasen 1, 2 en 3 over elkaar heen liggen. Tijdens
fase 2, is fase 1 nog steeds in werking. Zij zijn niet gescheiden en
na elkaar geplaatst. Dus toen fase 2 begon, vinden de verbeeldende
processen, de fictie nog steeds plaats. Gedurende dit proces
hebben ze al een voorstelling gemaakt van de inhoud van het schip
en het wezen van de entiteiten. Dus, toen de schepen in fase 3
landden, was niemand verrast of bevreesd. Er is alleen maar
acceptatie en blijde opwinding.
Het lijkt wel een beetje op de oorspronkelijke Amerikaanse
bevolking, die - door middel van rooksignalen - op de hoogte was
van het bestaan van een gemeenschap aan de andere kant van de
bergkam. Je weet, ze zijn daar. Soms stuur je rooksignalen terug,
enzovoort. Maar de dag van ontmoeting is een feest. Nog iets te
vragen over Alpha-3?
Het lijkt nogal ingetogen en droog. Het lijkt op niets wat hier gebeurt!
Sommige van de fasen vinden hier plaats, maar vanwege de
weerstand die hier bestond, moesten deze fasen veranderd worden.
Het verzet van jullie planeet is veroorzaakt door de duizenden jaren
van regelmatige buitenaardse contacten door primitieve soorten.
Beta-4
Nu dan, wij willen jullie informatie geven over een cultuur die we
Beta-4 zullen noemen. Beta-4 is een beschaving, die genetisch
afstammen van Vega. Hun verzet tegen ET contact was zeer, zeer
heftig. Zij hadden hiervoor een grote angst. Laten we jullie wat
achtergrondinformatie geven.
Beta-4 begon als een kolonie voor gestraften. Er waren evenwel
geen gevangenissen gebouwd, in plaats daarvan waren zij
achtergelaten. Zij werden achtergelaten zonder veel uitrusting of
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kennis. Na verloop van tijd degenereerden zij wat. Hun bevolking
groeide zeer snel en splitste zich in groepen. Later kwamen ze weer
bij elkaar en vormden een planetaire identiteit.
Toen ze zich weer bij elkaar voegden, bezaten ze geen kennis meer
over hun oorsprong, met uitzondering van wat mythologische
verhalen. Er was wel een onderliggende emotioneel geheugen, als
een reactie op het achterlaten als een kolonie voor gestraften. Dit
schiep in hen een onbewust verlangen om niets meer te willen
weten van degenen die hen daar hadden achtergelaten.
Na duizenden jaren evolutie, ontwikkelden zij een samenleving dat
gebruik maakte van technologie. Toen zij het punt naderden van
planetair bewustzijn, begonnen zij zich af te vragen of zij niet
schepen konden bouwen die hen naar andere planeten zouden
brengen. In hen lag nog steeds de pijn van het achterlaten, dus de
drang om de ruimte te verkennen was niet erg sterk. Zij waren wel
intens nieuwsgierig naar wat daarbuiten was, maar gelijktijdig
verhinderde de pijn om erover na te denken en hield hen terug in het
ontwikkelen van machinerieën om zich van de planeet te
verwijderen.
Om nog eens de analogie van de tuinslang te gebruiken, zij
weigerden naar hun pijn te kijken en dus raakten ze geblokkeerd.
Deze blokkade maakte een eind aan de natuurlijke stroom van de
evolutie van het soort. De bewoners van Beta-4 hadden het punt
bereikt om bekend gemaakt te worden met de galactische
gemeenschap. De andere ruimtewezens die hun planeet bezochten,
voelden dit als een uitdaging om deze planeet naar een ruimere
werkelijkheid te brengen. Zij wisten dat er tegenstand zou zijn.
De ruimtewezens begonnen eenvoudig met het binnenvliegen in die
gebieden waar veel mensen waren. De schepen werden nooit
gezien. Hun begripsvermogen en gerichtheid was zo beperkt, dat de
Beta’s letterlijk de aanwezigheid van deze schepen niet opmerkten.
Dit was een periode dat er nog steeds veel strijd was tussen de Lyra
en Vega Rijken. De ruimtewezens die wilden communiceren met
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Beta-4, waren zich bewust dat er een mogelijke bedreiging vanuit
ging, vanwege deze conflicten. Er was een bittere noodzaak om dat
contact te leggen. Zij probeerden echter op verschillende manier
contacten te leggen, maar dit had geen resultaat. Zij probeerden te
landen, zij trachten mensen te benaderen. Wat er plaatsvond tussen
de ruimtewezens en de Beta’s zou op jullie wereld als een komedie
betiteld worden. Het leek wel alsof ze niet dezelfde taal spraken.
Iedere conversatie tussen deze ET’s en de Beta’s schiep een totale,
absolute verwarring.
Vanuit het gezichtspunt van de Beta’s, spraken ze met iemand van
hun eigen soort. Die iemand was op de een of andere manier niet in
staat om helder te communiceren. De Beta wandelde eenvoudig in
verwarring weg. De Beta’s wilden deze ET’s niet anders zien dan
iemand van hun eigen ras. Het was een volstrekt beperkte visie.
Deze ontmoetingen schokten de Beta’s innerlijk diep, maar omdat
het zo onalledaags, zo abstract was, wilden zij het niet eens onder
elkaar bespreken. Deze verschijnselen waren zo onwerkelijk dat ze
niet de parameters van hun werkelijkheid raakten.
De bezoekende ruimtewezens constateerden bij nadere
beschouwing, dat hun pogingen vruchteloos bleven. De volgende
fase bestond uit pogingen tot innerlijke communicatie. In de
aanvang hadden de ET’s de innerlijke fase overgeslagen, omdat zij
dachten dat de uiterlijke, direct zichtbare fase meer effectief zou zijn.
Zij
beseften
echter,
dat
zij
nu
de
innerlijke
communicatiemogelijkheden moesten benutten. Op dit punt wordt
het helemaal surrealistisch.
Zij begonnen de droomwereld van de Beta’s binnen te dringen.
Nacht na nacht werden de Beta’s gebombardeerd met
droomvoorstellingen en communicatie van deze ET intelligenties. De
Beta’s verzetten zich bewust tegen deze informatie en daardoor
ontstond er een spanning in hun psyche. Het bereikte het punt
waarop de druk zo groot was - om de tuinslang analogie eer te
gebruiken - dat het bijna barste.
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Het punt van barsten liet zich zien als, wat jullie noemen, de
‘poltergeist activiteit’, ofwel het door geesten geplaagd worden.
Vreemde dingen gebeurden in het gewone leven van bijna ieder
individu op de planeet. Het begon met de meer de spirituelen, want
zij waren het meest ontvankelijk. Daarna overkwam dit ieder lid van
de samenleving. Vertaald naar jullie werkelijkheid, dit poltergeist
fenomeen zou een vorm aannemen van vreemde voorstellingen op
de televisie, verwarrende boodschappen die op jullie
computerschermen zouden verschijnen en bizarre opnamen op jullie
magnetische tapes. Deze manifestaties worden door het brein van
de Beta’s zelf gecreëerd, als een poging om de communicaties
tegen te houden. De verschijnselen werden niet door de
ruimtewezens geschapen. De psychische energieën die door de
Beta’s werden vastgehouden, werden feitelijk gechanneld door
andere media, waar de communicatie wel kon plaatsvinden.
Het bereikte het punt, waarop de stress te veel werd. Toen dit
gebeurde, verkruimelde het volledige frame, of skelet van hun
werkelijkheidsmodel. Het leek alsof je buiten wandelde en alles was
normaal en plotseling voelden ze een disoriëntatie en kregen een
black-out of leken betoverd. Toen ze wakker werden, was hun
werkelijkheidsmodel anders. Plotseling zagen ze de schepen. Zij
waren in staat met elkaar te communiceren over wat er bezig was.
De schepen bleven enige tijd op afstand, totdat de individuen op
Beta-4 in staat waren met elkaar over de werkelijkheid van deze
ruimtewezens te praten. Toen kwamen de ET’s dichterbij.
Dachten de Beta’s dat ze gek werden?
Ja. Ieder persoon die er niet over wilde praten, voelde een enorme
stress, dat steeds sterker werd.
Nu hebben jullie twee voorbeelden van contactscenario’s binnen
jullie galactische verwanten. Iemand zou kunnen vragen: “Wat
betekent dit voor onze Aarde?” Opnieuw, jullie zijn niet zo scherp
omlijnd. De voorbeelden die wij gaven, hadden betrekking op twee
beschavingen met een tegenovergestelde polariteit. Om het
programma van het Alpha-3 contact als voorbeeld te gebruiken,
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jullie zitten in fase 1 en fase 3. Fase 2 is met opzet voor jullie
aangepast, vanwege jullie vroegere afhankelijkheid van
buitenaardse hulp.
Wanneer we jullie vergelijken met de Beta-4 contacten, kennen jullie
een grote angst op het archetypische niveau, met als gevolg dat
jullie je op veel fronten afsluiten voor de werkelijkheid. Degenen
onder jullie met de grootste angsten op deze planeet, zien letterlijk
geen ruimteschepen wanneer zij zich vertonen.
De Zeta Reticuli gebruiken fase 1 van het Alpha-3 programma en tot
een bepaalde graad fase 3. Zij zijn niet erg geïnteresseerd in fase 2.
De bewoners van de Pleiaden in het verleden, zijn degenen
geweest die met jullie communiceerden in het fase 2 scenario.
De Zeta Reticuli zijn niet echt geïnteresseerd in fase 1. Zij willen
rechtstreeks beginnen met fase 3, maar zij kunnen fase 1 toch niet
overslaan?
