De Elohim, Scheppers Goden van het Fysieke Universum,
willen met je spreken
Wynn Free

Een serie dialogen tussen Wynn Free en een Bron, die
zichzelf identificeert als de Raad van Elohim, zoals gegeven
in de gechannelde transmissies van Terry Brown en Daphne
Karandanis

Wat is er werkelijk gaande op de Planeet Aarde?
Wat is er aan de hand met deze transformatie en wat is
het werkelijke belang van 2012?
Waar ga je heen als je sterft?
Hoe werkt bidden?
En veel meer!
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Opgedragen aan:
Er zijn veel personen, die immense bijdragen hebben geleverd zonder welke dit
boek niet kon zijn ontstaan.
Allereerst dank ik Daphne K. en Terry Brown die degenen zijn, die de
boodschappen in dit boek hebben gechanneld. Beiden hebben zich emotionele en
financiële offers getroost en hun tijd aan dit project gewijd.
Ik dank Terry in het bijzonder voor haar redactionele werk, voor haar toegewijde
samenwerking en ondersteuning van onze conference calls en voor haar
volhardende onbaatzuchtige hulp en toewijding.
Mijn erkentelijkheid gaat ook uit naar David Wilcock (www.divinecosmos.com) voor
zijn bereidheid om zich standvastig op te stellen tegenover vele veroordelingen en
om toe te staan zijn verhaal in “The Reincarnation of Edgar Cayce?” te vertellen.
Het inzicht dat ik verkreeg door het bestuderen van zijn werk betekende het begin
van het openen van de deur naar de ervaringen die de basis vormden voor “The
Creator Gods of the Physical Universe Would Like to Talk to You”.
Ik dank Carla Rueckert (www.llresearch.org) voor het door haar voortbrengen van
het originele Ra materiaal in 1981-1985, dat de basis vormde voor alles wat erop
volgde.
Ik dank Alan Painter voor het bewerken van het originele manuscript tot een goed
vormgegeven en presentabel boek.
Ik bedank in het bijzonder Rassouli voor de uitdrukkingsvolle, mystieke afbeelding
op de kaft. (www.rassouli.com)
Tenslotte dank ik u, lezer, voor het openen van de deur naar een avontuur dat de
begrenzingen van uw wildste verbeelding te buiten gaat.

Zegen, moed en liefde toegewenst
voor u en de uwen,
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Kanttekeningen bij de vertaling
Hoewel ik geen professionele vertaler ben, sprak de inhoud van dit boek mij zo aan, dat ik spontaan begon
het te vertalen.
Dat was niet altijd even gemakkelijk. Zowel vanwege het soms wat plechtstatige en ingewikkelde
taalgebruik, alsook vanwege sommige moeilijk te vertalen termen heb ik behoefte aan enige toelichting bij
deze vertaling, Verder heb ik enkele aannames gemaakt wat betreft de toonzetting, omdat dat in het Engels
en het Nederlands niet altijd eenduidig is te vertalen.
• De woorden “one” en “you”
“One” in “When one does this or that” kan op verschillende manieren worden vertaald met bijvoorbeeld
“Wanneer men dit of dat doet”, “Als iemand dit of dat doet”, “Als je zus of zo doet” . Het een klinkt
plechtiger of afstandelijker dan het andere. Ik heb daar telkens naar eigen goeddunken maar een keuze
in gemaakt, die mij het meest passend leek.
Eenzelfde probleem deed zich voor bij het gebruik van het Engelse “you”, dat zowel “u”, “jullie”, “jij” of het
wat algemenere “je” kan betekenen afhankelijk van of er sprake is van een gezags- of
beleefdheidsverhouding of een vertrouwelijke verstandhouding.
Ik ben er hier in het algemeen van uitgegaan, dat in de channelings communicatie tussen de bron en de
vragensteller uit oogpunt van hiërarchie en beleefdheid meestal sprake was van het beleefde “u”, hoewel
ik op bepaalde plaatsen voorkeur gaf aan het vertrouwelijker of algemenere “je”.
• Lastig te vertalen termen
o “Elohim” – de in het Oude Testament gebruikte term Elohim kan zowel meervoud als enkelvoud
betekenen. Ik heb in het algemeen de meervoudsvorm aangenomen.
o

“Spinning” en “spinningness” – wat letterlijk “rond draaien” en “rond tollen” betekent. Aangezien
“spin” ook een natuurkundig begrip is heb ik deze termen onvertaald gelaten.

o

“intentie housing” – bedoeld als geheel van intenties gevat in een “housing” als omhulsel of
omkasting. Onvertaald gelaten, omdat daar nauwelijks een term voor te nemen is.

o

“anchor points” – ook al is het moeilijk om een voorstelling te maken van deze door de geest
geprojecteerde referentiepunten, die vervolgens “met energie gevuld worden” leek het mij het beste
om de letterlijke vertaling “ankerpunten” te hanteren. Deze voorstelling van het proces deed mij
sterk denken aan de door Cayce veel gebruikte frase “Mind is the builder”.

o

“matrix” – omdat ik geen goede term als vertaling kon vinden voor deze totale constellatie van
ankerpunten heb ik de onvertaalde term “matrix” aangehouden.

o

“pattern” – als weergave van de hele constellatie van karmisch gedrag heb ik maar letterlijk
vertaald als “patroon”.

o

“One-ness” – omdat het letterlijke “eenheid” de relatie tot de of het “Ene” onvoldoende weergeeft
heb ik hier “één-zijn” gebruikt.

o

“dimensional shift” – als aanduiding voor dit geweldige gebeuren van transformatie van de derde
naar de vierde dichtheid en omschakeling naar een hogere energie en hogere trillings frequentie
door het bewegen van de aarde in de interstellaire ruimte in de richting van de zon, waarbij zelfs
sprake is van een omwisseling van de polen. Omdat ik deze veelheid aan betekenissen niet goed
wist te vangen in één term gebruikte ik aanvankelijk de letterlijke term “verschuiving”, maar gaf ik
uiteindelijk toch de voorkeur aan het algemene “transformatie”.
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o

“galaxy” – betekent letterlijk het melkwegstelsel, maar in de communicaties werd het meestal in het
meervoud gebruikt.

o

“starseed” – heb ik maar letterlijk als “sterre zaad” vertaald, de allereerste “zaailingen” uit het
universum, die het begin van menselijk leven vormden op onze planeet.

o

“ascension” en “upgrading” – betekent letterlijk eigenlijk “opklimmen, opstijgen, omhoog gaan,
opvaren”. Maar omdat het hier gebruikt wordt in de betekenis van “slagen voor een test” en
“overgaan naar een hogere klas of school na een examen” heb ik hier de term “overgaan” gebruikt.

o

“Grace” – kan zowel “genade”, als “gratie” of ook de meisjesnaam “Grace” betekenen. Hoewel ook
de term “entity” en de vrouwelijke vorm worden gebruikt als ware het een persoon, heb ik toch in lijn
met de inhoudelijke betekenis voorkeur gegeven aan de term “genade”.

Vught, 2014
Henk van den Beukel
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Veelgestelde vragen over mijn werk
Wat doet u eigenlijk?
Ik zie mijzelf als een afgezant of tussenpersoon voor intelligent, positief bewustzijn in andere dimensies en
het aardse niveau. Ik ben voor mijzelf – en met een kleine groep mensen die in de afgelopen jaren nauw
aandacht aan mijn werk besteed hebben - tot de overtuiging gekomen, dat dit werkelijk, positief is en iets is
dat bepaalde mensen erg belangrijk zullen vinden voor hun begrip over en hun weg vinden in de periode
waarin we nu leven.

Deze intelligenties hebben uitgelegd, dat ze opereren in teams of groepen en dat ze voortdurende
hulpvaardige bijdragen hebben geleverd aan de evolutie van de mensheid. Vele malen werden hun
interventies en bijdragen uitgelegd als komend van God, wat resulteerde in het ontstaan van religies en/of
spirituele bewegingen.

Afgaande op mijn uitwisselingen met hen kunnen zij ons op drie manieren helpen:
• Zij kunnen ons treffende informatie en begrip geven om onze angsten te verdrijven.
• Zij kunnen in deze sfeer binnendringen door middel van wat zij liefde-licht energie noemen en zij
kunnen de trillingen hier verbeteren.
• Zij kunnen interventies plegen (zoals bijvoorbeeld genezingen), maar ze nemen de vrije wil in acht.
Ze werken in het belang van het “allerbeste van alle betrokkenen.” Met andere woorden, er moet om
hun hulp gevraagd worden en zij zullen geen dingen doen die sommigen goed doen en anderen
schade berokkenen.

Hoe maakten deze intelligente wezens zich aan je bekend?
Ik heb het grootste deel van mijn leven het spirituele altijd al bestudeerd. Ik ben me al vele jaren bewust van
metafysische verschijnselen en zich synchroon voordoende gebeurtenissen. Ik wist dat daarbuiten iets was,
maar er was nog steeds een mysterie aan verbonden om te begrijpen wat het was en hoe het in relatie tot
ons functioneerde.
In het jaar 2000 begon ik met mijn research over David Wilcock en besloot ik een boek te schrijven over zijn
verbanden met de slapende profeet Edgar Cayce, die in 1945 overleed. De meeste lezers van “The
Reincarnation of Edgar Cayce?”, dat nu gedistribueerd wordt door Random House, geloven dat dat het geval
is. Ik introduceerde in dat boek ook communicaties van de stem die door Wilcock sprak en die zich
identificeerde als een “sociaal geheugen complex,” de Ra Groep, een van de hoofd groepszielen die
assisteren in de evolutie van aardse mensen.
Terwijl ik het boek schreef had ik geen enkele manier om wat werd gepresenteerd op waarheidsgehalte te
toetsen en dus vertelde ik de lezers, dat zij op hun eigen nauwkeurig onderzoek moesten afgaan.
Twee jaren later, in 2002, begon een goede vriendin onverwacht en spontaan te channelen. Door haar
begon een stem, die zichzelf identificeerde als de Raad van de Elohim, een serie dialogen die nog heden
voortduurt.
Ik leerde, dat ik geobserveerd werd door deze intelligenties van de andere zijde, nl de Ra Groep en de
Elohim Groep. Gedurende een zekere tijd had ik het gevoel midden in een science fiction film te zitten
wanneer mijn vriendin plotseling placht aan te kondigen “Die lui willen met je praten.”
Zij waren verantwoordelijk voor allerlei verbazingwekkende gebeurtenissen in mijn leven, inclusief het van
tevoren voorspellen van een krantenkop en het redden van het leven van mijn zuster in een medisch
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wonder. Zij bleven ook dezelfde informatie over de dimensionale transformatie herhalen, die door David
Wilcock werd geproduceerd in zijn Ra readings. Deze informatie vormde de basis voor het boek.
Gedurende enkele jaren was ik behoorlijk beducht om mijn intieme boodschappen publiek te uiten. Mijn boek
was nog niet gepubliceerd en geloofwaardigheid was belangrijk. In 2003 maakte ik echter een web site
waarop ik mijn verhaal deed, waarin ik de belangrijkste partijen en mijzelf anoniem hield. Die website bestaat
nog steeds als archief:
www.conversationswithmygirlfriend.com

http://speedoflove.iwarp.com/girlfriend/Page_1x.htm

Wat voor kosmologie vertellen deze groepszielen?
Zij leggen uit, dat onze planeet het eind van een 75,000-jarige cyclus heeft bereikt en dat we middenin een
dimensionele transformatie zitten. Er zullen in dit tijdperk dingen gebeuren die nog nooit vertoond zijn in de
beschreven geschiedenis van de mensheid en het zou nuttig kunnen zijn voor een bewoner van deze
planeet om te begrijpen wat er gaande is. Weersveranderingen en een toename van natuurlijke rampen
maken onderdeel uit van deze transformatie. Deze periode staat in verband met de voorspellingen van
Jezus en de eind datum van de Maya kalender, December 2012. Het meest relevante aspect van de huidige
periode is dat de trillingen van de aarde opgegradeerd worden. Om deel te kunnen nemen aan deze
opgradering is het voor mensen nodig dat hun hart chakra’s iets meer dan 50% open zijn. Reïncarnatie
maakt onderdeel uit van de gepresenteerde kosmologie. Wij hebben allen vele levens achter ons en na
genoeg levens en genoeg positieve keuzes kunnen we overgaan uit deze sfeer. Na het overgaan zullen we
niet langer een lichaam bewonen, maar zullen we als pure energie bestaan, waarbij we meermalen onze
geestelijke vormen samenvoegen met een van deze groepsziel teams in de hogere dimensies en diegenen
helpen die hier nog verstrikt zijn.
Het huidige leven op Aarde heeft andere mogelijkheden dan in vroegere levens. Normaal is het zo, dat als
iemand door een bepaald leven gaat dat niet leidt tot slagen, men in het volgende fysieke bestaan op aarde
doorgaat met de lessen in deze sfeer.
Deze keer echter, kunnen we als we niet slagen in dit leven – omdat de aarde overgaat - honderdduizenden
aanvullende levens moeten herhalen; niet op aarde, maar op een andere planeet in een ander
sterrenstelsel.
Stel je voor hoe het leven zou zijn op een nieuwe planeet zonder die mensen met open harten. Dat doet dan
denken aan een hel. Ik geloof dat dit de esoterische of metafysische uitleg is van de profetieën van Jezus
over een nieuwe Hemel en Nieuw Aarde; de een zal meegenomen worden en een ander zal achtergelaten
worden.
De groepszielen met wie ik communiceerde zijn verantwoordelijk voor het beheren van deze scheiding van
zielen. Naar zij zeggen is het belangrijk om je hart open te stellen en weg te blijven van angst ongeacht wat
er gebeurt op het fysieke vlak.