Ja, want hun werkelijkheid is zo vreemd voor jullie. De enige manier
voor jullie om hun energie op te nemen is door te beginnen met fase
1 op het archetypische niveau.
Wanneer we bezoekersverschijnselen beleven, moet het soms bij
ons komen en moeten wij ermee werken binnen de parameters van
onze archetypische werkelijkheden en binnen de diep verstopte
delen van ons wezen dat we onderdrukt en ontkend hebben. Wij
moeten naar die plek gaan om hen te ontmoeten. Wij beleven veel
dingen, waarvan we niet weten hoe wij die moeten inbouwen in ons
dagelijks leven. Beleven de bezoekers tot op zekere hoogte
hetzelfde wat wij ervaren? Is het communiceren met ons een nieuwe
ervaring voor hen? Komen zij in onze werkelijkheid om een
steekproef te nemen en dan plotseling beleven ze archetypen,
elementalen en ontkende werkelijkheden?
Jullie beïnvloeden de Zeta Reticuli op dezelfde wijze als zij jullie
beïnvloeden. Jullie hebben een verklaring gehoord, dat jullie beiden
je diepst verborgen primaire angsten onder ogen moeten zien
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wanneer jullie met elkaar werken. Het is een soort fantasie of een
rasgebonden droom over individualiteit. Het is extreem schokkend
voor het collectieve bewustzijn.
Lijkt het op een hallucinatie?
Het is een soort spontane gedachte, maar dan zeer intens.
Dus het is niet zo eenvoudig om archetypische angsten met elkaar
te delen. De bezoekers beleven ook hun archetypische angsten
wanneer zij contact met ons maken.
Ja. En we zouden hierover moeten zeggen, dat jullie meer
succesvol zijn in het onder ogen zien van deze archetypische
angsten dan zij. Laten we jullie een voorbeeld geven. De Zeta
Reticuli hebben een vermogen om hun concentratie te verschuiven
van het ene lichaam naar het andere. Laten we zeggen dat er een
Zeta bij de ingang staat en een andere leunt over een ontvoerde. De
ene die dichtbij de ontvoerde persoon staat, kan door middel van
zijn wil zich concentreren op degene die bij de ingang staat. Bij een
ontvoeringscenario kan de Zeta Reticuli zich spontaan verplaatsen
in de ontvoerder als in de ontvoerde persoon. Het gebeurt
ogenblikkelijk en het duurt maar kort. Maar zij proeven de smaak
van vrees, die ze al zo lang ontkend hebben.
Wanneer de gerichte aandacht tijdens een ontvoeringdrama
onbehaaglijk wordt voor de Zeta, kunnen zij de aandacht
verplaatsen van degene die zich over het slachtoffer buigt, teneinde
die ervaring te vermijden?
Ja, precies. De Zeta Reticuli zijn zeer goed in het zich ergens aan
onttrekken. Toch zien ze dit niet als het vermijden van vervelende
ervaring. Zij zien het als een aanpassing.
Ervaren de Zeta’s collectieve herinnering op een bepaalde manier
als een inbreuk op zijn werkelijkheid door ons?
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Ja. Al eerder werd aangegeven dat jullie bezoekers zijn binnen
henzelf. Hieraan refereren wij. Deze spontane en schijnbaar
oncontroleerbare ervaringen die zij met betrekking tot jullie hebben,
zijn gelijk van intensiteit met de ervaringen die jullie met hen
hebben. Het is schokkend. Het is beangstigend. En op dit punt wordt
dit door hen nog niet begrepen.
De Zeta Reticuli hebben de schokken, die zij ervoeren terwijl ze met
jullie werkten, gerationaliseerd tot een product van jullie en het
wezen van jullie werkelijkheid. Zij zien tot op heden geen enkel
verband met zichzelf met betrekking tot hun eigen transformatie
Een van hun doeleinden van hun aanwezigheid hier is het ervaren
van deze schokken en deze te transformeren.
Exact. Zoals jullie ontdekken het doel van hun interacties met jullie,
zijn zij in een proces van ontdekking van de ultieme doeleinden van
jullie interacties met hen.
Kunnen zij hierover van gedachten wisselen?
Op dit moment zijn zij zich hiervan niet bewust.
Dus voor hen is het beter dat we hen niets vragen over hun
onverwachte visioenen?
Correct. Voor dit moment is het beter van niet. Het is te voorbarig.
Alles wat we tot dusver hierover hebben verteld is voldoende om
individuen die contact hebben te helpen met het nemen van de
volgende natuurlijke stap.
Vinden de verschijnselen van bezoekers plaats in gebieden waar ze
niet verwacht worden?
De contactfenomenen komen vanuit vele, vele hoeken naar jullie
wereld. Hoewel er ontkenning is, vindt er ook integratie plaats. Jullie
zien het letterlijk in bijna elke fase van jullie ontwikkeling.
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Wat is de reden van onze ontkenning?
Een van de redenen is jullie herinnering aan de pijn, die de
buitenaardse contacten jullie hebben toegebracht in jullie verleden:
de vrees van het achterlaten, het verlangen naar redding, de
disfunctionerende verwantschappen dat jullie een deel zijn van jullie
voorvaderen. Het is de wens deze ervaring te weerstaan om de pijn
niet te voelen.
Om deze reden hebben wij jullie een voorbeeld gegeven van twee
verschillende beschavingen en het proces waar ze doorheen
moeten om zich gereed te maken voor de contacten. Jullie
beschaving is een combinatie van beide, ofschoon jullie meer
individuele eigenschappen herbergen richting jullie acceptatie van
contacten, vanwege jullie sociologische ontwikkelingen.
We hebben ook gesproken over hoe jullie als een aardse
samenleving het eerste contact leggen met een andere beschaving:
de Zeta Reticuli. Het doet niet ter zake dat zij jullie hebben
opgezocht. Jullie maken contact met hen door jezelf te blijven. Jullie
initialiseren een intergalactische relatie door je toestemming om op
elkaar in te werken. Dit akkoord krijgt een vervolg. Het zal echter
groeien en veranderen, zodra jullie groeien en veranderen. Jullie
evolutie is op een ingewikkelde manier met elkaar vervlochten.
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Krachtcentra op de Aarde
Door Lyssa Royal Holt

Hallo, dit is Germane. Vanavond ga we praten over de energie van
de planeet en de gebieden die jullie krachtcentra noemen. Als
eerste gaan we beschrijven waarom die krachtcentra bestaan. Wij
willen hiervoor een analogie gebruiken.

De energie van jullie planeet ziet eruit als een wandtapijt. Zoals jullie
weten zijn er veel verschillende kleuren in een wandtapijt en deze
verschillende kleuren zijn op een dergelijke manier geweven dat ze
een ontwerp laten zien. Wanneer je naar dit patroon op het
wandtapijt kijkt, ben je je niet altijd bewust van de individuele
kleuren. Ik ga nu even de kunstenaar uithangen om iets te
demonstreren. Opnieuw, dit is een voorbeeld en niet meer dan dat.
Er bestaan verschillende energielijnen rond jullie planeet met
verschillende eigenschappen. Stel je voor dat elke kleur een andere
energie-eigenschap vertegenwoordigt en dat dit kledingstuk rond
een hemelbol is gedrapeerd, zoals jullie planeet. Deze energielijnen
lopen rond jullie planeet, waardoor alle lijnen rond jullie planeet als
eigenschappen, of als verschillende kleuren zijn vertegenwoordigd.
Nu nemen we slechts drie kleuren. Wanneer we de keus hadden
zouden we veel meer kleuren kunnen gebruiken, maar het gaat
alleen maar om het idee.
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Het Aardse Tapijt van Meridianen
Nu zijn deze energielijnen, die rond het lichaam van jullie planeet
lopen, gelijk aan de meridiaanlijnen die zich rond je eigen lichaam
bevinden. Dus, bijvoorbeeld, iemand bevindt zich in het gebied van
je planeet waar een blauw licht een rood licht kruist. Zij kunnen dan
reizen naar, of een ander deel van de planeet bezoeken waar ook
een blauw licht een rood licht kruist. Zij zullen vaststellen dat de
energie-eigenschappen op beide plekken hetzelfde zijn. Dit komt,
omdat de energielijnen die elkaar kruisen op beide plekken bijna
identiek zijn. De oorzaak ligt in een consistentie van energie rond
jullie planeet. Welnu, gedurende de tijd van het Samenvallen der
Harmonieën, gingen velen van jullie naar verschillende
energiecentra op de planeet. In 1987 was er een periode van twee
dagen die de Vereniging der Harmonieën werd genoemd. Het was
de tijd dat jullie Aarde zich door een energiepoort bewoog naar een
andere fase van zijn evolutie. Veel mensen op de planeet werden
zich bewust dat zij naar een energiecentrum wilden gaan om dit
Samenkomen van Harmonieën te ervaren. En dus kwamen
honderden mensen over de gehele wereld bijeen op enkele van de
belangrijkste energieplekken, zoals Egypte, Peru en de Yucatan. De
hoop was dat, als genoeg mensen op deze betekenisvolle
energieplekken bijeenkwamen, zij in staat zouden zijn het
bewustzijn van de planeet te veranderen.
Deze lijnen lijken op de meridianen van je lichaam, want als je
energie brengt naar één deel van de lijn, beïnvloed je alle gebieden
van de planeet die met die lijn zijn verbonden. Het lijkt op het
denkbeeld van Shiatsu. Wanneer je naar een van deze
energiecentra gaat en je doet het werk van bewuste gewaarzijn, dan
is het net alsof je op een van de accudrukpunten van de planeet
drukt en op die manier energie vrijmaakt op de planeet. Om deze
reden reizen veel mensen naar de krachtcentra. Niet alleen activeert
de energie daar het individu, maar hij of zij dient hiermee ook de
planeet als geheel.