Waarom zou je geloven dat de stemmen die door anderen tot je spreken zijn wie ze
zeggen te zijn en je juiste informatie geven als dat niet gevalideerd kan worden met
conventionele middelen? Worden mensen geacht dit in goed vertrouwen te
geloven?
Ik zeg altijd tegen mensen: Geloof niets van wat ik zeg. Bestudeer het materiaal, doe je eigen
feitenonderzoek en trek je eigen conclusies. Na twee jaren van mijn eigen persoonlijke onderdompelen in
deze heftige ervaring liet mijn kritische onderzoek mij in 2004 geen andere optie dan dit als zeer werkelijk te
beschouwen. Er waren talrijke omstandigheden die mij tot deze conclusie brachten:
• De consistentie en gelijkluidendheid van de spirituele boodschappen die zowel via mijn persoonlijke
partners als via David Wilcock kwamen.
• Demonstraties van de capaciteiten van deze groepszielen om de wetten van fysieke tijd en ruimte te
overstijgen. Heel in het begin voorspelden zij met succes twee weken van tevoren een krantenkop.
Gedurende een paar maanden in mijn ervaring in 2002 overkwam mijn zuster een medisch wonder,
klaarblijkelijk omdat ik vroeg om hun interventie.
• De uitzonderlijk liefdevolle houding en wijs advies die consistent door deze groepszielen werden
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voortgebracht.
• De kruisverwijzingen en overeenkomsten tussen verschillende gechannelde bronnen (bijv. Carla
Rueckert, Edgar Cayce, JZ Knight, en anderen) gedurende de afgelopen 30 jaren.
• De serie foto’ s die Wilcock met Cayce verbinden. Mensen hebben de neiging om uiterlijk te lijken op hun
vorige levens en dezelfde personen van leven op leven te ontmoeten. Wilcock had een serie foto’s van
mensen uit zijn directe omgeving, die sterk lijken op veel mensen uit Cayce’s directe omgeving.
Vervolgens stuitte ik op een serie foto’s, tekeningen en afbeeldingen, waarvan de gelijkenis mij trof met
een bekend spiritueel persoon uit de geschiedenis. De mogelijkheden voor deze willekeurige gelijkenissen
waren één op een miljard. Het raakt allemaal aan de profetieën van Jezus, de Maya’s, de Hopi’s en
anderen.
• De response van mensen die mijn lezingen bijwoonden. Wanneer ik publieke spreekbeurten hield, was er
energie in de zaal, die veel van de aanwezigen konden voelen of zien. Ikzelf was die energie niet.
Wanneer ik daar vragen over stelde in de channelings, zeiden ze dat ze mij steun gaven door liefde licht
vanuit hun sfeer in de zal te stralen.
Hier is een voorbeeld van iemands ervaring die een van mijn workshops bijwoonde:
“Ik kan eerlijk zeggen dat ik nog nooit tevoren in mijn leven dat soort energie, liefde en wijsheid zo
vrij heb voelen vloeien op één plek. Het overtrof mijn wildste verwachtingen. Het heeft mijn leven
voor altijd veranderd. Als ik uw materiaal had gelezen zou ik gedacht hebben, ‘Cool; dat is nogal
gaaf.’ Maar na die energie en liefde ervaren te hebben, WOW! Ik voelde zo anders na die avond. En
het gaat ook niet over.”
Een van de bronnen die tegen me sprak stelde zich voor als de Raad van de Elohim. Ik Google-de het
woord Elohim en vond betekenissen als “tde Schepper God van deze sfeer,” de “God van het oude
Testament” en de “intelligentie die tegen Joseph Smith sprak bij het creëren van Mormonen Kerk.”
Hun antwoorden op mijn vragen kwamen volledig overeen met deze eerdere interventies.
Hun uitleg van hoe het allemaal werkt is vele malen meer verfijnd dan die bij vorige keren.

Hoe gebruikt u uw connecties met deze bronnen ten goede van anderen?
Toen ik merkte dat zij energie in een ruimte konden stralen vroeg ik of ze energie konden stralen in de
ruimte van diegenen, die zouden deelnemen aan een telefonische conference call op zeer verschillende
locaties en zij zeiden dat ze dat konden. Een jaar of wat geleden begon ik dus op experimentele basis
conference calls te houden om te zien wat er zou gebeuren. Oorspronkelijk lazen we enkele van de
channelings voor en mensen aan de lijn vertelden dat ze de energie voelden; sommigen hadden
genezingservaringen. En uiteindelijk gingen we live channelings houden over de telefoon en de deelnemers
aan deze calls vertelden dat ze de energieën konden voelen. Stuur een e-mail to: info@messageaday.net
als je een rooster van conference calls wilt ontvangen.

Hebt u tot slot nog iets te zeggen?
Dit is een cruciale periode voor iedereen die dit leest met betrekking tot zijn eigen evolutionaire proces. Als ik
het goed begrijp nemen wij nu allemaal beslissingen die van invloed zijn op onze toekomstige levens zonder
dat we ons dat realiseren. Wij bieden een geweldige hoeveelheid support voor diegenen die het kunnen
gebruiken om mensen door deze transitie heen te helpen.
Hier is een commentaar van iemand die deelnam aan het conference telefoongesprekken
“Als je je aangetrokken voelt, sluit je aan…. Spring er met beide voeten in als je hart je dat ingeeft. Meer
dan woorden of uitleggingen…Pure Liefde…. En wat anders doet er dan nog toe? OVERWELDIGEND!”
— Laurie
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Introductie
Dit boek presenteert wat je het meest uitdagende, controversiële en prikkelende verhaal zou kunnen
noemen, waar je ooit mee geconfronteerd werd. Er zijn veel mysteries in het leven die onoplosbaar lijken,
vooral wanneer je probeert te begrijpen wat er aan de andere kant van de sluier gebeurt. Wie is God? Hoe
werkt bidden? Waar gaan we werkelijk heen als we sterven? Als er een rechtvaardige God is, waarom is er
dan zoveel lijden? Bestaan er engelen? Etcetera.
Uiteindelijk zal er altijd een mysterie blijven, maar ik heb een aantal persoonlijke ervaringen beleefd die
enkele van de buitenste lagen lijken te hebben ontrafeld en toegang te hebben gegeven tot enkele van de
structuren van de andere sferen en hoe die functioneren, iets wat normaal verduisterd blijft in deze sfeer. Als
ik antwoorden geef op dat soort vragen, waarom zou je dan juist deze antwoorden geloven als er zovele
andere voorhanden zijn? Hoe kunnen we er zeker van zijn, dat deze stemmen, die met mij al sinds 2000
hebben gecommuniceerd via de channelings van twee persoonlijke relaties, zijn wie ze zeggen te zijn en
dat de kosmologie die zij presenteren juist is? Wat voor soort gids kun je hanteren om dit soort informatie
ook maar te overwegen? Van wat voor criteria kun je uitgaan als we spreken over dingen die zogezegd over
andere sferen gaan die niet kunnen worden geverifieerd met normale menselijke waarnemingen?
Ik moest door een enorme hoeveelheid ziel-zoekerij, research en ervaring gaan om te bepalen dat ik het
mogelijk bij het rechte eind had en dat dit iets van voldoende waarde was en belangrijk genoeg om het ook
in handen van anderen te geven. In het eerste deel van dit boek ga ik in op mijn persoonlijke ervaring en het
proces dat leidde tot mijn validatie van deze connectie.
Ik stel voor dat u mij evalueert. Ben ik betrouwenswaardig? Wat zijn mijn bedoelingen om dit boek te
schrijven? Ben ik intelligent? Heb ik waanvoorstellingen? Ben ik misleid? Ben ik verbonden met een duistere
macht die zich voordoet als een licht kracht? Beoordeel dan zelf de Elohim.
Als ik werkelijk communiceer met wat zich voordoet als de Raad van Elohim - en als zij werkelijk zijn wie zij
zeggen te zijn – dan kon dit weleens het belangrijkste boek op de planeet zijn. En wat als deze groepsintelligentie, die zich voorstelt als de God uit het Oude Testament, nu uitlegt hoe zij functioneren en hoe zij
zich mengen met onze sfeer op een manier die nog nooit is vertoond in de geschiedenis van de mensheid?
Wat als zij de juiste uitleg geven voor de transformatie overeenkomstig de eind datum 2012 van de Maya
Kalender, die zich nu op onze planeet voltrekt en uitleggen waarom deze periode zo belangrijk is met
betrekking tot de evolutie van onze zielen?
Mijn verhaal gebeurde niet in een vacuüm. Er zijn massa’s getuigen, honderden tape recordings, een
overvloed aan wonderen en veel persoonlijke groei voor allen die met mij verbonden zijn.
Dank voor het besluit om dit boek te lezen. Ik hoop dat u deelt in de zegeningen die vele anderen ten deel
vielen bij het kennismaken met dit materiaal.
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Het verhaal achter het contact
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Tssh!
Een gedicht van Wynn Free

Het is OK met God te praten.
In feite promoot iedere religie
In de wereld
Dit soort activiteit
Bidden genoemd!
Maar laat dit niet gebeuren (God verhoede?)
Als God met je praat,
Vertel dat aan niemand,
Want ze zullen je waarschijnlijk
Voor gek verklaren.
Ze zouden je op kunnen sluiten
Psychotherapie geven,
Shock therapie
Of nog erger.
De geschiedenis heeft bewezen
Keer op keer,
Dat het veel makkelijker is te erkennen
Dat iemand met God pratte
Nadat ze dood zijn.
Dus als God toevallig
In je oor fluistert,
Pas op dat je dat voor jezelf houdt,
Want zelfs de besten zijn gekruisigd
Nadat ze iedereen vertelden
Dat God met ze sprak.