Dus je kunt je voorstellen, dat groepen mensen die strategische
geplaatst zijn langs de belangrijkste energielijnen van de planeet, in
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feite een totale energieverschuiving kunnen veroorzaken. Dat
gebeurt er tijdens de Vereniging van Harmonieën. De energie die
jullie allen creëerden, verschoof in feite de energie van de planeet.
De mensen hoefden zich er niet bewust van te zijn een dienst te
verlenen bij het Samenkomen van Harmonieën, want elke mens op
de planeet was op de juiste plek op het juiste moment, waar ze zich
ook maar nodig waren tijdens die periode in 1987. Sommige
mensen werd gevraagd zich bewust te zijn van het Samenkomen
der Harmonieën, waardoor ze in feite de reis naar bepaalde
krachtcentra konden maken, maar de energie was over de gehele
planeet nodig. Dus, hoewel velen van jullie zich niet bewust waren
van het Samenkomen der Harmonieën, waren ze toch exact op de
juiste plaats.
De energie die gedurende deze tijd op de planeet werd opgewekt,
creëerde een enorme verschuiving. Wat je sinds die tijd hebt gezien,
zoals het vallen van de Berlijnse Muur en het ontbinden van het
communisme in Rusland, zijn allemaal het resultaat van de energie
van verandering die jullie allen in het massabewustzijn hebben
gegoten, met inbegrip van het Samenkomen der Harmonieën.
Degenen die nieuwsgierig zijn, de datum was 16 en 17 augustus
1987. Wanneer jullie allen vandaag naar de krachtcentra zouden
reizen, doen jullie hetzelfde als wat de mensen deden tijdens het
Verenigen der Harmonieën. Jullie helpen bij het vrijmaken van druk
en energie op de planeet en ook activeren jullie jezelf. Iets anders
waar we nog graag even aandacht aan willen besteden, heeft te
maken met de reden waarom jullie naar een speciale plek op de
planeet zouden gaan, terwijl je daar dezelfde energie vindt.
Bijvoorbeeld, er was onlangs een driedaagse channelingworkshop
in Ohito, Japan. Vele deelnemers hadden deelgenomen aan de
Peru-toer van het afgelopen jaar. Sommigen mensen gaven als
commentaar dat bepaalde energieën bij Ohito gelijk waren aan die
van Machu Picchu. De verklaring is de energielijn.
Laten we eens stellen dat de topgebieden hier Ohito
vertegenwoordigen. Het is een gebied waar de rode lijn en de
blauwe lijn elkaar kruisen. En laten we eens stellen de lagere X
Machu Picchu vertegenwoordigt. Dat is ook een gebied waar een
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rood en een blauw licht elkaar kruisen, dus de energiecondities zijn
hetzelfde. Een gevoelig mens kan naar beide plaatsen gaan en voelt
in feite dezelfde energie. Je verbeeldt je dit niet vanuit het blauwe
hinein. Je voelt een zeer reële energieband. We hebben gesproken
over de chakra’s van het lichaam. Er zijn ook de chakracentra’s in
de Aarde. Gedurende de evolutie van de planeet zijn deze gebieden
veranderd. Zij veranderen voortdurend om in balans te blijven. Dus
gaan wij jullie vertellen over de correlatie van de chakra’s en de
belangrijkste energiecentra op de planeet.
De Chakra’s van de Aarde
Wij willen graag op het bord gaan schrijven. Dit is iets wat in onze
dimensie niet lukt.
Chakra nummer 1, de basis-chakra (stuitchakra) van je lichaam,
heeft een correlatie met het gebied in jullie wereld dat jullie de Berg
Sinaï noemen. Opnieuw, deze specifieke gebieden veranderen door
de tijd op jullie planeet. Deze echter is tamelijk consistent. De basischakra is al sinds het begin van de mensheid in het Midden-Oosten
gesitueerd. Gedurende die tijd, vanaf het begin van de mensheid, is
het in het Midden-Oosten van plaats verschoven, maar niet zoveel.
Vanaf deze plek komt de basisenergie van jullie planeet. De
eigenschap van de wortelchakra staat in verband met overleven en
dit is in de nabijheid van het gebied in jullie wereld waar de geboorte
van de beschaving plaatsvond. In een niet-geïntegreerde
samenleving zoals die van jullie, is het meestal normaal dat de
basis-chakra van de planeet een gebied is met veel angst. Het is
ook een gebied dat vaak veel conflicten heeft. En natuurlijk kent dat
gebied op jullie planeet veel conflicten, letterlijk, sinds het begin van
de mensheid. Wanneer de energie van conflict in het MiddenOosten oplost, zal dat het einde betekenen van de conflicten op
jullie planeet.
Voor de tweede chakra kunnen we jammergenoeg niet de specifieke
plek aanduiden, door een gebrek aan geografische kennis van dit
kanaal. Het bevindt zich echter in een gebied van Brazilië, in de
buurt van de Amazone. De tweede chakra van de planeet heeft zich
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door de gehele geschiedenis nogal eens behoorlijk verplaatst. In
deze tijd is dit de locatie van de tweede chakra. Misschien weet je
nog, dat de energie van de tweede chakra de integratie is van het
mannelijke en het vrouwelijke, het is de integratie van de seksuele
energie. Het bevat ook enkele van de meer primitieve emoties. De
energie van het gebied van de Braziliaanse Amazone straalt deze
eigenschappen uit. De tweede chakra werkt ook veel met het diepe
onbewuste. Diep in het onbewuste zullen de mensen veel van hun
schaduwen uitwerken, hun duistere kanten. Dit gebied van de
wereld helpt energetisch bij het uitwerken van de schaduw van de
mens.
De derde chakra, de solar-plexus (zonnevlecht) in jullie wereld,
correspondeert met een gebergte, genaamd Kilimanjaro in Afrika.
De eigenschappen van de chakra van de zonnevlecht zijn intentie
en motivatie en ook de energie van kracht en moed. Enkele van de
eerste – o jeetje, we verzeilen in de ET historie die misschien erg
gecompliceerd lijkt – een van de eerste vestigingen van de mensen
die door de buitenaardse genetisch ontworpen waren, bevond zich
in dit gebied. Zonder al te diep in de geschiedenis te duiken, zullen
we zeggen dat er, in de vroege tijden, mensen waren die
ondergeschikt waren aan de buitenaardsen, of zij stonden onder
toezicht en werden door de buitenaardsen bestuurd. De eerste
groep mensen die een poging deden om zich van de buitenaardsen
te bevrijden bevonden zich in dit gebied. Dus, al heel lang heeft dit
gebied de energie belichaamd van intentie, motivatie, moed en
kracht, in die zin dat dit het gebied van jullie planeet is waar de
motivatie om te leven energetisch vandaan komt.
De vierde chakra is het hartchakra. Het correspondeert met het
gebied op jullie planeet, genaamd Haleakala. Haleakala is een
vulkaan in Maui, Hawaï. Wanneer we het nader willen aanduiden,
zouden we willen zeggen dat Haleakala het beginpunt van die
energie is. Vanuit dit punt wordt de energie van het hart of van de
onvoorwaardelijke liefde uitgestraald naar het massabewustzijn.
Wanneer iemand dit gebied bezoekt, is het heel gewoon dat het hart
zich helemaal opent. Natuurlijk, degenen onder jullie die in dolfijnen
zijn geïnteresseerd weten dat er in dit gebied veel dolfijnen zijn. Veel
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van hen zijn daar vanwege die hartenergie, want de dolfijnen helpen
de mensen bij het openen van hun harten. Wij zouden zeggen dat
de dolfijnen ook de eerste bewuste zoogdieren zijn die de
hartenergie voor de planeet gebruiken.
De vijfde chakra, die gerelateerd is aan de keel, is het gebied van
jullie planeet, genaamd Mount Shasta. Deze is in Noord-Californië
gelokaliseerd. De eigenschappen van de keelchakra zijn
communicatie en uitdrukking. Wij hebben veel mensen horen vragen
waarom Amerika het centrum van nieuwe ideeën en gedachten lijkt
te zijn. De energie van Mt.Shasta is de poort, door middel van
waarvan communicatie kan worden gechanneld in jullie collectief
bewustzijn. Wij hebben het nu over communicatie van een hoger
bewustzijnsniveau, communicatie over de geest en communicatie
over het menselijk potentieel. Enkele van de zeer fundamentele
leringen kwamen uit de streek van Mt.Shasta. Dus, de
verantwoordelijkheid van Mt.Shasta is het kanaliseren van de
energie van wereldwijde communicatie.
De zesde chakra, die van het derde oog, ligt in het Himalaya gebied.
Tot onze spijt kunnen we niet de exacte berg benoemen. In het
algemeen, sinds de schepping van de mens, heeft de zesde chakra
zich in de Himalaya gelokaliseerd. Het veranderde af en toe een
weinig van plaats, maar het bleef in dat gebied. Welnu, de
eigenschappen van het chakra van het derde oog zijn, zoals jullie
weten, innerlijke visie en intuïtie. Het Himalaya Gebergte is
gedurende duizenden jaren de zetel van esoterische kennis
geweest. Enkele van de meest vredelievende geloofsstelsels die de
mensheid op jullie planeet hebben gekend, kwamen uit dit gebied.
Op die plek werd de toekomstvisie voor jullie planeet bewaard.
Het zevende chakra, de kruinchakra, is Fujisan (Mt.Fujiyama). De
reden hiervan is zeer bijzonder. De energie van Japan vormt een
brug tussen het Oosten en het Westen. Zoals jullie weten hebben de
filosofieën van het Oosten en het Westen nooit met elkaar
geharmonieerd. Het Westen was gericht op het intellect en ontkende
de geest. Het Oosten was veel meer geïnteresseerd in de geest en
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niet in het intellect. Zij zijn nooit in staat geweest om enigszins met
elkaar in balans te komen of te integreren.
Welnu, hoe zullen de Oost en West energieën van de planeet zich
met elkaar vermengen? Dit zal plaatsvinden door middel van een
cultuur met een sterke Oosterse fundering van spiritualiteit. Deze
cultuur zal zich tevens heel prettig en opgewonden voelen bij het
gebruik van het intellect. Deze cultuur zal bereid moeten zijn de
energieën van het Oosten en Westen te integreren. Wanneer je hier
over nadenkt, welke andere cultuur zou dit kunnen doen dan Japan?
Japan is de poort tussen het Oosten en het Westen. Hier zal, door
middel van de symbolische kruinchakra, de finale integratie van
tegenovergestelde energieën op jullie planeet plaatsvinden. Om nog
wat duidelijker te zijn, wij bedoelen de laatste integratie tussen geest
en materie. En dus, het energiecentrum binnen Japan dat dient als
het focuspunt is Futison.
Jullie kunnen helpen bij het bewaren van de Balans van de Chakra’s
Alle eigenschappen van deze verschillende plaatsen zijn even
belangrijk voor het lichaam van de planeet als voor jullie eigen
lichamen. Op bepaalde momenten dreigen ze hun balans te
verliezen en een van de andere chakra’s dient dit te compenseren.
Wanneer een van de chakra’s moet compenseren, gebeurt dit vaak
wanneer jullie naar die specifieke gebieden gaan en de energie in
dat gebied behulpzaam zijn.
Welnu, laat ons dit nog een beetje ingewikkelder maken. Herinner je
het wiel dat we tekenden, deze toonde jullie de verschillende
facetten van één specifiek chakra? Elke energiechakra van de
planeet heeft ook een ondergeschikte chakra die de dominante
energie vertegenwoordigt. Wij zullen niet alle chakra’ gaan
benoemen. Het zou te veel tijd kosten. Wij geven jullie echter een
beetje huiswerk mee. Wanneer je door je land en je wereld reist,
probeer dan de energieën tijdens je reizen waar te nemen. Jullie
gaan misschien naar plekken die de ondergeschikte chakrapunten
zijn. Wij zullen deze in het kort beschrijven. De ondergeschikte
chakrapunten helpen fundamenteel deze hoofdchakrapunten bij het
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uitbalanceren van de energie. Ze zijn niet de centrumpunten, maar
zij helpen de hoofdchakra’s. Wij zullen jullie een voorbeeld geven.
De energie van Yucatan is bijvoorbeeld een ondergeschikte
chakrapunt die helpt bij het proces van de tweede chakra. Dus,
wanneer je naar Yucatan reist en je reist naar Brazilië, zou je
dezelfde energie kunnen voelen.
Alle chakra's bevinden zich in Sedona
Sedona bezit vertegenwoordigende energieën van elk chakra, dus
Sedona is niet slechts één vortex, maar een combinatie van vele.
Wanneer je denkt dat je de wereld moet bereizen naar alle
chakrapunten, wat wel erg vermoeiend is, neem dan een trip naar
Sedona. Jullie beginnen iets van deze verschillende energieën te
proeven. Welnu, we zeggen jullie dat je natuurlijke levensstroom je
naar ieder gebied van de planeet brengt waar je nodig bent. Omdat
jullie niet op de planeet leven, maar er een deel van zijn, zal je
levensstroom, of waar jij je bevindt altijd de energie van de planeet
behulpzaam zijn. Dus, wanneer je de planeet wilt bereizen om je
diensten aan te bieden maar je bent er niet toe in staat, wees er dan
zeker van dat je natuurlijke reizen je naar die plaatsen brengt waar
je nodig bent. Het is helemaal niet nodig om naar al die plaatsen te
gaan. Uiteindelijk kun jij je met al die plekken in je eigen bewustzijn
verbinden.
Welnu, we krijgen zelden vragen van iemand die op alle cessies is
geweest, dus heeft er nog iemand iets te vragen?
Het eerste deel van de vraag heeft te maken met Kioto en de ET
verbindingen.
In de oude tijden was Kioto een hoofdcentrum voor buitenaardse
communicaties. Wanneer we het over een centrum hebben, spreken
we over fysieke Et contacten en ook over telepathische contacten.
Jullie stad Kioto had de rol van een hoofdstad in het verleden, de
hoofdstad van de Japanse eilanden voor buitenaardse contacten.
Hoewel daar een sterke Pleiadense energie bestaat, is het ook
verbonden met de energie van de Ascension van Werelden, want in
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vroegere tijden, was het een belangrijke intergalactische stad met
veel, veel verschillende beschavingen van verschillende planeten
die deze een bezoek brachten. Wat heel interessant is, is dat vele
culturen op jullie planeet heilige bouwwerken bezitten, maar niet
meer de betekenis van die architectuur begrijpen. Wanneer je een
blik werpt op veel van jullie tempels met de spirituele structuur aan
de top, lijken ze erg sterk op jullie hedendaagse radiotorens. Het
bewuste verstand moge dan de buitenaardse erfenis op jullie
planeet vergeten zijn, het onderbewuste zeker niet. Jullie zullen in
het algemeen ontdekken dat de gebieden in Japan met zeer veel
tempels met die toppen eens belangrijke ET communicatiecentra
waren. Wanneer je door je wereld reist, zullen jullie meer van
dergelijke bouwwerken vinden, met verschillende stijlen omdat de
cultuur
anders
is,
maar
met
dezelfde
functie
als
communicatiecentrum.
De Kioto-Canberra Connectie
Om een relatie te leggen met datgene wat het kanaal ons vroeg, er
bestaat een verband tussen Kioto en de Australische hoofdstad
Canberra. De energievibraties lijken sterk op elkaar, want Canberra
was ook een oud centrum van ET communicaties. In onze tijd
bewaren Kioto en Canberra nog steeds een energetische
communicatie met de ET’s, maar het is nu op een telepathisch
niveau. Maar wanneer je Kioto binnenkomt, opent het bewustzijn
zich voor dat soort contact. Hoogstwaarschijnlijk gebeurt dat in de
droomstaat. Velen van jullie zullen door dit vooruitzicht zeer
opgewonden raken wanneer jullie vannacht gaan slapen. Door het
werken aan de chakra’s en ET energieën, zullen jullie een
interessante nacht beleven. Verwijzend naar de vraag over
Mt.Kurama, de energie van die berg is verbonden met een
bewustzijn dat Sanat Kumara wordt genoemd. Die energie is een
naam voor het bewustzijn dat jullie collectief bewustzijn
vertegenwoordigt. De naam Sanat Kumara verwijst naar de
verenigde energie van jullie collectief bewustzijn. Het is als het
hoger zelf van de planeet. Er zijn gebieden op jullie planeet die
energetisch in staat zijn om deze hoger-zelf energie van de planeet
te ontvangen. Kioto is een dergelijke plek. Wij hebben de
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mededeling ontvangen dat een festival met dezelfde naam op
dezelfde dag wordt gehouden in zowel Kioto als de Himalaya’s. Dat
festival is ook verbonden met de ontvangst van het hoger zelf van
het massabewustzijn van de Aarde.
Hoe zit het met Mt.Fuyiyama?
Vele mensen van jullie wereld voorspellen vulkanische uitbarstingen
en aardschokken. Wij kunnen met alle zekerheid stellen, dat tussen
nu en het ‘einde’ van jullie planeet, het inderdaad tot een uitbarsting
zal komen. Echter, of dit tijdens jullie levens zal plaatsvinden, dat is
nog niet beslist.
Planetaire Kundalini
Welnu, jullie hebben misschien iets gehoord over de kundaliniervaringen. Veel mensen hebben er naar gezocht, sinds de tijd dat
de geruchten zich over jullie planeet verspreiden. In het algemeen
gesproken, de kundalini-ervaring begint in de wortelchakra. Er is
een verzameling energie dat opstijgt, zich door de chakra’s beweegt
en zich uitstort door de kruinchakra. Als Fuji tot uitbarsting komt, of
wanneer het uiteenbarst, zal dit een planetaire kundalini-ervaring
zijn. De mens is al snel geneigd te zeggen dat een bepaalde eruptie
of aardschok iets negatiefs zal zijn, maar dit is het niet altijd. Deze
planetaire kundalini-ervaring kan energetisch plaatsvinden, maar het
kan ook stoffelijk gebeuren. Hoe het zich zal manifesteren is nog
niet echt beslist. Maar de kundalini-ervaring is, voor de meesten, de
ultieme spirituele ervaring. Wanneer het tot een uitbarsting komt, is
dit zeer waarschijnlijk een zeer krachtig teken. Echter, wanneer het
niet tot een uitbarsting komt, kunnen toch deze krachtige
veranderen plaatsvinden. De planetaire chakra’s die we besproken
hebben zijn niet noodzakelijkerwijs dezelfde als de krachtcentra van
jullie planeet. Sommige van deze plekken die jullie misschien
bezoeken, voelen niet erg krachtig aan. Wij zullen het lichaam als
voorbeeld nemen. In Shiatsu betekent het drukken op de plekken
van de chakra’s niet per sé dat er veel energie vrijkomt. Dat
betekent niet dat deze chakra plekken niet de hoofdenergiecentra
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zijn van het lichaam. Zij reageren niet noodzakelijkerwijs op de
Shiatsu, zoals andere delen van het lichaam doen.