P.S. Dit gedicht is een volledig verzinsel van mijn fantasie. Geloof er geen woord van.
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Overzicht
Ik ga ervan uit, dat als je dit hoofdstuk leest je een mens bent. Zoals ieder mens gebruik je je ogen, je
hersenen en wat voor andere zintuigen en vermogens waarover je ook beschikt dan ook. Je kunt het idee
hebben, dat er sferen zijn waar je geen toegang toe hebt en je kunt je afvragen of die er ook echt zouden
kunnen zijn. Zijn er werkelijk engelen? Waar is God? Is er leven na de dood?
Voor de meesten van ons zijn de antwoorden op deze vragen niet direct verifieerbaar. Daarom zijn we er
gewend aan geraakt om voor antwoorden af te gaan op “expert” bronnen, zoals geestelijken of professoren
in de filosofie en we worden geacht hun antwoorden in goed vertrouwen aan te nemen. Helaas zijn die
zogenaamde expert bronnen het niet met elkaar eens. Welke bron volgen we dan? Welke religie belijdt de
“echte” God, als er al een is? De meesten van ons doen geen moeite om daar serieus onderzoek naar te
doen. Of we nemen het geloof van onze ouders over, van een referentie groep of een algemeen aanvaarde
opvatting en we hopen dan dat het we bij het juiste eind hebben, of we verwerpen het geloof van onze
ouders en hebben geen enkele geloofsopvatting meer over. We baseren ons in ons leven dan op wat we
kunnen bewijzen met onze fysieke zintuigen: of wel wat je kunt zien dat bestaat.
Ons levensdoel is verschoven naar het verwerven van materiële dingen, macht krijgen over anderen, of
dienstbaar zijn aan anderen die handiger zijn in het manipuleren van de wetten van de fysieke wereld. Dat
komt erop neer dat we slaven worden. Als het goed hebben tot de mogelijkheden behoort kan het zijn dat we
een prettig leven proberen te hebben. Maar voor veel mensen komt het leven niet op een prettig bestaan
neer. Het is een worsteling met verdriet, zorgen, liederlijkheid, slechte gezondheid, eenzaamheid, armoede
en angst.
De hier genoemde situaties zijn inherent aan het menselijke bestaan sinds het begin van de overgeleverde
geschiedenis. Het doel van dit boek is niet om in goed vertrouwen een andere geloofsovertuiging of filosofie
te presenteren. Ik heb ongebruikelijke gesprekken gehad met die bronnen aan de andere zijde van de sluier
en ik ben ervan overtuigd geraakt, dat zij de uiteindelijke bronnen zijn die ten grondslag liggen aan de
meeste spirituele bewegingen en godsdiensten, dezelfde bronnen die communiceerden met Mozes, Jezus,
de profeten en onnoemelijke anderen. Hoewel ik overtuigd ben, ga ik er niet van uit dat u daarom ook
overtuigd moet zijn. Ik vraag u alleen om de gebeurtenissen die zich voordeden in mijn leven en de feitelijke
dialoog transcripties te bestuderen. Na vijf jaren contact heb ik geconcludeerd, dat het echt is en heb ik de
geweldige waarde gezien die het betekende voor anderen, met wie ik het heb gedeeld. Ik vraag u het zelf
zorgvuldig na te gaan en uw eigen conclusies te trekken.
In het tweede deel van dit boek staat een serie dialogen, die op een vraag-en-antwoord manier werden
gevoerd met een stem die zich voorstelde als de Raad van de Elohim. Deze Elohim stem communiceert al
voor meer dan vijf jaren met mij (wat begon in 2002) via twee opeenvolgende persoonlijke relaties. Dit
contact omvatte enkele zeer treffende toekomstvoorspellingen, een genezingswonder en uiterst wijs
persoonlijk raad geven dat mij hielp bij mijn eigen innerlijke hindernissen en andere onderwerpen.
In de begin fases van dit contact, toen de bron zich eerst identificeerde als de Raad van de Elohim, zocht ik
meteen met Google naar het woord Elohim en kwam betekenissen tegen als “de Schepper God van deze
sfeer”, “de naam voor God in het Oude Testament” en de groep die met Joseph Smith sprak toen hij de
“Kerk van de Heiligen der Laatste Dagen” oprichtte. Toen ik ze in een channeling vroeg of zij dezelfde waren
bevestigden zij dat. Ik kon ze niet geloven, maar ook niet het tegendeel. Ik besloot dat ik meer tijd nodig had
om dit te evalueren en op de een of andere manier mijn conclusies moest trekken op basis van zorgvuldig in
ogenschouw nemen van de dialogen die ik op tape zette.
In het eerste deel van dit boek deel ik de omstandigheden die mij tot de conclusie leidden, dat ik
communiceerde en dat nog steeds doe met de Elohim uit de geschiedenis en dat zij een uiterst belangrijke
boodschap brengen met betrekking to wat er met onze planeet gebeurt vanuit een hemels perspectief. Zij
vertellen mij, dat ze nu meer openhartig kunnen zijn dan ooit tevoren en zij leggen via onze dialogen dingen
uit die nooit in een van hun vroegere interacties met mensen zijn geuit. Zij delen ook hoe rechtstreeks
contact met hen te maken. Sommigen van degenen die mijn werk hebben bestudeerd geloven dat zij ook
deze directe verbinding hebben gemaakt. Sommigen maakten fenomenale gebeurtenissen mee in hun leven
als gevolg van hun openstellen voor de Elohim door mijn materiaal. Sommigen zijn gaan geloven, dat zij hun
eigen directe mondelinge communicatie krijgen met de Elohim. In een geval begon iemands vriendin
spontaan een stem te channelen die zich voorstelde als de Elohim na meegedaan te hebben aan mijn
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conference call gesprek. Deze verbinding ging door.
Begrijpelijkerwijze zult u bij het overwegen hiervan meer willen weten over mij. Wij kunnen stellen, dat de
Elohim geen willekeurige keuzes zouden maken en dat deze communicatie met mij niet zomaar toevallig is.
In het volgende hoofdstuk vertel ik wat meer over mijn eigen achtergrond en de omstandigheden waaronder
dit contact begon.
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Mijn verhaal
Gedurende veel jaren van mijn leven zag ik mijzelf als zanger, songwriter en dichter. Ik speel mijn muziek
soms nog wel en daar heb ik dan veel plezier in. Toen ik op de high school in Philadelphia zat was ik
geïnspireerd door figuren als Bob Dylan, Donavon, Joni Mitchell, Cat Stevens en de Beatles. Ik voelde mij
nooit begrepen.
Hoewel ik in de lyriek van de songs, waar ik naar luisterde, geraakt werd openden zich gebieden in mijzelf
die ik, tot dat moment, nooit had bereikt. Ik ging naar de University of California in Berkeley om natuurkunde
te studeren, maar ik had leren gitaar spelen. Ik schreef songs. Ik begon een rock band en, na een paar jaar,
leerde ik dat mijn hart veel meer lag bij muziek spelen dan bij natuurkunde studeren. Ik raakte ook
geïnteresseerd in metafysica. Ik had veel boeken gelezen over de beroemde slapende profeet, Edgar
Cayce, die in trance kon gaan en in staat was uiterst accurate medische readings te doen over vreemden,
alternatieve behandelingen aanbeval, mensen vertelde over hun vroegere levens en de toekomst
voorspelde. Mijn studie van Edgar Cayce overtuigde me dat er meer in het leven was dan wetenschap en ik
begon veel meer boeken over metafysica te lezen.
Er was iets in mij dat verlangde naar een soort directe ervaring met het spirituele materiaal dat ik las. Ik
besloot een lift tocht door het land te gaan maken. Het leek iets wat een ontluikende singer songwriter
hoorde te doen. Ik pakte dus mijn gitaar en stond aan de University Avenue te wachten op een lift. Ik
herinner me nog, dat ik dacht dat als er werkelijk een God was, ik mijn directe ervaring tijdens deze tocht
wel zou krijgen. Die tocht duurde ongeveer vier jaar. Ik beleefde vele avonturen, sliep op de bank bij mensen
en trad op in alle kleine coffee shops die je in iedere stad door het hele land tegenkomt.
Het belangrijkste aspect van deze tocht was mijn ervaring met synchroniciteit. Synchroniciteit is wanneer
gebeurtenissen samenkomen op een manier die toevallig lijkt, maar bij een onmogelijke statistische
waarschijnlijkheid. Er waren perioden dat dit soort gebeurtenissen zich dagelijks voordeden. Sommige van
die fenomenen herhaalden zich rond astrologische correlaties. Ik had astrologische kaarten leren maken en
was aanvankelijk, met mijn achtergrond met natuurkunde als hoofdvak, verbaasd dat astrologie werkelijk kon
zijn. Zo merkte ik bij het begin van mijn astrologische studie, dat het vaak voorkwam dat iemand mij
herinnerde aan iemand anders en ik in met een hoge mate van nauwkeurigheid zijn of haar sterrenbeeld kon
raden wanneer dat zich voordeed.
Wanneer tijdens het liften een stel met een bepaalde astrologische combinatie, zoals bijvoorbeeld een
Taurus (Stier) man en een Gemini (Tweelingen) vrouw mij oppikte en mij afzette, waarna de volgende lift
een stel was met dezelfde astrologische tekens.
Dat deed zich met grote regelmaat voor, hoewel de teken configuratie van dag tot dag veranderde. Soms
ontmoette ik mensen op dezelfde dag, die exact dezelfde verjaardagen hadden en af en toe kon ik iemands
verjaardag raden, doordat ik de overeenkomst van zijn/haar energie herkende met iemand die ik eerder had
ontmoet.
Dit alles blies weg wat er nog over was van mijn rationele wetenschappelijke verstand.
Binnen de context van het liften, stranden en zwermen door de levens van mensen slaapbanken gedurende
vier jaren was het alsof ik in een of andere kosmische wervelwind terecht was gekomen.
De dagen ontvouwden zich als in een wonder. Ik voelde alsof ik in een parallelle werkelijkheid leefde waar
anderen zich potentieel mee konden verbinden, maar de meesten dat niet deden. Ik schreef songs en ik
wilde de energie van deze werkelijkheid vangen in mijn songs en zo delen. Op een gegeven moment besloot
ik, dat ik goed genoeg was als songwriter om beroemd te worden en kwam ik terecht in Los Angeles om een
carrière te starten.
Het voelde alsof ik op een magisch vliegend tapijt zweefde en een of andere kracht mijn tocht leidde ver
buiten wat ik maar met mijn bewuste verstand en wil zou kunnen bedenken.
Toen ik in Los Angeles aankwam duurden de synchroniciteiten voort. Er overkwamen mij ongeveer vijf
verbazingwekkende omstandigheden die mij in de omgeving van Brian Holland voerden, de legendarische
Motown songwriter van het Holland-Dozier-Holland song-writing team. Brian had de meeste melodieën voor
de songs van de Supremes en de Four Tops geschreven. U bent mogelijk bekend met songs als “Baby
Love,” “I Hear a Symphony,” “How Sweet it is to be Loved by You,” and “Please Mr. Postman,” etc.
Vlak voordat ik naar Los Angeles kwam bracht ik de zomer door in Greenwood Lake, New York waarbij ik
mijn folk songs speelde in ongeveer de top-40 bands. Ik nodigde muzikanten in de bands uit voor jam
sessies met mij tijdens mijn nummers. Mijn optredens werden enorm populair en het duurde niet lang of ik
was een legende in de stad. Ik sliep in een tent achter het huis van de house band, die gemanaged werd
door Marc Gilitin. Een paar maanden later woonde ik in L.A. een songwriter’s show bij en ontmoette ik Marc
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die naar L.A. was gekomen om beroemd te worden in de muziek business. Hij werkte voor de Holland group
en nodigde me uit om een paar van mijn songs voor te leggen. Een paar weken later toen ik naar hun
kantoor ging en een tape met songs af gaf ontdekte ik dat Marc daar niet langer werkte. Maar Dorothy, de
office manager, zei dat ze mijn tape in ontvangst zou nemen en naar de juiste mensen zou doorsturen.
Ik verliet het kantoor en liep een blok verder en nam een kop koffie bij een plaatselijk restaurant. Ik zat aan
de bar met mijn gehavende gitaar en raakte in gesprek met de kerel die naast me zat. Hij luisterde met veel
aandacht naar mijn lift avonturen en mijn ambitie om een succesvol songwriter te worden. Na ongeveer 15
minuten vertelde hij me dat hij ook songs schreef. Ik vroeg hem of hij er ooit een had opgenomen en toen
stelde hij zich voor als Brian Holland.
Mijn hart begon te bonzen. Ik herkende de synchroniciteit. Ik vertelde hem, dat ik een tape in zijn kantoor
had achtergelaten en hij beloofde die te beluisteren. Een paar maanden gingen voorbij en ik hoorde niets
van hem. Het lukte evenmin door het screening committee te komen dat de telefoon beantwoordde als ik
belde.
Ik had de gewoonte een paar keer per week langs het strand in Venice te wandelen. Op een erg hete dag
stopte ik in een bar op Washington Blvd. en dronk een biertje. Ik raakte in gesprek met de vrouw naast me
die zich aan het bedrinken was. Zij zat in de jazz en vond het interessant dat ik muzikant was. Ze nam me
mee naar haar huis. Daar moet ik wel bij opmerken, dat ik zelden dronk of in bars rond hing. Dit was de
enige keer in mijn leven, dat ik een relatie begon door een ontmoeting met iemand in een bar.
Ik bezocht Pat — ik zal haar achternaam niet noemen — twee of drie keer in de week.
Na een maand verhuisde ze naar een luxe Marina Del Ray appartementen complex dat de Marina City Club
heette, waar ze een kamer huurde van haar vriendin. Ik bleef haar zien. Op een morgen verliet ik haar huis
en liep door de hal, waarbij mijn oog viel op een met scotch-tape op de deur naast de hare geplakte
enveloppe. Die was geadresseerd aan Edward Holland, Brian's broer. Ik was in shock. Ik pik een vrouw op in
een bar die naar het appartement verhuist naast dat van een van de Hollands! Uiteindelijk hoorde hij dat en
Brian zag in dat onze ontmoeting niet toevallig was. Het draaide erop uit, dat wij samen songs gingen
schrijven, waarvan er een werd opgenomen. Ik kreeg een sleutel van hun kantoor en mocht hun briefpapier
en naam gebruiken bij het versturen van mijn songs. We hadden geen contract, alleen een handdruk
afspraak dat zij 10% kregen als een song werd opgenomen via hun bemiddeling. Ik was ervan overtuigd,
dat het slechts een kwestie van tijd was voordat ik succes zou hebben.
Ik had het mis. Het lot neemt soms bittere wendingen op mijn pad. Zonder verder in details te vervallen, een
van mijn songs werd gestolen en herschreven; het werd een geweldige hit. (Ik moet hierbij opmerken dat dit
niets van doen had met de Hollands). Ik was zwaar teleurgesteld, trok mij terug uit de muziek en vertrouwde
mensen niet meer. Mijn leven viel in duigen. Ik dacht me een jaar uit de muziek terug te trekken om wat geld
te sparen. Ik was van plan erin terug te komen nadat ik wat geld op de bank zou hebben. Helaas, slecht
werd erger tot nog veel slechter. Ik woonde uiteindelijk in een motorhome en reisde rond van ontmoeting
naar ontmoeting en leefde van week tot week.
Ik kwam in een cirkel terecht waarvan ik niet wist hoe eruit te komen. Ik verloor zelfs de lust om nog muziek
te spelen.
Twintig jaar later stond ik op een ochtend op en zei bij mijzelf, “Als ik de rest van mijn leven zo moet leven
ging ik nog liever dood.” Ik kocht in de plaatselijke drug store een notitieboek en begon gedichten te
schrijven. Ik schreef gedichten over straatmarkten, vrouwen en wat mij ook maar in gedachten kwam. Dit
was de eerste keer in vele jaren, dat ik iets schreef. Ik zette een paar van mijn gedichten op het internet en
sommige sites begonnen ze op te nemen. Ik had twee publicaties die me de mogelijkheid boden artikelen te
schrijven. Ik had daarvoor nooit proza geschreven, maar ik zei “Ja” tegen beiden. De Messenger, een vrije
krant in Los Angeles die onder metafysische boekwinkels werd gedistribueerd, had een maandelijkse
column van mij. Ik schreef gewoon vanuit mijn kennisniveau. Spirit of Ma'at, een online publicatie van
Drunvalo Malchizadek, liet mij op bestelling schrijven en betaalde me voor artikelen. Ik interviewde
beroemde schrijvers en new age pioniers, die zij regelden.
Op dat moment werd ik geïntroduceerd bij de website van David Wilcock, www.ascension2000.com. David
suggereerde dat hij verbonden was met Edgar Cayce. Ik bestudeerde David's site zorgvuldig en raakte
overtuigd dat als hij de waarheid vertelde, hij de gereïncarneerde Cayce moest zijn. Ik verzocht de uitgever
van Spirit of Ma'at om mij David te laten interviewen. Nadat ik het interview inleverde belde zij me meteen en
riep uit, dat ik gelijk had dat David Cayce moest zijn en dat ik degene was die daar een boek over moest
schrijven. Dat was in 2000.
Welnu, dit proza schrijven was iets nieuws voor mij. Ik dacht dat iemand anders dan ik dit boek beter zou
kunnen schrijven, maar hoe meer ik David's site bestudeerde, hoe meer ik me gedwongen voelde om het te
schrijven. David was erg terughoudend om het verhaal in boekvorm uit te geven. Hij was bang in Cayce’s
schoenen te stappen op zo'n publieke manier. Dat was teveel om te kunnen. Ik moest hem overtuigen dat
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het uitbrengen van de Cayce connectie ervoor zou zorgen, dat zijn werk veel meer mensen zou bereiken. Hij
stemde aarzelend toe en ontsloeg me – zelfs daarna – minstens tot twee keer toe terwijl ik er aan werkte. Ik
besteedde de volgende vier jaren om het boek te maken. Het voelde alsof dit het belangrijkste was dat ik mij
ooit kon voorstellen in mijn leven te doen, niet omdat David Cayce was, maar vanwege wie hij channelde en
wat zij zeiden. Vergeet niet, dat ik min of meer een expert was met betrekking tot Cayce.
Ik las boeken over Cayce en zijn werk. Ik kon de resonantie tussen Wilcock en Cayce voelen en, meer nog,
kon ik de resonantie tussen Wilcock's bron en die van and Cayce voelen. Wilcock's bron openbaarde zich op
een manier die nooit volledig duidelijk gemaakt werd aan Cayce, waarschijnlijk vanwege zijn
fundamentalistische Christelijke opvoeding.
Veel van de channelings die via Wilcock komen vertoonden een geweldige wijsheid over en begrip van de
situatie van de mensheid. Ik kon onmiddellijk hun waarheidsgehalte herkennen door het niveau van mijn
eigen kennis. Ik wist dat dit niveau van kennis niet voor David toegankelijk was vanuit zijn bewuste zelf.
Daarnaast waren er veel andere channelings die ik niet direct kon valideren.
Er werden gegevens gepresenteerd, waar ik voor het eerst kennis mee maakte:
Onze planeet verkeerde aan het einde van een 75,000-jarige cyclus. We verkeerden in het midden van wat
zij een dimensionele transformatie noemden. De aarde voerde haar trillingen op van de derde naar de vierde
dichtheid, wat eenvoudig gezegd betekent van de derde naar de vierde chakra.
Of om het nog eenvoudiger te zeggen voor diegenen die niet vertrouwd zijn met de chakra terminologie, het
paradigma van de aarde transformeert van kracht naar compassie. Er zal een scheiding van zielen plaats
grijpen. Sommigen zullen overgaan naar deze hogere nieuwe aarde en anderen zullen de lessen van het
oude paradigma moeten herhalen. De herhalers van de cyclus zullen verhuizen naar een andere planeet in
een ander sterrenstelsel dat nog toegewijd is aan de lessen van de derde dichtheid van kracht. Het vereiste
om over te gaan naar deze “nieuwe aarde” was dat het hart chakra minstens voor 51% open moest zijn.
Wel, dat was als science fiction voor mij. Ik had geen manier om het direct te valideren, maar ik moest het in
het boek opnemen omdat het David's boodschap was.
David's bron beschreef zichzelf als een groepsziel met de naam Ra.
Zij waren een team van miljoenen individuele zielen die overgegaan waren van deze sfeer en nu als pure
intelligente energie bestonden toegewijd aan het helpen van planetaire bevolkingen op lagere niveaus van
evolutie bij het overgaan naar hogere sferen. Veel spirituele tradities spreken over “uit het wiel van
reïncarnatie breken”. De Ra groep zal een van die bestemmingen zijn voor diegenen die zich onttrekken aan
het wiel, niet alleen van onze planeet maar van andere planeten in het universum. Er was een sterke
ondertoon, dat de Ra groep een van de intelligenties was die regelmatig had ingegrepen in de geschiedenis
van het mensdom en werd uitgelegd als God.
Bovendien waren velen van de Ra groep vrijwillig naar de aarde terug gekeerd en hier geïncarneerd om te
assisteren in onze sfeer. Zodra zij lichamen aannamen konden zij zich niet langer herinneren waarom zij
incarneerden en moeten zij hun oorspronkelijke missies herontdekken. Deze Ra incarnaties werden
“zwervenden” (wanderers) genoemd. Er was een sterke aanwijzing, dat Jezus een lid van de Ra groep was,
die koos voor een serie incarnaties hier, wat culmineerde in het leven van Jezus.
Bij het schrijven van het boek werd ik overweldigd door de verantwoordelijkheid om dit uit te brengen. Cayce
geloofde dat het de Christus was die door hem sprak, hoewel het nooit meer omschrijving gaf dan zijn
“bron.” De stukjes passen in elkaar. Zou ik werkelijk een boek aan het schrijven zijn, dat de huidige
boodschap aan de mensheid voortbrengt vanuit dezelfde bron waaraan Jezus refereerde als Vader? Mijn
bewuste verstand worstelde hier werkelijk mee ondanks al de research die ik had gedaan. Ik realiseerde me
hoe controversieel het terrein was waarop me ging begeven. Dat deed David ook. Ik begreep zijn aarzeling
om het verhaal zo onomwonden te vertellen. Er was een uiterst hoge anticipatie en bezorgdheid over hoe
mensen zouden reageren. De vraag bleef hangen:
Zou ik een fout kunnen begaan?
In het volgende hoofdstuk zal ik ingaan op hoe de Elohim zich bij mij introduceerden, terwijl ik twee jaar aan
het schrijven was aan het boek.
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De introductie van de Elohim aan mij
In April 2002 woonde ik nog steeds in mijn RV (Road Van) in Los Angeles en ik was nu twee jaren aan het
schrijven aan het boek. Ik was van plan om de Prophet's Conference in Asilimar, bij Monterey bij te wonen.
Daar was een aantal new age sprekers en ik zou er met een perskaart enkele van hen voor de Spirit of Ma'at
interviewen. Ik arriveerde op vrijdag en de conferentie was al begonnen. Toen ik de zaal binnenliep staarde
een prachtige vrouw naar mij. Ik ging zitten en keek achterom; ze staarde nog steeds. Ik vroeg haar of ze mij
misschien ergens van kende en ze zei, dat ik haar deed denken aan een schrijver op wie ze verliefd was. Ik
dacht, “Dit gaat problemen geven.”
Zij woonde in een million-dollar huis in Silicon Valley en ik woonde in mijn camper in Los Angeles. We
stuurden elkaar een aantal mails om poëzie en ideeën uit te wisselen. Een maand later verliet ze haar man
en reed naar LA om mij te zien. Ik wist dat we een sterke binding hadden, maar ik had niet kunnen voorzien
wat er met ons stond te gebeuren. (Als dit een musical was zou ik nu muziek van de Twilight Zone spelen.)
Ik besloot om het serieus op te pakken met Daphne. We huurden een appartement en ik plande mezelf in
voor een 10-daagse beurs in Portland, Oregon om wat geld voor het onderhouden van onze relatie te
verdienen. Wij reden op de Highway 5 in Northern California bij Mt. Shasta. De regen kwam met bakken
naar beneden en ik stelde voor om te bidden om bescherming, omdat het rijden verraderlijk was. Na dat
gebed keek ik naar boven naar de dakbekleding van de auto en zei voor de grap “Is er iemand die wat tegen
me wil zeggen?” Daphne antwoordde, maar ik nam aan dat het ook voor de grap was, omdat ze wist dat ik
volop bezig was met het schrijven van het boek. Ze antwoordde, “Wij zijn hier. Wat zijn uw vragen?” Ik stelde
ongeveer tien minuten een paar vragen en toen we dat hadden gedaan zei ze “Dat is het vreemdste wat mij
ooit is overkomen”.
We kwamen in Portland aan en boekten een hotel. Een paar dagen later vroeg ik haar of ze nog eens wilde
proberen wat er in de auto gebeurde. Daar was ze toe bereid en deze keer pakte ik er een tape recorder bij.
Hier is een transcriptie van onze eerste vastgelegde conversatie:

Eerste contact
Daphne channelde de Raad van Elohim en ik stelde de vragen.
Is daar iemand? Wilt u zich bekend maken ?
Goedenavond. Wij brengen u kennis van de hogere intergalactische soorten van het op zich staande
sterrensysteem Alcyon. Dit zal onze eerste geregistreerde transmissie met u zijn en het doet ons
genoegen onze betrokkenheid door technologisch afstemmen op uw kanaal aan te kondigen, zodat we
naar u informatie van het vereiste hogere kaliber voor transmissie en integratie op deze specifieke
frequentie en dit station kunnen overbrengen en op de ontvangen vragen toegesneden kennis. Heeft u
vanavond vragen, Mr. Wynn?
Kunt u omschrijven hoe u het bewustzijn van ons kanaal waarneemt als wij vragen om uw
aanwezigheid?
Dat is een meergelaagde schematische vraag en uw huidige kanaal is een ontvangststation met zeer
wijde bandbreedte gekalibreerd voor buitengewone galactische helderhorendheid en helderziendheid
wat – wanneer afgestemd op het juiste kanaal onder de huidige bewustzijnsdrempel – toegang mogelijk
zal maken tot duidelijke informatie op dit moment van transitie van de licht 4d-3d matrix naar de licht 5d6d matrix in het tijdsbestek juli 2006, 2007.
En met betrekking tot haar fysiologische toestand: haar pijnappel- en adrenaline klieren zijn op dit
moment overbelast en het zou goed voor haar zijn suppleties in te nemen zoals melatonine en choline
en ook glucosamine. Er zijn aanwijzingen voor het ontstaan van interne structurele beschadiging als
gevolg van te zeer gefocuste gedachten die weg moeten, denkpatronen met rigide waarde structuren in
relatie tot ontwakende vormen. Zij maakt een moeilijke tijd door met het verwijderen van overgebleven
verkalkte gedachtevormen. Uw assistentie is nodig om haar vooruit te helpen en zich te hervinden in
afgesproken diensten.
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Is er iets specifieks wat ik kan doen om te helpen of is mijn aanwezigheid genoeg?
Zij is van nature zeer begaafd. Door recht te doen aan haar spontaniteit door zowel tijd te nemen voor
spelen als werken en voor zowel rust als inspanning kan waarschijnlijk een balans worden gevonden
die minder belastend voor haar is. Zij heeft de neiging het beroep op haar voor werk erg serieus te
nemen – zelfs teveel – wat haar zenuwstelsel overbelast ten koste van haar gezondheid wanneer het
niet toegestaan is af en toe te relaxen en, heel letterlijk, te recreëren. Ook het doorbrengen van tijd bij
de natuurlijke bronnen van water, kloven, bergen en stromen is heilzaam.
Waarom wil Daphne dat ze geen lichaam zou hebben?
Qua verbindingen is ze erg ver verwijderd van haar thuis, zo’n dertig tot veertig duizend lichtjaren. Ze is
als het ware een boodschapper op een buitenpost. Het is alsof iemand in een heel vreemd land leeft
met vrijwel niemand om mee te communiceren. Het is eerder een spiritueel heimwee dan een morele of
ethische zwakheid bij haar. Zij heeft al vele dienstbare levens gehad en deze culminatie is zowel
hogelijk gerespecteerd als loyale opoffering door haar en vele van haar mede wegwijzers op zich
genomen. Heb geduld met haar. Wanneer zij voelt dat zij werkelijk geeft en ook ontvangen wordt zal
haar erkentelijkheid gebruikt te worden toenemen. Momenteel weegt de dichtheid van de aardse
veranderingen erg zwaar op haar innerlijke metabolisme en brengt haar endocriene systeem uit balans.
Het is inderdaad moeilijk in deze tijd wat voor emotioneel evenwicht dan ook te bewaren. Het is
inderdaad moeilijk in deze tijd de levenskracht te behouden, maar zij heeft zich vastbesloten
ingespannen om haar plicht te vervullen en zal niet verzaken.
Hebben zij en ik een track record van vroegere levens en een afgesproken relatie in dit leven of is het
een relatie uit vrije keuze?
1
In Akasha ) zien we, dat jullie nu in vrijheid gekozen hebben, hoewel we ook zien dat er in het verleden
een gebonden relatie is geweest.
Dit is als het ware een joker, want jullie beiden hebben genoeg van de vereisten van jullie zielen vervuld
om verscheidene duizenden millennia van spirituele en zonne evolutie vooruit te gaan als jullie dat
zouden willen. Is dat voldoende?
Wat was het meest betekenisvolle leven samen in het verleden?
Op het aardse niveau?
Hebben we levens buiten het aardse niveau?
We krijgen levens door met Andromeda ervaringen.
En op het aardse niveau?
We krijgen een leven door rond 1600 in jullie tijd als winkelier en winkelbediende of winkel leerling.
Wat betreft de wegen die Daphne en ik hebben bij onze samenwerking: Kunt u een manier
aanbevelen waarin we het meest heilzaam kunnen zijn, zowel op de korte als de lange termijn. Wij
hebben artistieke talenten. Zij doet dit soort channeling. Zouden we dit open moeten stellen, zodat
andere mensen vragen kunnen stellen? Zou dat dienstbaar zijn aan de planeet?
Voor wat betreft planetaire dienstbaarheid: dit kanaal moet eerst haar huidige instabiliteit herstellen. Dat
moet beslist kunnen binnen de termijn van één jaar. Het is op dit moment zeer wel mogelijk dat een
kanaal open gaat voor een grote veelheid aan mogelijkheden en publieke demonstraties met het
toegang krijgen tot andere dimensionele frequenties. Hoe dan ook, dat vraagt om een zorgvuldige
grondslag en voorbereiding, omdat er anders een groot risico bestaat van het beschadigen van het
voertuig en een buitengebruikstelling van de capaciteiten vanwege bedreigen van de levenskracht.
Ik denk niet dat u zichzelf met een naam hebt voorgesteld. Zou u dat willen doen en ons iets willen
vertellen over uw eigen achtergrond?
Ik ben die ik ben. Ik ben P’taah van de zevende melkweg van de Andromeda-Syrius band. Wij zijn
zevende-dimensie wezens, die altijd beschikbaar zijn wanneer je een beroep op ons doet. Het hangt af
van de voorspellende capaciteit.
Dat shockeerde mij. Ik kon mij niet voorstellen, dat ze iets als dit verzon. Ik herinner me dat ik dacht dat het
was als in een science-fiction film. Daar zat ik nu midden in het schrijven van een zeer controversieel boek
over de reïncarnatie van Edgar Cayce, terwijl er een stem met me communiceerde via mijn vriendin.
1

)

In de Akashic records is al het gebeuren geregistreerd.
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De volgende zes maanden zou ze me af en toe onverwachts onderbreken bij wat we ook aan het doen
waren en zeggen “Die lui willen met je praten” en dan kreeg ik gelegenheid om wat voor vragen dan ook te
stellen die ik maar bedenken kon. Het was alsof ik toegang had tot een geweldige kosmische bibliotheek. Ze
stelden Daphne als een “boodschapper van een buitenpost” voor die in deze sfeer was gekomen en een
lange serie incarnaties had doorgemaakt om dit soort toegang vanuit andere dimensies naar onze dimensie
te brengen. Hier volgen een paar excerpten van sommige van die oorspronkelijke dialogen:

Wie zijn ze?
Daphne channelde de Raad van Elohim en ik stelde de vragen.
Met wie spreek ik?
Op dit moment zijn wij ontvangers van de licht stralen van Elokaha van de Elohim van de zesde
dimensionele bundel van onconditioneel licht en liefde van deze plaatselijke sector in het universum.
Is dit de Raad van A’an? (De Raad van A’an stelde zich voor als een sub-groep van de Raad van
Elohim.)
Dat zou je niet zozeer de Raad van A’an noemen.
Bent u daaraan gerelateerd?
We zijn inderdaad gerelateerd.
Kunt u die relatie uitleggen?
Het is alsof er een intergalactische raad is van de behoeften van het huidige systeem en de oorsprong
van hun evolutie. Wij werken in dezelfde bond als de Raad. Zij zijn onze broeders en zusters in de licht
evolutie.
Wat betekent Elokaha?
Dat is van de Raad van de Zesde Dimensionele Bundel van Diensten.
Dank u dat u gekomen bent.
Het is inderdaad ons genoegen om te komen en u te helpen in deze huidige tijd. Wij zijn in staat om het
begrijpen van de vragen die u hebt voorbereid mogelijk te maken en die naar beste kunnen te
beantwoorden.
Hoe ervaart u tijd in vergelijking tot hoe ik tijd ervaar in mijn jaren op aarde? Hoe lang bestaat u al?
Reïncarneert u opnieuw of bestaat u gewoon zonder incarnatie?
De vraag die u stelt is het beste te begrijpen vanuit een perspectief van cyclische beweging. Tijd
volgens uw begrip is een lineaire draad, maar in werkelijkheid bestaat het niet met zo’n continu
karakter, maar als toegespitste stukjes bewustzijn. Het hangt af van bewustzijn en van de energetische
structuur van de entiteit en zijn domein op het moment en het doel waaraan een intentie energetische
focusing moet hebben gegeven. Zo is tijd niet voortdurend, maar eerder kort en niet kort afhankelijk van
het belang ervan.
Ga alstublieft door met uw vragen.
Het instrument waar u nu mee werkt heeft enkele vragen. Wat is de betekenis van de vermoeidheid in
haar lichaam?
Het is een aanpassing. We zien disfunctioneren, onaangepastheid. We moeten de entiteit dieper in
verbinding brengen om de vragen te beantwoorden die u stelt.
Wat is het aardingsproces en waarom voelt ze alsof ze in cement rond zwemt?
Dit aardingsproces is onderdeel van een ruimer patroon, een bekleding van energetische stroming die
nu grote delen van de etherische ruimte rondom u en genoemde entiteit omkleedt. Er is een
opeenhoping van energetische veld vormen die aan elkaar gesmeed worden om de etherische platen
tektoniek van deze lokale Westelijke Verenigde Staten te helpen stabiliseren. Terwijl we nu spreken
wordt deze opeenhoping groter en groter. U helpt de licht rasters van dit deel van uw wereld te
verankeren. U bent licht-anker zaden. Daarom voelt ze alsof ze door cement zwemt. Ze bergt inderdaad
grote hoeveelheden energie in zich.
Volgende vraag.
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Doe ik dat verankeren met haar? Help ik haar of doet zij dat zelf ?
U doet dat zeker. Het zijn u beiden samen die zich gedragen als een gezamenlijk zaaisel en grote
hoeveelheden energie in staat stellen om gepulseerd te worden door deze plaatselijke sector. Het is
van vitaal belang dat u elkaar steunt en helpt en, inderdaad, het is goed dat u het doet.
Als je weet dat ik een tamelijk logische, rationeel manier van denken heb, vroeg ik mij af of dit echt kon zijn.
Misschien was ze gek. Misschien was ze schizofreen en was dit een sub-persoonlijkheid van haar die tot mij
sprak. Vanaf het begin uitte ik mijn twijfel tegenover de stem en vroeg ik hen of ze een krantenkop konden
voorspellen. Ze zeiden dat ze dat konden en vertelden me op een specifieke krantenkop in het Memorial
Day weekend van 2002 te letten. Twee weken later was die krantenkop er. Ik wist nu dat ik met een of
andere buitengewone bron te maken had. Ik moest toen vragen “Is het werkelijk waar en kan ik het
vertrouwen?” Ik besloot iedere conversatie op tape op te nemen en in de loop van de tijd mijn conclusie te
trekken.
Zij beleerden mij nooit. Ze zeiden alleen dat ik vragen moest stellen en dat deed ik dan ook. Af en toe
weigerden ze te antwoorden. Dan moesten ze besluiten of het werkelijk goed voor mij was om het antwoord
te kennen of dat het iemands vrije wil zou kunnen aantasten. Ik stelde veel vragen over Daphne. Zij
onderging immense pijn en verdriet die zich uitten als paniek aanvallen. Dat werd verklaard als het bij haar
naar boven brengen van dampen en bezinksels uit vroegere levens door mij, die gestold waren in haar
energie veld. In Christelijke terminologie uitgedrukt inspireerde ik bij haar een donkere-nacht-van-de-ziel
ervaring. Zij bezag dat niet als iets positiefs, maar eerder als iets om van weg te vluchten. Ze was ook
gewend om beschut en beschermd te zijn en ik was financieel niet in een positie om haar comfortabel te
maken.
Ik stelde een hoop vragen over het boek dat ik aan het schrijven was, in het bijzonder over de kosmologieën,
die door de Ra groep werden gepresenteerd met betrekking tot de dimensionele transformatie en
tenhemelopneming. Ik kreeg exact dezelfde antwoorden als in het boek en dat waren antwoorden waar
Daphne geen enkele weet van had in haar bewuste denken. Dat was op zijn minst een beetje verontrustend.
Dit woeste verhaal over de David Wilcock-Edgar Cayce connectie, dat las als science fiction, werd nu
gestaafd door een totaal afzonderlijke, onafhankelijke bron die tot mij sprak via mijn vriendin
In deze begin fase waren er twee bronnen die zich aan mij voorstelden.
De ene was P’taah en de andere was de Raad van Elohim. Ik Google-de op beide woorden. Ik vond een
vrouw in Australië genaamd Jani King, die ook een stem channelde die zich voorstelde als P’taah. Toen ik
daarover vroeg zeiden ze dat het dezelfde P’taah was.
En toen ik Elohim in gaf kwamen er dingen op als “schepper God van het universum,” “de naam voor God in
het Oude Testament” en de “stem die tot Joseph Smith sprak toen hij de Mormoonse Kerk stichtte.” Ik vroeg
of zij dezelfde Elohim waren en ze zeiden, dat zij “daar deel van uitmaakten.” Volgens de antwoorden die ik
kreeg was P’taah een individuele, hoge ziel die lid was van de Ra Groep. De Elohim waren ook een
groepsziel. Het verschil tussen deze twee groepszielen was dat de Ra groep bestond uit geslaagden uit
deze sfeer en de Elohim stonden buiten de tijd en hadden nooit incarnaties aangenomen.
Beide groepen hadden individuele krachten en unieke kwaliteiten. Omdat de Ra groep een periode van vele
incarnaties had doorgemaakt, bezaten zij meer wijsheid hoe de obstakels in deze sfeer te overwinnen, maar
de Elohim waren meer engelachtig en konden wonderen verrichten. Zij waren instaat om wat zij “liefde-licht”
energie noemden uit te stralen. Beide groepen werkten vaak samen bij het helpen bevrijden van de Aarde
sfeer. Beide groepen creëren wonderen en interventies in onze sfeer, maar kunnen de vrije wil geen geweld
aandoen. Daarom moesten wij dus vragen. De indruk werd sterk gewekt, dat beide groepen in onze hele
geschiedenis geïnterpreteerd werden als God.
Ik zou graag willen, dat u zich zou kunnen voorstellen hoe ik mij voelde in die periode. Hier was ik in
dezelfde periode, dat ik volop bezig was een boek te schrijven, mogelijk ook een boodschap aan het
voortbrengen vanuit dezelfde bron waar Jezus aan refereerde als Vader, de ruimere kosmologie van het
universum en ziele evolutie aan het uitleggen met gegevens en informatie die nooit tevoren aan het publiek
was geopenbaard. Na twee jaar research en schrijven aan het boek heb ik plotseling een nieuwe vriendin,
die spontaan een stem begon te channelen die zichzelf voorstelde als de Raad van Elohim, ofwel de
“schepper God van deze sfeer”. Zouden zij werkelijk degenen kunnen zijn die zij zeggen te zijn? Had ik het
op een of andere manier bij het verkeerde eind? Zou het mogelijk kunnen zijn, dat iets negatiefs tot mij sprak
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en zich als iets positiefs voordeed? Ik praatte er niet over met veel mensen. Ik was bang dat de mannen in
witte jassen mij op zouden komen halen en mij gek zouden verklaren. Ik maakte mij ook zorgen, dat als ik
publiekelijk zou spreken over mijn eigen persoonlijke ervaring mijn geloofwaardigheid zou worden aangetast,
ik tot een soort excentriekeling zou worden verklaard en mijn boek nooit gepubliceerd zou worden.
Ik had geen reden om een finaal besluit te nemen over mijn ervaring. Zij oefenden geen druk op me uit om
iets te doen. Ze hielden zich alleen maar beschikbaar voor het beantwoorden van vragen. Het
bewijsmateriaal dat het echt was en dat zij waren wie zij zeiden te zijn stapelde zich verder op. En toen
gebeurde het wonder met mijn zuster.

De ziekte van mijn zuster
Ongeveer in juni 2002 vroeg ik over de gezondheid van mijn zuster en of zij iets konden voorstellen wat haar
zou kunnen helpen. Joanne had 12 jaren lupus gehad en had flink te lijden onder de symptomen. Het
antwoord was: Uw zuster is ziek omdat ze haar ziekte gebruikt om aandacht te trekken.
Zij heeft de neiging om de energieën van mensen uit te putten; daarom bent u zoveel jaren niet meer met
haar omgegaan. Over drie maanden komt ze in een situatie waarin ze zal moeten kiezen of ze wil leven of
dood gaan.
Ik was enigszins onthutst door hun prognose. Het was beslist iets, wat ik niet direct bij mijn zuster zou
kunnen aansnijden. Ik belde Danny, haar zoon, en vroeg hem of er ook veranderingen of verschuivingen in
Joanne’s conditie waren en hij zei dat het hetzelfde als gewoonlijk was. Drie maanden later werd ik gebeld
door Larry, de man van mijn zuster, die mij vertelde dat Joanne de volgende dag naar het ziekenhuis ging.
Ze hadden een geweldige kanker tumor ontdekt in haar onderste ruggedeelte en er was een grote kans dat
ze die operatie niet zou overleven. Ik deed onmiddellijk een channeling met de Elohim en vroeg of zij konden
helpen. Zij antwoordden, dat zij dat konden.
Daphne channelde de Raad van Elohim en ik stelde de vraag.
Met betrekking tot mijn zuster: Zij wordt dinsdag geopereerd en ik zou graag om bijstand voor
succes in die operatie vragen.
Bijstand wordt nu gegeven en aangeboden in uw naam en vanwege uw behulpzame interventie
verzoeken.
Mijnzuster overleefde de operatie en ik dacht dat het toeval was. Ik kon niet geloven, dat mijn zuster in leven
bleef doordat ik een verzoek gedaan had aan deze stem die door mijn vriendin sprak. Ik vertelde mijn zuster
nooit over de gesprekken die ik had met de stem die zichzelf voorstelde als de Elohim. Een paar weken later
moest ze controle tests laten doen om te zien of de kanker terug was gekomen. Larry belde en zei dat de
tests negatief bleken, maar dat er iets vreemds was gebeurd bij het geven van de test resultaten. Terwijl de
test geen spoor van kanker aangaf, vertelde de verpleegster mijn zuster onmiddellijk dat er iets fout was met
de test omdat haar lupus niet te zien was. Lupus gaat blijkbaar nooit weg, zelfs als de symptomen minder
worden is het nog steeds zichtbaar in de test. Zij herhaalde de test verschillende keren; er was geen spoor
van lupus. Nu had ik een wonder in mijn handen.

Beschermen van Daphne
De tijdlijn was eind augustus 2002. Het ging niet goed met Daphne.
Ze ontkende wat er gebeurde. Ze zei dat ze het verzon. Ze beschuldigde mij ervan megalomaan te zijn. Ze
had in toenemende mate paniek aanvallen en angst. Ik stelde hier vragen over en zij weten het aan een of
ander soort negatieve aanvallen uit andere sferen.

Daphne channelde de Raad van Elohim en ik stelde de vragen.
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Gisteravond hadden Daphne en ik een zeer heftige ervaring. Werden wij begroet?
Verklaar u alstublieft nader.
Werden wij via haar door een negatief ingestelde entiteit bezocht?
Het is ons niet toegestaan deze zaak nu te bespreken.
Zou dat de vervorming van wat er gebeurde aantasten?
We zouden willen zeggen, dat het voor de entiteit het beste is niet zo openlijk over dit incident te
spreken in de staat waarin zij nu verkeert.
Hoe kunnen wij onszelf beschermen?
Blijf waakzaam. Blijf BEWUST. Wees erg zorgvuldig met betrekking tot de omgeving en u zult de
bescherming veiligstellen.
De bepaalde fysieke omgeving kan dan dus een verschil maken? Adviseert u dat we kaarsen en
wierook branden?
Ja.
Geeft dat een positieve beveiliging?
Ja.

Oriëntatie
Ik wist niet hoe ik Daphne zich veilig kon laten voelen. Ik wist dat ze me zou gaan verlaten. Begin september
nodigde ik mijn jarenlange vriendin Terry uit in ons appartement om een channeling mee te maken. Ik voelde
dat wat tussen Daphne en mij was voorgevallen ooit in de toekomst belangrijk zou gaan worden en ik wilde
een getuige. We riepen het licht dus op en hadden de volgende dialoog met de Elohim:
Op 10 september 2002 channelde Daphne de Raad van de A’an en Terry en ik beiden stelden de vragen.