De krachtcentra zoals Egypte, Peru en de Yucatan zijn als de
belangrijkste acupunctuurdrukpunten, die zich bevinden tussen de
basis van de duim en de basis van de wijsvinger. Wanneer dat
drukpunt wordt gestimuleerd wordt een grote hoeveelheid energie,
dat in het lichaam wordt vastgehouden, losgelaten. Wanneer je naar
Peru gaat bijvoorbeeld, is het als het drukken op een van deze
energiecentra. Het hoeft niet met een chakra verbonden te zijn,
maar het maakt een grote hoeveelheid energie vrij. Is het nu een
beetje duidelijke geworden?
Hoe kan het bezoeken van de energiecentra het fysieke lichaam
beïnvloeden?
Welnu, we zouden kunnen zeggen dat het Yucatan gebied het
allereerst op het emotionele niveaus inwerkt door het vrijgeven van
veel opgebouwde emotionele energie. Het begint ook het innerlijke
mannelijke en vrouwelijke te genezen. Het fysieke lichaam zal dit
loslaten van energie beantwoorden. Iedere blokkade die je in een
specifiek chakra vasthoudt, zal zich uiteindelijk als een ongemak in
het stoffelijke manifesteren als het niet wordt vrijgemaakt. Dus, het
bezoeken van een gebied zoals de Yucatan bijvoorbeeld, zal wat
van die opgebouwde energie helpen vrijmaken, waardoor het
fysieke lichaam geen ongemak beleeft. Op het fysieke niveau zal
het cellulaire niveau, wanneer de emoties energieën loslaten,
vergiften vrijmaken. Dit is een van de belangrijkste redenen waarom
de mensen ziek worden in de gebieden van Egypte, de Yucatan en
Peru; je lichaam beantwoordt het loslaten van de emoties op het
energetische niveau. Het lichaam reflecteert wat zich in het
energetisch veld afspeelt. Wanneer het energetische lichaam zich
van vergiften ontdoet, zal ook het lichaam zich hiervan bevrijden. Wij
zullen niet al te diep ingaan op Egypte, Peru en de Yucatan en wat
zij voor het lichaam betekenen, want dat is per individu verschillend.
Wij kunnen tot op zekere hoogte in moeilijkheden komen, wanneer
we te onbuigzaam worden. Maar, heel simpel, je totale fysieke
lichaam en je energetische lichaam zullen door dramatische
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veranderingen gaan. Hoe meer je emotioneel gereinigd bent, hoe
minder last je zult hebben van de reizigersziekte. Maar de
veranderingen voor jou op deze plaatsen komen van je energetisch
niveau rechtstreeks naar het basale cellulaire niveau.
In veel esoterische leringen op jullie planeet werd gesproken over
de chakra’s die corresponderen met het fysieke lichaam. Wij hebben
van veel mensen gehoord dat er zeven niet-fysieke chakra’s zijn. Wij
hebben veel gehoord. Wanneer we jullie zouden vertellen hoeveel
er in werkelijkheid zijn, dan zouden we jullie moeten vertellen dat je
kon blijven tellen. Zij gaan tot in het oneindige door. Dat zou jullie op
tilt laten slaan. Dus, de mensen worden zich meer en meer chakra’s
bewust wanneer zij spiritueel groeien. Voor dit moment hebben wij
ervoor gekozen ons slechts op die chakra’s te richten die met jullie
fysieke lichaam in verband staan. Dit is onze persoonlijke keus.
Vanaf het moment dat jullie volledig fysiek waren, besloten wij alleen
maar met die fysieke chakra’s te werken.
Hiermee bedoelen wij niet dat de planeet niet-fysieke chakra’s bezit,
maar dan verzeil je in echte esoterische informatie. Ik daar heb ik nu
echt geen zin in.
Engelen symboliseren ET energieën
Er was een tijd dat buitenaardsen in levende lijve op jullie planeet
wandelden en verkeerden met de mensen. Gedurende die tijd
waren de mensen zich heel goed bewust dat de buitenaardsen uit
de ruimte kwamen. Toen echter de buitenaardsen definitief de
planeet verlieten en al generaties waren verdwenen, begonnen de
mythologieën te verschijnen. Wanneer verhalen generatie na
generatie worden doorverteld, veranderen ze vaak. Dus de verhalen
over deze buitenaardsen, wezens van de ruimte, veranderden in
mythologieën die gevuld waren met symbolen. De Engelen zijn een
van die mythische symbolen, die eens buitenaards bewustzijn
vertegenwoordigden. Wanneer iemand het bewijs zoekt over het
bestaan van engelen, of een van deze mythische uitgebeelde ET
wezens, wanneer hij de geschriften leest, wordt het heel duidelijk.
De christelijke bijbel is gevuld met verhalen over buitenaardse
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interacties. Ze zijn veranderd van letterlijke verhalen tot
mythologische vertalingen of interpretaties. In deze tijd
plaatsen de mensen mythologieën in de hoek van ‘sprookjes’.
Het is opvallend dat de toespelingen op wie jullie zijn en wat
jullie zullen worden in die mythologieën liggen opgesloten.
Want, wanneer jullie de oude verbindingen van jullie planeet
gaan onderzoeken, zullen al jullie vragen worden beantwoord.
Wanneer jullie ontwaken voor de oude buitenaardse kennis en
meer en meer over jullie zelf ontdekken, zullen alle vragen
worden beantwoord. De toespelingen over afkomst zijn in die
mythologieën te vinden. Dus ja, engelen zijn absoluut
vertegenwoordigers van buitenaardse energie. Dus voor dit
moment wensen wij jullie allen een zeer opwindende nacht
toe. Droom zacht. Veel liefde voor jullie allen. Slaap wel.
Germane

(Vertaald: Harmen Schouwerwou www.unitynet.nl)
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Nibiru
Vlaggenschip Nibiru
van de Pleiadian Federatie
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Het Grote Experiment – de Drie Planeten 'Aarde'
De Eerste Aarde - Lyra (Vega Sterrenstelsel)
Lang geleden, zelfs voor de tijd die wij kennen, waren er de
Stichters van het universum – zeer hoog ontwikkelde zielen, die al
vele universele spelen hadden voltooid. Deze schepper-goden
besloten een eigen universum te creëren.
Toen de Twaalf bijeenkwamen, moesten ze beslissen welk ‘spel’ ze
zouden kiezen waardoor de zielen die hier gecreëerd zouden
worden of naartoe kwamen spiritueel in hun nieuw universum
konden evolueren. En spirituele evolutie wil elke ziel.
Ten slotte, na rijp beraad, kozen ze het spel dat bekend is als
‘Integratie van de Polariteit’. Dit spel is een van de vele die de
integratie van Licht en Duister willen bereiken dat ontwikkeld was
door de Goddelijke Schepper waardoor deze zichzelf (Zij/Hij) kan
ervaren.
Nu de keus was gemaakt wisten ze dat ze de ervaringen van
individuen nodig hadden in de ontwikkeling van het spel in hun
nieuwe universum, individuen die ermee instemden hiervan een
onderdeel te zijn en het te willen voltooien.
Dus deden de Stichters een oproep aan alle zielen in alle universa
die minstens één Polariteitsintegratie Spel hadden voltooid. Hun
oproep werd beantwoord door negentig individuen, zeer ver
ontwikkelde zielen, die net hun spel hadden gerealiseerd en
uitkeken naar een andere plek om hun spirituele evolutie te
vervolgen. Deze groep van negentig bestonden uit 45 Vogelmensen
en 45 Leeuwmensen.
Ze arriveerden in dit (ons huidige) universum en vergaderden met
de Stichters om het spel te organiseren. De groep van negentig
kozen iemand uit hun gelederen die plaats moest nemen in de Raad
der Stichters als de verbindingsman tussen hun groep en de
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Stichters. Degene die gekozen werd is bij ons bekend als Devin.
Devin (zijn echte naam is Devaine) was de patriarch van de
Leeuwgroep (familie).
De Vogelmensen kregen een planeet in de Orion Constellatie als
hun nieuwe thuis, terwijl de Leeuwmensen een planeet kregen
toegewezen in de Lyra Constellatie.
Dus werd de groep van negentig opgedeeld en gingen ze naar hun
toegewezen planeet om aan het spel te gaan beginnen. De
Vogelmens moest het Duister vertegenwoordigen en de Leeuwmens
het Licht.
In de tijd hadden beiden een fysieke vorm ontwikkeld waarin ze
konden incarneren om aan het oppervlak van hun thuisplaneet te
kunnen wonen. Beiden vestigden een zuivere (koninklijke) bloedlijn
binnen hun steeds groeiend ras. In die tijd kruisten zij zich met
andere levensvormen op een thuisplaneet om nieuwe rassen te
creëren. En toen dat nieuwe ras een gevestigd onderdeel binnen
hun respectievelijke samenlevingen was geworden, arriveerden de
Vogelmensen/Reptielen in de Lyra Constellatie en koloniseerden
een naburige planeet van de Leeuwmensen. Hierdoor waren ze nu
gereed om aan hun eerste grote experiment van integratie te
beginnen. Wij noemen dit het Grote Experiment van de Eerste
Aarde.
Dit eerste grote experiment vond plaats op een 3D planeet zoals de
Aarde en het werd het thuis van de Leeuwmensen. Toen hun
technologie zich ontwikkelde, leerden de Leeuwmensen hoe ze
‘wormgaten’ moesten creëren en hoe ze ruimtereizen konden
maken. Weldra reisden beide rassen heen en weer en bezochten
elkaars planeet.
De twee groepen waren nu opnieuw verenigd, maar met vele
nieuwe mensen – hun afstammelingen – erbij. Na verloop van tijd
begonnen de twee koninklijke lijnen zich door huwelijken te
vermengen om allianties te vormen. Een bepaalde tijd ging alles
goed.
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Door het vermengen van beide rassen ontstonden er nieuwe rassen
en spoedig ontwikkelde zich een kastenstelsel. Er was een
koninklijke kaste, een priester kaste, de kaste van wetenschappers
en militairen. De overigen vormden de werkende klasse.
Het is me nog steeds niet helemaal duidelijk wat de oorzaak was dat
er een kloof ontstond tussen de twee koninklijke families waardoor
er de Eerste Grote Galactische Oorlog ontstond. Maar ik weet wel
dat dit het gevolg was van het gemis aan details in hun
communicatie. De een communiceerde met de ander maar ‘vergat’
bepaalde details van hun alliantie. Ze waren het niet helemaal eens
over de details van het akkoord. Dus werden gevoelens gekwetst en
dit leidde tot wantrouwen en toen lanceerden de Leeuwmensen de
eerste aanval op hun buren, de Reptielen.
Om het verhaal volledig te maken, er waren al enkele minder
belangrijke oorlogen op veel kleiner schaal geweest tussen de twee
Huizen. Mij is verteld dat toen mijn vader, Shimabala en Jehova’s
vader, Cobazar, werden gedood. Wij waren toen teenagers, nog nat
achter de oren toen onze vaders stierven. Tot die tijd waren wij zeer
intiem met elkaar.
Ik kan me enkele bezoeken herinneren bij Jehova in zijn favoriete
grot waar wij uren speelden. Deze herinneringen gaan gepaard met
warme, liefdevolle gevoelens. Nu we onze leidersmantel hebben
aanvaard, stellen wij ons onmiddellijk als tegenstander op – althans
tot op zekere hoogte – hoewel de oorlog die onze vaders doodde
voorbij is en mijn huwelijk met Jehova de alliantie heeft bezegeld,
waardoor er vrede tussen de families is ontstaan. En zelfs toen er
een nieuwe oorlog uitbrak, hebben we elkaar niet bevochten maar
probeerden onze persoonlijke band buiten de chaos ronddom ons te
houden.
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De Tweede Aarde – Pleiaden (het verlies van de 7e zuster)
Aan het eind van de Eerste Galactische Oorlog, met de vernietiging
van onze planeet, vluchtten mijn broer Devin, ikzelf en Jehova
samen met een grote groep mensen naar een van onze laatste
sterrenschepen, Pelegai.
Ten slotte vestigden we ons in een nieuwe cluster van sterren die
bekend is als de Zeven Zusters, de Pleiaden. Wij woonden op dit
schip en het kostte ons veel tijd een kolonie aan het oppervlak van
de planeet te vestigen. Wij noemden ons nieuw tehuis Avyon,
vernoemd naar onze oorspronkelijke thuisplaneet. Het was een
schitterende blauwe planeet, die veel op onze vorige leek, met twee
zonnen.
Het leven ontwikkelde zich en zo deden wij. Steden werden
gebouwd, beschavingen kwamen en gingen. Ten slotte lieten we de
planeet achter aan degenen die na ons kwamen. Wij werden de
Ouderen voor hen, de oorspronkelijke stichters van onze
beschaving op deze planeet. Maar zoals gewoonlijk, wanneer de tijd
voortschrijdt, verdwijnen de feiten waardoor de geschreven
geschiedenis niet langer de feitelijke gebeurtenissen weerspiegelen.
In de tijd werd deze planeet overal in de kosmos bekend en
sommige beschavingen kwamen omdat ze nieuwsgierig waren en
anderen kwamen omdat ze wilden veroveren. De bewoners van de
planeet hadden zich ontwikkeld tot het niveau waarin ze
ruimtereizen konden maken, net iets verder dan wij nu zijn
gevorderd. Ze waren zover geëvolueerd dat ze geen ziekte en
sociale ongelijkheid meer kenden en ze creëerden een verenigde
regering, maar het was wel een samenleving met een bijna
bijenmentaliteit. Iedereen dacht en handelde als één, maar hun
acties drukten niet de duistere kant van hun aard uit. Ze gebruikten
slechts een lichte kant als hun sociale norm.
De mensen stagneerden in hun spirituele groei omdat ze hun
duistere, mannelijke kant onderdrukten en hun drie lagere chakra’s
gebruikten. Als gevolg hiervan bracht dit op een onbewust spiritueel
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niveau een ras voort die hun polaire opponent zou worden om hen
uit deze dwangpositie te forceren.
In het begin sprak dit ras over vrede, maar het kreeg al snel in de
gaten dat ze meer voordeel konden behalen door de planeet over te
nemen in plaats van met een ras van mensen samen te werken
wiens leven ze niet konden begrijpen.
Het duurde jaren voordat hun werkelijke plan duidelijk werd toen ze
probeerden zich te verzetten. Toen dit uitkwam en hun
onderhandelingspogingen mislukten, lanceerden de mensen de
eerste aanval om dit ras van hun planeet te verdrijven. Bij dit
gevecht vernietigden ze de planeet. De overlevenden vluchtten naar
vele plekken in de galaxy en vestigden ten slotte kolonies op andere
planeten.
De Derde Aarde (onze huidige aarde)
Dus hier zijn we dan in een ander ascensionproces. De eerste twee
aarde-planeten hebben hun ascension nooit bereikt. Ik denk dat
velen van ons hier aanwezig waren bij de beide vorige
experimenten. En dankzij de wijsheid die wij hebben vergaard uit
onze ervaringen zullen wij onszelf – de aardse mensen en de
planeet – met succes ascenderen.
Het enige wat ons voorheen ontbrak was de compassie en de
acceptatie van de anderen die van ons verschillen. Wij hebben
geleerd dat het polariseren naar het licht of het duister ons geen
compassie laat voelen en geen vrede bewerkstelligt. Slechts de
integratie van Licht en Duister in ons en hun begeleidende
manifestaties in onze werkelijkheden zullen het Derde Grote
Experiment kunnen volbrengen met de planeet in tact en met alle
rassen erbij betrokken die daardoor hun spirituele wegen kunnen
vervolgen.
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Onze voorouders
De Leeuwmensen
De Leeuwmensen (Katachtigen) zijn een
van de twee hoofdrassen in ons
universum. Zij kwamen hier op
uitnodiging van de Stichters. Toen ze met
succes hun Universeel Spel hadden
beëindigd en hun universum hadden
voltooid, bood een groep van 45
Leeuwmensen zich als vrijwilliger aan om
dit universum vorm te geven en toezicht
te houden op hetzelfde spel hier.
De Leeuwmens is een tweebenig ras met
een lengte dat varieert van 3,65 tot 4,86
meter. Hun huid is bedekt met een soort zacht donzig haar en
hoewel ze geen vacht hebben, bezitten ze wel manen en hebben
zowel de mannen als de vrouwen lang haar.
Hun oogkleur varieert van blauw tot goud en kan van blauw naar
goud veranderen wanneer ze volwassen worden. Zij veranderen ook
van een gouden bruine kleur naar wit.
In het algemeen heeft de Leeuwmens een warm, opgewekt en
intellectueel temperament. Wanneer ze volwassen worden
veranderen ze naar een meer beschouwende, introspectieve en
vriendelijke geaardheid. De ouderen worden geëerd vanwege hun
wijsheid, compassie en inzichten.
Als ras zijn ze bijzonder gesteld op hun eigenheid en ze hebben een
sterk gevoel van 'fair play'. De vrouwen worden in gelijke mate als
de mannen gerespecteerd en geëerd. En het dient gezegd te
worden - ze zijn zeer leergierig en nieuwsgierig.
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Als onderdeel van het Universele Spel gaven de Stichters de
Leeuwmensen een nieuwe thuisplaneet in de Lyra Constellatie. De
Leeuwmensen noemden het Avyon. Nu is dit niet de juiste uitspraak,
noch spelling, maar het lijkt erop. De echte naam kan niet in het
Engels/Nederlands worden weergegeven.
Avyon is een paradijsachtige planeet met bergen, meren, rivieren en
oceanen. Deze blauwe planeet lijkt sterk op onze huidige Aarde qua
vorm en haar gevarieerdheid aan vegetatie en levensvormen.
Toen de Leeuwmensen arriveerden, waren ze in etherische vorm en
moesten zich dus via een evolutiefase naar een fysiek lichaam
ontwikkelen om op de planeet te kunnen wonen. Na vele miljoenen
jaren ontwikkelden ze de leeuw en andere katachtigen en begonnen
in die vormen te incarneren.
Als onderdeel van het plan bleef een deel van de oorspronkelijke
Leeuwmensen in hun etherische vorm om degenen die
incarneerden bij te staan. Ze zouden het equivalent worden van
jullie huidige Christen wezens. Besef dat dit een 3D planeet was en
toen de etherische Leeuwmensen eenmaal incarneerden vielen ze
ook onder de sluier der vergetelheid, dat een onderdeel is van het
functioneren van een 3D planeet van de vrije wil.
Toen de tijd verstreek en na eindeloze incarnaties, evolueerden de
Leeuwmensen zich tot een soort dat rechtop liep en dat het
bewustzijn van hun etherische tegenhanger bewaarden dankzij de
periodieke incarnaties van sommige etherische Leeuwmensen en
het DNA ontvingen van een tweebenig zoogdier dat op een aap leek
die zich ook op de planeet ontwikkelde.
Met het DNA van dit zoogdier konden de Leeuwmensen een meer
menselijk lichaam ontwikkelen, terwijl ze toch de belangrijkste
gelaatsuitdrukkingen en de andere karakteristieken van de
Leeuwmens behielden. Door deze kruisingen bereikten ze een fase
waarin de koninklijke bloedlijn van Avyon, of het Huis Avyon
ontstond.