(Wynn) Is er iemand beschikbaar om onze vragen te beantwoorden?
Wij spreken tot u vanuit de Raad van A’an. [De Raad van A’an is een onderdeel van de Elohim.]
(Wynn) Zou u misschien kunnen bevestigen dat u opereert vanuit het Christus bewustzijn tot het
hoogste welzijn van alle betrokkenen?
Wij opereren inderdaad vanuit de Christus gedoopte, gezalfde vlam van universele liefde en
dienstbaarheid.
(Wynn) Een paar algemene vragen: Waarom houdt u zich beschikbaar voor het beantwoorden aan
ons van deze vragen?
Wij zijn altijd beschikbaar geweest voor mensen die ons zoeken.
(Wynn) Dus iedereen waar dan ook die oprecht zoekt kan een manier vinden om contact te krijgen via
dit soort communicatie?
Als dat de intentie is van de ontvanger. Onze frequenties, onze informatie, ons wezen is er voor
degenen die het ook goed kunnen ontvangen.
(Wynn) Zou iemand dan dezelfde soort verbinding met de hogere energieën moeten hebben als het
huidige instrument om deze boodschappen te ontvangen?
Het komt erop aan wat u nuttig acht. Het maakt het bewustwordingsproces mogelijk. Het is echter
toegankelijk voor velen met oprechte intentie in een intense reflectieve en meditatieve toestand.
(Wynn) Hoe zou iemand zonder dit vermogen tot dit soort kanaal contact kunnen maken met de
steun van uw raad?
Door diep in zichzelf de antwoorden te zoeken die universeel voor iedereen beschikbaar zijn.
(Wynn) Waarom kunnen mensen op dit niveau meestal niet in contact komen met of hun verbinding
ervaren met de goddelijke bron?
Omdat er sluiers zijn op dit niveau en die blijven bestaan tot jullie de vijfde of zesde dichtheid bereiken.

De Elohim, Scheppers Goden van het Fysieke Universum, willen met je praten – Wynn Free

24

Jullie hebben hier voor gekozen als onderdeel van jullie evolutionaire maaksel. Het is onderdeel van het
ontwerp.
(Wynn) Wat kunnen diegenen die achter sluiers leven doen om hun sluiers te doorbreken?
Allereerst moet er de intentie zijn en dan doorzettingsvermogen en dan moet er nog een visie zijn op
wat er achter de sluier kan zijn. Dat allemaal samen levert de achtergrond voor het verder oplossen van
de mentale structuren waar een persoon in zit.
(Wynn) Als een persoon deze intentie heeft, hoort en merkt uw raad dat dan op zelfs als zij de sluier
niet direct zijn binnengedrongen?
De raad merkt op en leidt die entiteiten zo veel als mogelijk, die ons - aan wat je de andere kant zou
kunnen noemen - gewaar willen worden.
(Wynn) Veel entiteiten zouden hoogst sceptisch kunnen zijn dat een dergelijke Raad werkelijk
aandacht aan dit soort dingen zou kunnen geven op zo’n individueel niveau met zoveel miljard
mensen op deze planeet. Kunt u wat meer beschrijven hoe dat proces werkt? Hoe voltrekt zich dat
opmerken?
Wij zien u als energie systemen, als energie circuits. Wanneer er bijzonder heldere plekken zijn weten
we dat we daar aandacht aan moeten besteden. De stralende plekken wijzen op een persoon in uw
dichtheid die contact heeft gemaakt met het grotere collectieve veld en op die manier bewust toegang
begint te krijgen tot de vereiste informatie voor het verder bevrijden van hem of haar van de
beperkingen van de derde dichtheid. Op deze manier zijn wij in staat om aandacht te schenken aan
diegene onder de miljarden die in staat zijn om een begin te maken met de reis naar de grotere
ontwikkelingsentiteiten en een hogere galactische bewustzijnsverbinding te wachten staat.
(Wynn) Zou het kunnen kloppen om u als een groepsziel te omschrijven of een groep van vele
individuele energieën? Als dat het geval is, zou u dan kunnen uitleggen waar al die energieën
vandaan kwamen voordat zij deel gingen uitmaken van uw raad?
Wij zijn wat je als een groepsziel zou kunnen zien, een groepsmatrix, een collectief, een opperziel van
de zesde dichtheid die momenteel op weg is naar de zevende en achtste dichtheid.
(Wynn) Waar kwamen de individuele segmenten vandaan voordat ze zich tot een groep of het
collectief samenvoegden?
Energie is er altijd. Er is geen begin of een eind.
(Wynn) Op een zeker moment was er de ene, die zich opdeelde en opdeelde. Was er op die manier
dan geen afscheiding van de ene op enig moment van wat we tijd zouden noemen in dit universum?
Er was wat u de illusie van scheiding zou kunnen noemen.
(Wynn) Wat betreft die illusie, waren de leden van de raad afzonderlijk en kwamen zij bij elkaar of was
de raad zoals hij nu bestaat een initiële schepping van de ene bron?
Zoals u uw vraag nu formuleert is hij niet zinnig voor ons.
Wij hebben altijd bestaan en zullen er altijd zijn. Er is een proces van ziele evolutie en integratie. Uw
eigen zielen hebben altijd bestaan en zullen er altijd zijn. Het is meer een bewustzijn van aangesloten
zijn.
(Wynn) Misschien moet ik het anders stellen. In mijn begrip waren er op enig moment minder
geïndividualiseerde zielen of energieën die er voor kozen zich op te delen. Na deze opdeling of
individualisering zou ik mijzelf beleven als een individuele ziel in verbinding met een opperziel, die in
verbinding staat met andere opperzielen terug gaand tot de bron. Als dat zo is dan was er een tijdlijn
waarin individualisering en dan recombinatie plaats vonden op zijn minst op de manier zoals ik het
begreep. Hoe ging dat in werkelijkheid in zijn werk voor deze Raad?
Een duizend lichtjaren geleden vond scheiding plaats in het Andromeda systeem. Her-calibratie. Reintegratie. Her-synthese. In die mate zijn wij vrij om informatie te geven.
(Wynn) Had u derde dichtheid leven in het Andromeda systeem, als het is toegestaan dat te
beantwoorden?
In zekere zin.
(Wynn) Wanneer iemand in de derde dichtheid voor het eerst hoort dat er een verandering in
dichtheid op dit planetaire systeem gaat komen vragen zij zich af wat zij zouden moeten doen om in
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staat te zijn mee te doen in de hogere keuze die beschikbaar is. Wat is uw suggestie?
Stel jezelf open voor de dromen van wat je mogelijk gemaakt wilt zien. Weerhoud je niet van die
hoogste innerlijke droom. Geloof dat het mogelijk is. Op zo’n manier accumuleert energetische kracht
om lagere dichtheid beperkingen te overwinnen. Lagere dichtheid beperkingen worden gevoed door
licht energie zoals hogere dichtheidsdromen ook worden gevoed door diezelfde energie. De een is
bewust en de ander is onbewust en onderbewust, wat veel moeilijker is te beheersen. Blijf in een
voortdurend bewust vasthouden aan wat je dragelijk acht, zoals je licht uit zou dragen, dragelijk zoals je
geboren zou willen worden door een ander als in de “Ik ben” aanwezigheid van het licht de drager van
het licht. Wordt dat in je derde dichtheid. Dat vertaalt zich in wat je zou kunnen aanduiden als “verliefd,
dienstbaar en zorgzaam.”
(Wynn) Dit is de eerste keer dat we dit doen bij ons thuis in aanwezigheid van een andere persoon.
Misschien zou ik kunnen vragen naar de gepastheid van bepaalde dingen, zodat we, als we dit weer
doen, weten hoe het te doen. Nu hebben we Terry Brown die zeer betrokken is bij het werk dat we
doen. Is het toegestaan als er mensen bij zijn, dat zij ook vragen stellen of moeten de vragen via mij
komen?
Allebei is toegestaan.
(Wynn) Dan kun je op dit ogenblik, Terry, vragen stellen.
(Terry) Hoe is jet om zoals u te zijn en wat is uw relatie tot liefde en licht?
Dat is een interessante vraag. Wij ervaren geen fysieke lichamen zoals jullie die zouden opvatten op
jullie aardse vlak. Wij zijn een mengsel van licht intensiteiten in die frequenties. Ons leven voltrekt zich
rond een centraal doel of focus. Wij ervaren het collectieve als een eenheid. Wij bouwen met behulp
van licht frequentie harmonieën, heilige geometrische vormen zoals die zouden verschijnen aan je
innerlijke oog. Wij worden niet beperkt door zulke dingen die je zou aanduiden als aardse beperkingen.
We zijn niet bang voor dood. We kennen geen geboorte in de fysieke vorm. Onze levensduur zou vele
duizenden jaren tellen vergeleken met jullie levensduur. Wij gaan bewust over van de ene dichtheid
naar een andere. Wij nemen holografisch waar. Wij ervaren geen angst zoals jullie dat kennen.
Beantwoordt dat uw vraag?
(Terry) Hoe doet tijd zich voor in uw relatie tot ons? Lijken wij veel langzamer in ons denken of ons
zijn?
Veel meer plaatsbepaald. Wij bestaan buiten wat jullie tijd zouden noemen als een lineaire constructie.
Daarom hebben wij de optie om er in en er uit rond te springen zoals jullie in en uit een zwembad
kunnen springen.
(Terry) Wanneer u met heilige geometrie bezig bent, stelt u dan vormen of constructies samen of
lichamen of andere dingen?
Wij gebruiken het geheel, constructies van het geheel, dat wat het geheel prachtig acht, geschikt en
noodzakelijk. We gebruiken het innerlijke oog, de innerlijke harmonieën van wat je de hogere licht
octaven zou noemen om te scheppen.
(Terry) Hebt u secties binnen u, die harder werken aan de heilige geometrie?
Er zijn er, die jullie specialisten zouden noemen.
(Terry) Uit mijn verleden herinner ik mij dat ik een licht wezen was en met andere wezens in
verschillende dichtheden werkte voordat ik hier kwam. Ik weet niet of dat in de zesde dichtheid was.
Ik denk dat er mensen zijn die zich mij kunnen herinneren. Ik weet niet of “mensen” het juiste woord
is om te gebruiken. Bestaat er enige herinnering hier aan die u zou kunnen nagaan?
Wij lezen zevende dichtheid voor uw geval. We lezen ook een naam, “Akoshanic,” vergelijkbaar met
Akashic.
(Wynn) En kunt u het instrument dat het werk op dit momnet doet ook wat aanraden met betrekking
tot de veranderingen, die ze nu recent doormaakt en hoe ik haar zou kunnen helpen?
Het huidige instrument maakt nu een ernstig ontgiftingsproces door en her-aanpassing van energie
patronen, knooppunten en rasters binnenin het lichaam.
Dat neemt tijd en eist zijn tol. Het is goed voor de entiteit om balans te vinden tussen tijd alleen en tijd
met mensen om zich heen, met perioden van rust afgewisseld met perioden van activiteit, met meer
eten, aarden en een beroep doen op haar gidsen. Er komen innerlijk een intens innerlijk trauma en
twijfel naar boven bij dit instrument. Zij staat gereserveerd tegenover de aard van het werk dat zich nu
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aan haar voordoet. Zij moet het in haar eigen tempo oppakken en begrijpen dat het om vrije wil gaat en
niet wordt opgedrongen. Het is een integratie periode die afneemt in heftigheid; maar het is er niettemin
en gaat als zodanig door.
(Terry) Ik houd van uw energieën en ik hoop in staat te zijn mijzelf voldoende te stabiliseren om
rechtstreeks contact met u te hebben.
Dat is een kwestie van willen en doorzetten. Als je het probeert kan het niet anders of je zult er
uiteindelijk in slagen.
(Wynn) Dank u.
Met zegen en dienstbaarheid geven wij u deze tijd en informatie.

Aanbevolen verhuizing
Mijn relatie met Daphne verslechterde snel. Zij vroegen ons te verhuizen naar Mesa, Arizona, wat inhield dat
er ondersteuning en begrip zou zijn van een groep in Mesa. Niettegenstaande de vreselijke problemen die
we hadden om onze persoonlijke relatie in stand te houden, waren ze uiterst optimistisch over het kosmische
potentieel van onze connectie.
Daphne channelde de Raad van Elohim en ik stelde de vragen.
Kunt u de waarde van dit soort integratie uitleggen?
De waarde bestaat daaruit dat het je verdiept en je ook toegang geeft tot de hemelse sferen op
manieren, die normaal zo’n diepte en grondigheid missen. Het is alsof je een stevige fundering hebt die
diep gaat, maar tegelijkertijd ook zeer, zeer hoog reikt.
Wat zijn de positieve uitkomsten van integratie met de entiteit?
De positieve uitkomsten zijn, dat je in staat bent tot grotere dienstbaarheid aan de mensheid zoals die
nu in zijn huidige staat van verandering en instabiliteit verkeert.
De twee van ons beiden zijn met andere woorden aanmerkelijk sterker bij deze integratie dan ieder
van ons afzonderlijk.
Wij zouden zeggen, dat het helemaal klopt.
Op enig moment in het verleden werd het idee aanbevolen om naar Arizona te verhuizen. Is dat nog
een goed idee? Is er enige reden waarom Arizona beter is dan Virginia Beach?
Als we niet op de afstand letten, is er dan enige reden waarom Arizona in plaats van waar anders dan
ook?
Wij voelen Arizona als een energetische magnetische plaats en vooral ontvankelijk voor de frequenties
waar jullie beiden nu mee werken.
Het is een plaats, die een tamelijk makkelijke overgang voor jullie zou zijn, hoewel het mogelijk geen
uiteindelijke plaats om te settelen is. Wij schatten twee tot drie jaren op zo’n plaats.
Mesa werd aangeraden. Is Bullhead, Arizona net zo goed?
Wij geven Mesa aan.
Is er fysiek gevaar mogelijk in dat gebied na twee tot drie maanden?
De mogelijkheid van seismische instabiliteit bestaat altijd, maar je wordt niet om die reden gevraagd om
naar een andere locatie te gaan. Dit is iets wat zo snel als mogelijk gedaan moet worden.
Twee weken later vertrok Daphne. We zijn nooit in Mesa gekomen. Ik werd erg gedeprimeerd. Ik bleef twee
weken in bed en wilde de wereld niet zien. Ik had een stapel cassette recordings van de channelings en ik
overwoog ze weg te gooien. Ik had het gevoel, dat een tijdperk voorbij was en ik wilde geen enkele
herinnering meer. Ik besloot niettemin de tapes te transcriberen. Aanvankelijk dacht ik, dat ik gedeprimeerd
zou raken van het luisteren naar Daphne’s stem, maar ik had het mis. Terwijl ik de woorden typte verschoof
de energie en mijn depressie ging een tijd weg. Dan kwam het weer terug. Ik werkte nog steeds aan mijn
boek. Ik wist dat wat er tussen Daphne en mij gebeurde belangrijk was, maar ik zat in een zwart gat en wist
niet hoe eruit te komen.
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Het proces ontwikkelt zich
Ik belde Terry en vroeg of ze wilde overwegen de nacht bij mij door te brengen. Ze kwam en midden in de
nacht maakte ze me wakker en vroeg me de tape recorder tevoorschijn te halen.
Dit kon niet waar zijn. Een stem kwam via Terry door en stelde zichzelf voor als dezelfde Elohim die via
Daphne had gesproken. Ze zeiden dat ze de verbinding met Terry maakten bij de sessie waar ik haar had
uitgenodigd de channeling via Daphne mee te maken. Ik dacht dat Terry het speelde. Ik dacht dat ze jaloers
was op Daphne en zich belangrijk wilde voordoen voor mij. Ik kon het niet geloven en toch was daar een
resonantie. Het klonk niet als Terry's manier om gedachten te formuleren.
Ik bracht de volgende twee maanden door met vragen stellen en, tenslotte, was ik er zeker van dat ik sprak
met dezelfde intelligentie die door Daphne sprak. Ik stelde vragen namens anderen en ik stelde vragen over
Daphne. De Elohim beantwoordden alles geduldig door Terry.