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De etherische Leeuwmensen bleven incarneren om niet alleen het
DNA aan te passen, maar ook om de aan de planeet gebonden
broeders en zusters te onderwijzen en te trainen in de hogere
principes waardoor ze niet zouden blijven hangen in hun nietintelligente dierlijke incarnatiecyclus. Zoals je ziet. evolueerden de
Leeuwmensen zich op Avyon ongeveer op dezelfde manier als de
mensen hier op Aarde. Het enige verschil was dat de mens tot nu
toe wel in een dierlijke cyclus bleef steken.
Op termijn werden de Leeuwmensen in aantal groot genoeg om de
verantwoordelijkheid als planetaire hoeders van hun thuiswereld op
zich te nemen. Zij bleven zich evolueren en uiteindelijk ontwikkelden
ze de technologie voor ruimtereizen en vervolgens de 'warp'technologie. Hun etherische broeders en zusters bleven hun gidsen.
Velen onder hen werden de genetici (hun specialiteit) en begonnen
levensvormen te helpen ontwikkelen voor verschillende soorten
planeten en sterren in het universum. Sommigen onder hen werden
belangrijke ruimteonderzoekers/reizigers en wetenschappers in
verschillende disciplines.
Tijdens deze fase in hun ontwikkeling richtte hun aandacht zich op
dat tweebenige zoogdier waaraan ze zoveel hadden te danken en
begonnen ze aan een kruisings- en verbeteringsprogramma dat hen
een ziel zou geven en tijdens dit proces creëerden ze een nieuw
soort dat bekend zou worden als de Mens.
Na talrijke kruisingen en genetische verbeteringen werd de
Adamitische mens gecreëerd. Er waren twee lijnen - het roodharige
wezen dat avontuurlijker, meer extravert en energieker was en het
platina blonde wezen dat vriendelijker en meer beschouwend was.
Na duizenden jaren van zorgvuldige kruisingen, kregen de
Leeuwmens/menselijke hybriden de overhand in de koninklijke lijn
van de Leeuwmensen, het Huis Avyon, ten koste van de zuivere
Leeuwmensen. Toch was dit volgens plan.
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In de loop der tijden werden de zuivere Leeuwmensen de vroegere
voorouders van de Mensen met alleen maar hun genetische
eigenschappen als een herinnering aan de verbinding tussen hen.
En hoewel de genetische relatie tussen de Leeuwmensen en de
Mensen door de moderne mens vergeten is, blijven de
Leeuwmensen in ons bewustzijn als de luisterrijke schepsels die ons
respect en liefde verdienen.
De Leeuwmensen blijven de liefdevolle en steunende hoeders van
hun genetische nakomelingen - de Mens. Zij hebben deze rol in alle
tijden en dimensies van het universele Spel vervuld.
Devin (Leeuwmens) is de regerend patriarch van het 9D Koninklijk
Huis Avyon en Anu (mens) is de regerend patriarch van het 5D
Koninklijk Huis Avyon in deze tijd.
De Mens
De mens is de jongste van de vier
hoofdrassen in ons universum. Ze
werden voor het eerst door de
Leeuwmensen gecreëerd op een planeet
in het Vega sterrenstelsel van de Lyra
Constellatie.
De mensen zijn uniek onder de rassen
vanwege hun DNA-codering. De mens
bezit een gen voor compassie die
afkomstig is van de Leeuwmens. Ze zijn
de erfgenamen met een grote opdracht
voor alle andere rassen om te laten zien
hoe je compassie bereikt door het
openen van het hart en het hartchakra.
De mens ontving een andere scheppingsmythe dan hun
tegenhanger, de Reptiel. De menselijke scheppingsmythe verklaart
dat ze ernaar zullen streven in harmonie te leven met elk ander ras
wanneer zij zich op een planeet vestigen die ze willen koloniseren.
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Het verklaart ook dat zij door hun levend voorbeeld hun mederassen
de weg zullen tonen om 'compassie van het hart' te bereiken in
plaats van 'compassie van het hoofd' (mentale compassie). Hierdoor
zul je ontdekken dat de Leeuwmens en de Mens die hun hart
geopend hebben assertief, waarheidslievend en confronterend
zullen zijn in hun communicatie en omgang met anderen.
De mens kreeg de overhand in de Koninklijke Lijn Avyon in de tijd
dat zij het Pleiadische sterrenstelsel bereikten.
De Walvisachtigen
De Walvisachtigen zijn een ras van
Wezens die de fysieke vormen van
dolfijnen en walvissen aannemen.
Hun thuiswereld is een planeet in
het Sirius sterrenstelsel met
behaaglijk warm blauw water.
Vele Walvisachtigen lopen rechtop.
Zij staan bekend om hun hoog
ontwikkeld gebruik van geluid. Ik heb een persoonlijke ervaring met
deze wezens toen ze me naar hun planeet meenamen tijdens een
droomstaat. Ik herinner me het gevoel van warm aqua-blauw water
en hoe ik me verbaasde dat ik kon ademhalen. Daarna werd ik op
een tafel geplaatst en voelde de sensatie dat ze iets in mijn bloed
'zongen'. Toen 'zongen' ze me naar huis en terug in mijn lichaam. Ik
werd wakker in de meest vredige en euforische stemming.
De Walvisachtigen spelen een belangrijke rol in de aardse evolutie.
Nu zijn ze de hoeders en de gidsen van het gedeelte van de
etherische Siriërs die zich in de lichamen van de dolfijnen en
walvissen bevinden om de biosfeer van de Aarde in stand te
houden.
De etherische Siriërs zijn de zielsgroep die de Aarde als hun
thuiswereld hadden gekregen toen hun vorig thuis, Sirius B,
implodeerde.
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Wanneer de Aarde ascendeert zullen de etherische Siriërs de
hoeders van hun planeet worden. Degenen die in het water leven
krijgen de keus van vorm te veranderen en een aards lichaam aan
te nemen en zullen dan de landhoeders worden. Vele etherische
Siriërs in de wateren zullen die keus nu maken en zullen aan land
komen. Ze keren naar hun thuiswereld terug om getraind te worden
voor een menselijk lichaam, zodat ze als hoeders naar de Aarde
kunnen terugkeren.
Degenen die tot de etherische Sirische zielsgroep behoren voelen
zich in het algemeen sterk aangetrokken tot de dolfijnen en
walvissen. Ze worden ook in de organisaties en groepen gevonden
die zich bezighouden met het helen van de Aarde en het in stand
houden van de grondstoffen.
De meerderheid van de etherische Siriërs bevinden zich onder de
zwarte, rode en bruine rassen van de Aarde.
De Vogelmens
De ‘Carians’ zijn een ras van Wezens die op
een vogel lijken. In hun meest geëvolueerde
staat vertegenwoordigt de regerende klasse de
mens met de eigenschappen en kleur van een
arend.
Zoals
de
oorspronkelijke
Leeuwmens,
arriveerde de Vogelmens als eerste in het
universum toen het werd gecreëerd. Een groep
van 45 kwam op verzoek van de Stichters van
dit universum om te helpen en toezicht te
houden bij dit Universele Spel.
De Stichters gaven de Vogelmensen een nieuwe thuisplaneet in de
Orion Constellatie. Het was tropisch en bezat een overvloed aan
vochtige moerassen en oerwouden. Het bezat ook meer eilanden
dan vaste landmassa’s.
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Zoals de Leeuwmensen waren ze etherisch en moesten daarom
fysieke lichamen ontwikkelen uit de levensvormen die aan het
oppervlak van de planeet leefden. Natuurlijk kozen ze de
levensvorm die na een periode van honderdduizenden jaren een
vogel werd en ze ontwikkelden lichamen van verschillende kleuren
en omvang.
De Vogelmens staat bekend vanwege zijn unieke affiniteit voor een
kleurige pluimage en dus creëerden ze fysieke lichamen die hun
creatieve talenten op dit terrein reflecteerden. Daarom kennen de
Vogelmensen meer variatie in grootte, vorm en kleur dan de
Leeuwmensen. Ze kunnen 3,80 lang worden of slechts een aantal
centimeters.
Een groep van de oorspronkelijke 45 Vogelmensen bleef, zoals de
leeuwmensen, in etherische vorm en vormden een Raad die
toezicht hielden over de ontwikkeling van hun broeders en zusters
die op de planeet incarneerden om hun fysieke vorm te verbeteren.
Toen hun fysieke voertuigen een bepaald niveau hadden bereikt,
begonnen ze met genetische kruisingen (dat ze van de
Leeuwmensen hadden geleerd) met bepaalde reptielen die zich in
de moerassen en de warme streken van de planeet hadden
ontwikkeld. Het gevolg van deze genetische programma’s was de
creatie van een nieuw hybride ras die bekend is als de Draconiërs.
Ze waren gedeeltelijk vogelmens en reptiel.
Op een bepaald tijdstip waren de Draconiërs sterker
vertegenwoordigd in de koninklijke lijn Aln dan de zuivere
Vogelmensen. En, evenals bij de Leeuwmensen, kregen de
Draconiërs en hun eerste creaties, de vliegende draak (slang), de
overhand in het Huis Aln
Ten tijde van het Grote Experiment van de Eerste Aarde, stond een
vliegende draak aan het hoofd van het Huis Aln die bekend was als
Cobazar. Cobazar is de vader van Jehova. Zie de Drie Aarden voor
meer informatie.
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De Vogelmensen staan bekend vanwege hun scherpe analytische
en organiserende vermogens. Een overheersende karaktertrek van
de Vogelmens is hun behoefte er altijd goed uit te willen zien. Het
zijn goede teamspelers zolang de teamstructuur gepaard gaat met
discipline en strikte gedragsregels.
Je zult zien dat de Vogelmensen sterk vertegenwoordigd zijn bij het
creëren en in stand houden van sterrenpoorten, dimensionale
rasters en magnetische velden in onze galaxy en universum. Hun
aangeboren analytische vermogens maken hen voor dit werk
geschikt.
Ze staan ook bekend vanwege hun militaire capaciteiten en hun
sterrenschepen zijn het verst ontwikkeld in het universum. Zij
bezetten de meerderheid van de militaire posten tijdens het Grote
Experiment van de Eerste Aarde. Het grote vloot aan
sterrenschepen en kruisers voor de Lyraanse Galactische Federatie
had een Vogelmens als opperbevelhebber en het Koninklijk Huis
Avyan en Aln werd bestuurd door een Vogelmens.
De Reptielen
Het Reptielenwezen (draken, slangen en
hagedissen) is de creatie van de
Gevleugelden, hun ouderras. Zij
ontwikkelden zich in het Alpha Draconi
sterrenstelsel van de Orion Constellatie.
De koninklijke lijn van de Reptielen zijn
de Draconiërs, de gevleugelde draken.
De naam van hun koninklijke bloedlijn is
het Huis Aln. Dit is niet de juiste spelling,
maar het lijkt erop. Het lijkt meer op Oln
of Ahln. Houd wel in gedachten dat de
gewenste spelling van de Raad Aln is.
De Reptielen kennen twee belangrijke
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onderrassen. Zij staan bekend als de Gevleugelde Draken
(Slangen) en de Hagedissen die door sommigen de Lizzies (Engels)
worden genoemd.
De Reptielen zijn minder emotioneel dan hun menselijke
tegenhangers. Toch bezitten ze een verfijnde kennis van de
universele fysica en wetten. De Reptielen zijn verantwoordelijk voor
de Mysteriescholen op Aarde en hun onderricht is ontleend aan de
oude kennis van het voorouderlijk ras de Gevleugelden.
De Reptielen hebben van dit voorouderlijk ras een scheppingsmythe
ontvangen dat botste met de scheppingsmythe van de Mens. De
Reptielen was verteld dat ze het recht hadden alle planeten en
sterrenstelsels in het universum te koloniseren en wanneer ze dit
deden dat ze ook het recht hadden elke beschaving die ze daar
vonden te veroveren of te vernietigen.
Deze scheppingsmythe was de bron van de vele conflicten tussen
de Reptielen en de Mensen in alle dimensies. Toch was dit een
onderdeel van het Universele Spel (polariteitsintegratie). Zonder dit
spel zou iedereen in vrede hebben geleefd en zou er geen conflict
zijn geweest, maar zou de zielsevolutie stagneren en het universum
zou tot stilstand komen.
De Reptielen vertegenwoordigen het Duister in het Spel van de
integratie van de polariteit, terwijl de Mensen het Licht
vertegenwoordigen. Door middel van dit Spel van de hoogste orde
kregen alle zielen in dit universum de gelegenheid spiritueel te
evolueren en weer één te worden met de creatieve godsbron.
Jehova is de regerend patriarch van het 9D Huis van Aln en Enki is
de regerend patriarch van het 4D Huis Aln in deze tijd. Tot voor kort
was Enki’s zoon, Marduk, de huidige bevelhebber van het Federatie
Vlaggenschip Nibiru, nadat hij de controle had overgenomen van
zijn grootvader Anu, de vorige bevelhebber. Voor zover ik begrijp
werd Enki de patriarch van het 5D Huis Aln en ook het hoofd van de
5D Nibiru Raad die het Duister vertegenwoordigt.
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De 4D en 5D bewoners van Nibiru
Er bestaat veel controversiële en foutieve informatie over de
identiteit en de handelingen van de 4D en 5D Nibiruanen. Ik wil deze
gelegenheid graag gebruiken om dit toe te lichten vanuit ons
perspectief (9D leden).
Alle rassen die hieronder vermeld staan kunnen de Anunnaki
genoemd worden, wat eenvoudig betekent ‘degenen die in schepen
naar beneden kwamen’. Nibiru, die een veldkwartier van de
Federatie is, heeft veel mensen aan boord die op verschillende
terreinen deskundig zijn. Zoals een van onze ruimtestations witte,
zwarte en Aziatische mensen hebben die op verschillende terreinen
gespecialiseerd zijn, zo geldt dit ook voor Nibiru. Daarom, de
Annunaki bestaan uit verschillende rassen en culturen. Elk individu
werd gekozen vanwege hun expertise, zoals ook wij het personeel
uitkiezen voor de landingen op de maan bijvoorbeeld.
Laten we het nu hebben over de Igigi … degenen die de
ruimtestations bemannen die banen beschrijven. Zoals ik het
begrijp, was een van deze rassen - de Grijzen - oorspronkelijk een
androïde ras, in oude tijden bekend als de Igigi. (Ik geloof dat deze
ruimtestations er nog steeds zijn – een bevindt zich op de Maan en
een andere op Mars) Maar niet alle Igigi waren Grijzen en niet alle
Grijzen zijn androïden, sommigen zijn geëvolueerd. Er bestaan vele
groepen die wij classificeren als Grijzen … sommigen zijn reptielen
en anderen zijn Zeta’s etc.
Nibiru was en is nog steeds het tehuis voor vele mensenrassen. Er
zijn Mensen, Leeuwmensen, Reptielwezens, Vogelmensen,
Insectwezens, Grijzen, Kikkerwezens, Waterwezens etc. Nibiru is
een vrede handhavend ruimtestation dat zich door onze galaxy
beweegt.
Van 2000 jaar voor Christus tot 1999 jaar na Christus was Nibiru in
bezit genomen door een groep die overwegend bestond uit
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Reptielen/Mensen, onder het gezag van Marduk, de kleinzoon van
Anu, de vroegere commandant van Nibiru.
Anu is onlangs weer in ere hersteld als commandant van Nibiru,
maar zijn zoon Enlil is medeverantwoordelijk voor die baan. Hij is in
wezen samen met zijn vader de drager van het gezag.
Enki is er ook bij betrokken, maar houdt zich liever met genetica
bezig en is betrokken bij het hercoderen van het DNA van de
mensen om hen voor te bereiden op de ascension en op het
komende lidmaatschap bij de Galactische Federatie. Deze DNAhercodering gebeurt momenteel mondiaal. Voor zover ik heb
begrepen, is Enki momenteel betrokken bij de genetische
manipulaties in de laboratoria op de ringen van Saturnus.
4D Leden
De 4D leden zijn de rassen die het meest gevangen zitten in de
lessen van de polariteit. Hoewel ze zich in een hogere dimensie dan
ons bevinden (ze zijn gewoon al langer bezig), hebben ze zich meer
technologisch ontwikkeld dan spiritueel. Met andere woorden hun
vernietigingswapens zijn meer geavanceerd dan de onze op aarde
en hun sociale structuur is meer gericht op technische snufjes voor
hun gemak.
Sommige van deze rassen hebben zich meer eenzijdig gericht op
het Licht of op het Duister tijdens hun zielenevolutie. Degenen die
zich op het Licht hebben gericht vertonen het volgende gedrag:
• Willen hun boosheid onderdrukken en hun lagere chakraemoties.
• Willen hun eenheid bewaren, in dit geval een onevenwichtige
vorm van eenheidsbewustzijn die het Duister buitensluit.
• Verlies van individualiteit in verschijning en gedrag.
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• Passief gedrag
• Onvermogen om het Duister en zijn doel te begrijpen.
• Afsluiten van de seksualiteit.
Degenen die zich eenzijdig richten op het Duister vertonen het
volgende gedrag:
• Agressief gedrag, militant, mentaal gericht zonder emoties.
Deze rassen beginnen uit te blinken in logica en technologie.
• Willen tegen elke prijs hun individualiteit handhaven.
• Open, onverhulde seksualiteit en passie
• Wantrouwen het Licht, dat ze als zwak zien.
Niet alle 4D wezens zijn reptielen. Er zijn vele rassen
vertegenwoordigd in de 4D Raad van Nibiru. De 4D leden van de
Nibiru Raad zijn die rassen die geïnteresseerd zijn in het creëren
van harmonische samenlevingen en allianties van samenwerking
met andere rassen.
5D Leden
Het enige verschil tussen de 4D en de 5D leden is hun niveau van
polariteitsintegratie. Nog eens, jullie vertegenwoordigen vele rassen.
De 5D leden zijn slechts een beetje dichter bij het bereiken van
harmonische samenlevingen dan hun 4D tegenhangers.
Zowel de 4D als de 5D leden zijn betrokken geweest bij de Aarde.
Ze waren actief in Egypte, Sumerië, Babylon, Atlantis, Lemurië en
andere plekken op de planeet.
Bijvoorbeeld, de beslissing in Egypte om Akenaten naar de Aarde te
sturen werd gemaakt door de leden van de 5D Sirius Alliantie als
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onderdeel van hun pogingen de mensheid te helpen. Zij waren
betrokken bij talrijke uitzaaiingen op Aarde en namen deel aan het
medische team die de eerste Adam creëerden. In tegenstelling tot
het populaire geloof, waren Enki en Ninmah (Ninhursag) niet
achtergelaten om alleen maar een dergelijke belangrijke heldendaad
te volbrengen. Zij werden hierdoor door vele anderen geassisteerd.
Wij hoeven de rassen in de dimensies boven ons niet te vrezen. Op
bepaalde manieren staan wij ver boven hen omdat wij de
integratiemiddelen bezitten die zij niet hebben. Daarom hebben wij
de unieke gelegenheid om spiritueel veel, veel verder te evolueren
dan zij. Toch dienen wij voor hen een voorbeeld te zijn voor
integratie en compassie, waardoor wij hen de rolmodellen kunnen
aanbieden die hun wonden kunnen helen en waardoor zij hun weg
naar huis terug kunnen vinden.

(Vertaald: Harmen Schouwerwou)
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