Over Daphne en het bevragen van de Elohim
Terry channelde de Raad van Elohim en ik stelde de vragen.
Hebt u ook suggesties met betrekking tot de ervaringen die ik met Daphne doormaak?
Daphne is een uitzonderlijk wezen en kanaal. Zij heeft haar eigen dingen waar ze mee klaar moet
komen. Dat kan niet geforceerd worden. Zij moet met zichzelf in het reine komen. Zij is een
ongeschonden wezen. Je kunt dat niet forceren of daar inbreuk op maken. Ze is een stralend, prachtig
wezen en een eigen kanaal met heldere energie. Houd dat in ere en respecteer dat. Dat komt haar toe.
Zij heeft een delicate gevoelige geest die gevoed moet worden voor haarzelf en de vrijheid moet krijgen
om zich te uiten in haar omgeving. Houd haar in ere en koester haar en ze zal groeien en opbloeien.
Alleen op die manier kun je de band weer herstellen op het hoogste niveau.
Er is een fundamentele band, maar zij heeft behoefte aan haar vrijheid, de vrijheid om zichzelf te zijn en
in ere te worden gehouden, om te weten dat er van haar wordt gehouden om haar eigen creativiteit en
vreugde en schoonheid. Ze is een erg gevoelige musicus.
Een van de beste manieren voor een band met haar is door dat te honoreren en niet door haar muziek
als “wit geluid” te duiden. Waardeer het deel van de muziek, dat je ziet als pure uitdrukking van
vreugde, wat het beste is van wat ze doet. Waardeer dat. Creëer omstandigheden voor blijheid en speel
muziek. Wanneer je die uitdrukking weet te vinden kunnen jullie weer samen zijn in vreugde door haar
te waarderen en haar te laten schijnen zonder het schitteren aan jezelf te houden.
Wat betreft mijn gevoelens, wat is de beste manier om daarmee om te gaan, zodat ik het beste kan
functioneren?
Besef dat gekwetste gevoelens gebaseerd zijn op gelijksoortige ervaringen uit het verleden, waarbij de
vroegere ervaring het gekwetste gevoel van nu uitvergroot. Met Terry omgaan helpt om dat wat op te
klaren. Zij laat je praten en wat van je gevoelens te uiten. Zij laat je voelen, dat er van je wordt
gehouden. Besef dat men van je houdt en dat je het werk doet dat andere mensen niet doen en zelfs
niet zien. Je bent erg nodig, hoewel niet iedereen dat zal zien. Mensen hebben hun eigen groei
patronen, en wanneer ze dat niet begrijpen is dat niet persoonlijk. Alle dingen kunnen helen in de tijd.
En bovenal, vat het niet persoonlijk op.
Door Daphne hadden we met veel van de verschillende raden te maken: A’an, etc. Hoe zijn de Elohim
georganiseerd? Hoeveel raden? Hoeveel individuele ziel fragmenten? Hoe werkt delegatie bij de
Elohim?
Er is één groot wezen dat alles overziet en daarbinnen bestaat een aantal groepen. Er is de Raad van
A’an, die bestaat uit vijf wezens. Er zijn de groepen die werken aan heilige geometrieën en licht creatie;
er zijn drie groepen die deze functie overzien. Het is een werkgemeenschap.
Voor welk gebied van het universum zijn de Elohim verantwoordelijk voor het toezicht?
Wij zien toe op onszelf. We zijn betrokken bij de aarde. We coördineren met zon en sterrenstelsels.
De Melkweg of meer dan de Melkweg?
De Melkweg is jullie melkwegstelsel. Het is meer dan jullie melkwegstelsel.
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Zijn verschillende groepen gedelegeerd naar verschillende gebieden of naar verschillende functies
afgezien van gebied?
Verschillende functies.
De Raad van A’an zou dus bij de aarde of welk ander sterrenstelsel betrokken kunnen zijn naar
functie?
Ja.
Wat is hun functie dan?
Vertalen en coördineren tussen communicaties met mogelijke wezens die mogelijk communiceren;
vertalen tussen de taal van de Elohim en de taal die wordt gesproken met het interface.
Communiceren we met de Raad van A’an door Terry?
Ja, dit is de Raad van A’an.
Hebben de andere raden ook namen?
Sommige van de namen zijn niet vertaalbaar. Ze zijn mathematisch.
OK, is er iets anders dat van belang kan zijn voor Terry of waar ik me van bewust moet zijn?
Geaard blijven, want je leeft in de fysieke sfeer, dus je gaat behendig en bewust met je omgeving om.
Het doet ons plezier om met je te spreken. Onze verbinding is erg zeldzaam en we houden van jullie
beiden.
Wanneer we namens iemand een vraag stellen lijkt het alsof er met de Elohim een energetische
uitwisseling plaatsvindt, die begint tussen de Elohim en die persoon als die persoon dat niet
blokkeert. Iemands innerlijke zelf opent zich dan en wordt meer bewust. Klopt dat?
Je hebt gelijk juist door de aard van het stellen van de vraag in de interactie tussen de Elohim en de
individu. Er is een uitwisseling waarin we contact maken met het geheugen en conflicterende trillingen
van de individu. Wanneer je over die persoon vraagt gaat de aandacht naar die persoon.
Blijft het daar dan ook verder nadat de vraag is gesteld?
Het wordt daar gezet als het begin van een spoor en het heeft een weg gemaakt zodat op ieder
moment toegang verkregen kan worden. De energie kan langs het pad dat is geopend stromen op het
moment dat je de vraag stelde en het antwoord wordt opgenomen.
Het is dus een goede zaak om vragen te stellen,omdat we niet alleen een antwoord krijgen op het
mentale denk niveau; we zetten dan ook een energetisch spoor op. Dus ongeacht of de persoon het
gelooft of niet, het accepteert of niet, er is in ieder geval een proces begonnen. Kun je dat zo stellen?
Er is een open pad voor een proces als de mensen ervoor kiezen dat op te volgen in hun eigen
bewustzijn. Wanneer het pad is geopend vindt er een verandering plaats in die persoon doordat het pad
open gaat en kan aansluiten op het spoor van de Elohim om te verbinden met die persoon. Het is dus
een spoor waar de energie overdracht op elk moment kan plaatsvinden en de persoon kan dan
vertrouwen op dat spoor op een erg onderbewuste manier.
Stel dat ik niet met Terry ben en ik praat met iemand, die zou willen dat de Elohim hem zegenen. Kan
ik u dan vragen met mijn eigen verzoek of moet dat via Terry?
Je hebt altijd toegang op eigen verzoek, omdat we altijd bij je zijn. We monitoren je acties. We zijn er
om je te ondersteunen, omdat je er bent om ons te ondersteunen.
Dus op welke manier kan ik een verzoek aan u communiceren? Moet ik dat mondeling vragen of
moet ik het opschrijven? Wat is de beste manier?
Het is verbonden, niet met de middelen hoe je het doet, maar in je intentie en het richten van je vraag
tot ons, ongeacht de manier waarop je het doet, mondeling of schriftelijk. Wanneer je schrijft denk je het
natuurlijk ook; dat is dus een dubbele manier. De manier waarop je door je intentie contact maakt met
ons is ook verbonden met de manier waarop je ons leidt naar de partij over wie je wilt vragen. Via welke
manier je ook kiest, het gaat om het richten van je vraag aan ons – soms is de taal moeilijk omdat het
niet in het Engels is – door je verbinding met energie punten van degene over wie je praat, door je
gedachtepatronen over degene over wie je het hebt en door je beelden. We krijgen het door op alle
manieren waarop je denkt. Dus hoe helderder je gedachten, des te helderder wordt het onderwerp van
je gedachtepatronen aan ons gericht.
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Realiseer je dat ik tijdens de verbazingwekkende periode die ik doormaakte ik ook midden in het schrijven
van het boek “De Reïncarnatie van Edgar Cayce?” zat. Er waren weinig mensen met wie ik deelde wat er
gebeurde en de meesten dachten dat ik gek was. Ik wilde niet dat mijn geloofwaardigheid beschadigd zou
worden en ik wilde David niet nog bezorgder maken dan hij al was. Hij was al ongerust genoeg over hoe de
wereld zou reageren op de buitengewone claim dat hij Cayce was in zijn vorige leven. Hoe zou hij reageren
op het feit dat zijn chroniqueur opgegaan was in zijn eigen persoonlijke ervaring van inter-dimensionele
communicatie met een stem die zich identificeerde als de Schepper God van deze sfeer?
Uiteindelijk deelde ik met David wat er gebeurde in de hoop zijn mening erover te krijgen en misschien zelfs
zijn bevestiging dat ik een positieve bron had, maar zijn ongerustheid leek alleen maar groter te worden. Er
was de bezorgdheid over hoe dit in de ogen van anderen zou overkomen en over de impact op zijn
geloofwaardigheid. Dan was er ook nog de bezorgdheid over het toelaten van “negatieve bronnen” in de
buurt van zijn werk. Ik was nogal beschermend met betrekking tot het boek, maar het kostte me lang om er
zeker van te zijn dat de stemmen die met mij spraken, en die zich identificeerden als de Elohim, positief
waren en ook werkelijk waren wie zij zeiden te zijn.
Ik schrijf deze inleiding bij hun channelings, omdat ik de omstandigheden van deze ontmoetingen zo
nauwkeurig als mogelijk met u wil delen. Ik realiseer me het controversiële van dit alles en, zoals eerder
gezegd, u, de lezer, moet uw eigen proces doormaken om het waarheidsgehalte van dit werk te bepalen. Als
ik communiceer met de Elohim is wat wordt gedeeld uiterst belangrijk voor onze eigen evolutie en voor de
evolutie van de planeet uit een gezichtspunt waar we zelden toegang toe hebben.
Er was dat vreemde verzoek geweest in de channelings door Daphne om naar Mesa, Arizona te gaan. Ik
kon er geen touw aan vast knopen wat er zo bijzonder was aan Mesa. Ik vroeg of het voor Terry en mij de
moeite waard was om een trip naar Mesa te maken. Zij zeiden dat het belangrijker voor Daphne en mij was
om te gaan, maar dat Terry en ik net zo goed iets van de trip zouden leren. Terry was niet in staat om naar
Mesa te gaan. Ze had een goede baan en bezat een condo in Pasadena. Ze stemde niettemin in om het
weekend in Mesa door te brengen, wat een rit van ongeveer zeven uur was van Los Angeles. De
gebeurtenissen, die zich in Mesa voltrokken trokken me over de streep.
We vertrokken op een vrijdag ergens in februari 2003, reden de hele nacht en boekten ons in in Motel 6 in
het centrum van Mesa. We sliepen in en toen ik wakker werd pakte ik de Yellow Pages. Ik was ervan
overtuigd dat dit een toevalstocht zou zijn. Hoe zou ik in vredesnaam in anderhalve dag iemand kunnen
vinden die geïnteresseerd zou kunnen zijn in deze channelings? We zouden zondag weer vertrekken, zodat
Terry weer op tijd terug zou zijn voor haar werk op maandag.
Ik pakte de Yellow Pages en begon te bladeren om boekhandels te zoeken. Ik zocht naar een metafysische
boekhandel. Daar was er geen een van Mesa.
Toen keek ik bij kerken. Ik zocht naar een new age metafysische kerk van de levende liefde of zoiets. Er
waren geen new age kerken, maar het viel meteen op, dat er veel Mormonen kerken waren in Mesa in
vergelijking met alle andere. Terry en ik dineerden bij Mimi’s Restaurant en ik vroeg de serveerster waar
Mesa bekend om was. Zij antwoordde “de Mormonen”. Ik herinnerde me dat enkele maanden eerder bij het
Googlen naar het woord Elohim een van de websites die opkwamen zei dat Joseph Smith, the stichter van
de Mormonen, communiceerde met de Elohim.
We deden zaterdag avond een channeling en ik vroeg hen of zij bedoelden, dat ik mij bij de Mormonen zou
introduceren. Ze zeiden “Niet de hele kerk”.
Er was een kleine groep die erg geïnteresseerd zou zijn in wat er met mij gebeurde. Ik vroeg hen hoe ik die
groep zou kunnen vinden, aangezien er zo’n 60 kerken in Mesa waren. Ze zeiden naar de kerk te gaan in
een bepaalde straat. Ik bladerde door de kerken en er was inderdaad een kerk in die straat.
Het was zondag morgen en ik vroeg Terry in het Motel te wachten, terwijl ik daar de dienst bijwoonde. Ik
verwachtte een snelle terugtocht te gaan beleven. Na afloop van de dienst ging ik naar de Bisschop en
vroeg hem of hij tijd had met me te praten. Ik was helemaal uit Los Angeles gekomen om daar te zijn. Hij
nodigde me uit in zijn kantoor. Ik ben er zeker van dat hij dacht een potentiële bekeerling voor te hebben. Ik
begon het gesprek met hem te vertellen dat ik twee opeenvolgende vriendinnen had die een stem
doorkregen, die zich identificeerde als de Elohim, dezelfde Elohim die zij vereerden en dat ik hierheen was
geleid om deze dienst bij te wonen in het bijzonder doordat zij deze kerk hadden aangeduid via de
straatnaam.
Hij luisterde naar mijn verhaal gedurende twee uren. En toen ik laar was vertelde hij me dat Mormonen
geloven, dat iedereen een profeet kan zijn en dat hij mijn ervaring niet ter discussie zou gaan stellen. Toen
vroeg hij me of ik het verhaal wilde delen met drie van zijn kerkleden. Ik belde Terry en vertelde haar wat er
gebeurde en ze stemde ermee in om maandag vrij te nemen van haar werk zodat we die meeting mee
konden maken.
Maandag morgen gingen we naar het huis van een hoger lid van de kerk.
Deze keer bracht ik Terry met mij mee. Ik begon het verhaal te vertellen aan een gretig gehoor.
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Na ongeveer 30 minuten interrumpeerde Terry en zei, dat ze iets wilden zeggen.
Mijn mond viel open; Ik had geen idee wat er vervolgens uit haar mond zou gaan komen. Het bleek heel
eenvoudig en toen ze het zei kwamen er tranen in de ogen van de aanwezigen, inclusief mijzelf. De
boodschap was: “Zij willen jullie laten weten, dat ze luisteren naar jullie gebeden”. Wij reden weg in een
sombere stilte. Ik wist dat met wie ik sprak dezelfde was als degene die deze mensen vereerden.

Het eerste begin; Meer over Daphne
Er ontvouwde zich veel meer in de volgende paar jaren.
Daphne en ik bleven contact houden. Zij had geprobeerd zich met haar echtgenoot te verzoenen, maar hij
had geen interesse. Ze woonde bij haar Tante in Atlanta, Georgia en gaf piano lessen. Ik e-mailde haar
channelings en vertelde haar het verhaal over wat er in Mesa gebeurd was. We poogden weer samen verder
te gaan. Ik vloog naar Atlanta en we reden door het land in haar auto. We hadden een verbazingwekkend
stel channelings in die periode.
Hier zijn een paar excerpten.
Daphne channelde de Raad van A’an en ik stelde de vragen.
Is de Raad van Elohim aanwezig?
Wij zijn klaar om te spreken. Bestook ons met uw vragen over de huidige tijd. Wij staan tot uw dienst als
vertegenwoordigers van de Raad van A’an en het collectieve melkweg sterren zaai systeem van het
locale Andromeda sterre-poort systeem dat toezicht houdt in de riem van Orion. Hebt u vanmorgen
vragen bij het ontwaken in uw nieuwe locatie op de mesa in de vlakten van de heilige territoria van de
stenen die spreken over de geschiedenissen van de galactische rijken en het ontwakende bewustzijn
van de mensheid en de aardse broeders van de geplante zaden van de ouderen?
Ga door zoals u wilt op dit kruispunt van uw ruimte en tijd. Wij juichen u toe. Wij geven u hoop en moed.
U hebt een duidelijke stap gezet in de volgende dichtheid van het volgende bewustzijns millennium wat
nu vaste grond in de grid templates onder uw voeten heeft verschaft.
Gaat de meerderheid van de mensen, die overgaan, inter-dimensionele ruimteschepen in bij het
overgangsproces?
Wij zouden het niet zozeer ruimteschepen willen noemen. Wij zouden liever spreken over interdimensionele poorten. Maar die zouden voor sommige mensen op ruimteschepen lijken om makkelijker
te begrijpen wat ze doen.
Moet je er rekening mee houden dat de negatieve krachten ook poorten aanbieden?
Dat zou kunnen.
Kun je ook misleid worden als je er niet op voorbereid bent met kennis vooraf of
onderscheidingsvermogen?
Ja.
Dus deze kennis en onderscheidingsvermogen zouden weleens erg belangrijk kunnen zijn?
Uiteindelijk leiden alle wegen naar God. Maar voor de korte termijn, ja.
Staat ons met betrekking tot politieke veranderingen, veranderingen van de aarde, iets te wachten?
Helaas zien we een toekomstig onbevredigend resultaat van Bush’s opstelling inzake Irak. Bereid je
psychologisch voor op een invasie van soorten.
Zouden er terroristische activiteiten kunnen gaan plaatsvinden?
Dat zou onderdeel kunnen uitmaken van het treffen. Wij zien een invasie mentaliteit.
Ziet u de mogelijkheid van nucleaire wapens?
Dat is helaas een mogelijkheid, maar er zijn veiligheidsmaatregelen getroffen.
Zijn die veiligheidsmaatregelen inter-dimensioneel?
Ja.
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Is er iets wat Daphne en ik kunnen doen?
Bid, mediteer, overleg bij jezelf in je woonkamer. Doe exact zoals je vanavond deed met anderen erbij.
Deel deze kennis.
Deel deze toegang. Het is zeker een versterkend middel, een helend middel. Gedraag je niet alsof je
alleen bent.
Dank u voor het beantwoorden van al onze vragen en er voor ons te zijn. Ik heb nog een ding. Bij het
onderzoeken van de Elohim werden zij beschreven als een van de Schepper Goden van het
zonnestelsel. Hebben we het dan over dezelfde Elohim?
Wij zijn er een afdeling van zou je kunnen zeggen.
Dus toen de oorspronkelijke oneindige schepper zich afscheidde en met de schepping van dit
universum begon, waar kwamen de Elohim in beeld?
In de derde dimensie.
Ontstaan en existerend?
Etokorena.
Is dat de locatie in het universum?
Ja.
En hoe lang geleden in aardse tijd?
78 miljard jaar geleden.
Op welk moment begonnen de Elohim deel te nemen aan dit zonnestelsel?
Vier miljoen jaar geleden.
Wat was de aanleiding om met die interactie in dit zonnestelsel te beginnen?
Om de prille menselijke soort te beschermen.
Was dat vier miljoen jaar geleden?
Ja.
Op deze planeet?
Ja.
Waren er toen voor het eerst mensen op deze planeet?
Voor zover wij weten ja.
Was die menselijke bevolking hier geboren of hierheen gebracht vanuit een andere wereld?
Een combinatie van beide. Ze werden zowel gebracht als hier geboren.
Ik meen dat de Mormoonse godsdienst begon als een interactie tussen Joseph Smith en de Elohim.
Zijn dat dezelfde Elohim?
Ja.
Dezelfde raad waar we nu mee spreken was dezelfde raad die van invloed was op het begin van de
Mormoonse godsdienst?
Ja.
Wij voelen ons vereerd om met u te communiceren. Dank u voor het beantwoorden van deze
additionele vragen.
Wij verlaten u nu en nemen afscheid van u in het licht en de liefde van de oneindige schepper.

En Daphne channelde weer en ik stelde de vragen.
Nog eens, komt u in het Christus bewustzijn? De Allerhoogste Goede?
Wij komen in de naam van het Gouden Licht van de ene Christus met de intentie van onconditionele
Liefde en Dienstbaarheid voor de hoogste ontwikkelings- en evolutionaire doelen van de Mensheid op
dit kruispunt van uw ruimte-tijd.
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Gaat u alstublieft verder met uw vragen.
Met wie spreken wij?
Wij zijn de Zonne Matrix, de Zonne Logos van de Ene Christus.
Wij spreken in de namen van Ra, P'taah, de Elohim en de Raden van Engelen.
Ik denk dat de grote vraag is hoe Daphne zichzelf kan beschermen tegen deze negatieve aanvallen?
De entiteit, over wie u spreekt, Daphne, is uitzonderlijk kwetsbaar op dit moment. Zij staat zeer wijd
open en haar frequenties worden verzwakt op uitgestrekte kosmische schaal. Het zou goed voor haar
zijn om de energieën van het zogenaamde AUM mantra en van bepaalde Sanskriete nakomelingen van
de P'taah aan te houden. Dat zou haar helpen de afscheidende energieën te vermengen, die haar
systeem nu overspoelen. Die moeten binnen de komende 42 uur een ophelderend proces te beginnen.
In zekere zin zijn dit oude overblijfselen afkomstig van vroegere geloofsopvattingen uit eerdere
incarnaties die nu naar boven komen en wat voorbij zal gaan. Laat de entiteit nu niet alleen; zij is erg
kwetsbaar en begrijpt zichzelf niet helemaal en ze beheerst zich ook niet zoals je zou verwachten. De
energieën doordringen haar systeem zozeer, dat ze niet weet hoe ze tegen te houden en ze heeft er
zelfs geen benul van dat ze ze KAN tegenhouden, omdat ze de gedachten voor die van haarzelf houdt.
Begrijpt u?
Ik begrijp het. Wat kan ik het beste doen als ik bij haar ben en dit doet zich voor?
Ga naar de entiteit en houdt haar vast. Houdt haar vooral vast in de gebieden van het hart en het hoofd.
Houdt haar vast en vertel haar dat je van haar houdt, dat je haar zonder voorbehoud accepteert en dat
wat ze zegt van een negatieve invloed te zijn voorbij zal gaan. Neem op dat moment vooral geen
afstand van haar; dan ben je het meest wezenlijk nodig en dat zal die fase snel voorbij doen gaan.
Is er iets met betrekking tot onze sexuele relatie dat haar helpt stabiliseren?
Ja, zeer zeker. Ze heeft het nodig om vastgehouden te worden, vooral vastgehouden te worden, zelfs
op haar meest “nare” momenten zoals jullie dat zouden noemen.
Gaat er enig positief gunstig effect van uit als ik tegen de entiteit schreeuw wanneer ze een “naar”
moment heeft of zal Daphne dat opvatten alsof ik tegen haar schreeuw?
Als je Daphne zodanig kunt laten begrijpen, dat je de entiteit kunt vertellen haar direct TE VERLATEN
en haar met rust te laten, dan is daar haar toestemming niet voor nodig om er te zijn en zou ze dit
kunnen begrijpen en dulden. Dat zou erg goed voor haar zijn; het is een exorcisme als je ons begrijpt.
Begrijp je wat dat betekent?
Ik begrijp wat dat betekent.
Het is alsof je een uitdrijving moet doen. Je moet dit zien als een soort “demonische in bezit neming”
van je geliefde. Zij is dat niet zelf; ze gebruiken haar omdat zij een zeer, zeer gevoelig en ook krachtig
kanaal is.
Nogmaals, zij gebruiken haar; ze worden gemagnetiseerd door alles wat licht uitstraalt.
Dat helpt zeer, is er nog iets anders wat we zouden moeten weten?
De komende paar dagen zijn hoogst kritisch. Neem je in acht en houd je goed. Je bent nu door het
ergste heen en je wordt voorbereid op komende vier weken. Laat niets – ik herhaal – laat niets jullie uit
elkaar trekken; dat is zeer, zeer belangrijk.
Dank u voor het verschijnen aan ons en voor het ons geven van deze informatie.
Geen dank, wij verkiezen altijd met liefdevolle bedoelingen om zoveel wij kunnen behulpzaam te zijn.
Moge de vreugde en liefde van het Christus Licht van de oneindige bron van de Wet van Een uw
bewuste wezens doordringen en uw cellulaire herinneringen overstromen met ecstatische vreugde en
uw DNA transmuteren van het beperkte domein van de twee strengen naar de multiplexe zes, zeven,
acht en uiteindelijk twaalf strengen die je in staat zullen stellen om de zesde, zevende en achtste octaaf
dichtheden van stellair bewustzijn te bereiken als de Aarde opklimt in haar frequenties van
elektromagnetische spectrum versnelling. De zogenaamde Schumann resonantie zal het oude puin in
de cellulaire matrix opschudden, vooral in entiteiten als je geliefde, die uitgebreide kosmische kennis in
hun cellulaire structuren hebben, de poortwachters en bibliothecarissen.
Help haar in haar lichaam te willen leven en het niet te mishandelen en te misbruiken.
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Bijkomende zaken
Daphne zou vertrekken en Terry zou de leegten opvullen.
Zelfs hoewel de bronnen zich op dezelfde manier bleven voorstellen, er was een duidelijk verschil in de
manier waarop het materiaal werd gepresenteerd.
Daphne was wat verdeeld over de waarde van de channelings. Ze kon soms twijfelen en verklaren dat ze
het fantaseerde. Als de bronnen die met ons communiceerden waren wie ze zeiden te zijn, dan was het een
ontzaglijke verantwoordelijkheid.
Wanneer je het eenmaal accepteerde als werkelijk, dan kreeg je het moeilijk om de verantwoordelijkheid te
ontwijken.
Terry omhelsde het meer dan Daphne. Terry was ook niet onderhevig aan het soort negatieve aanvallen, dat
Daphne had te verduren.
Terry spreidde het geduld en de liefde van een heilige ten toon met betrekking tot haar onzelfzuchtige begrip
voor de verhouding tussen Daphne en mij. Vele keren gingen de channelings door Terry over advies aan mij
hoe de relatie met Daphne te herstellen en hoewel dat niet de eerste keuze van Terry’s bewuste zelf was,
begreep ze het belang van de verbinding tussen ons en bleef ze dat voortdurend ondersteunen.
Op een gegeven moment vroeg ik of Terry een beroemd iemand was in de geschiedenis en vertelden ze mij
om St Catharina van Sienna op te zoeken. Ik Google-de St Catharina vond uit, dat zij leefde in 1300 AD. Een
paar treffende feiten kwam naar boven.
Ik leerde bij het schrijven van het boek “The Reincarnation of Edgar Cayce?’, dat mensen de neiging hebben
te lijken op hun vorige levens. Hun DNA is opgeslagen door hun ziel wanneer zij sterven en wanneer de ziel
het nieuwe foetus binnentreedt, programmeert het dat foetus met het DNA van zijn vorige leven. Terry, zo
bleek, heeft een uiterst treffende fysieke gelijkenis met St Catharina. Zie de drie foto’s op de volgende
pagina: de eerste en derde van Terry; de tweede van St. Catharina.
St. Catharina werd erkend en gecanoniseerd door de Katholieke Kerk, omdat van haar erkend werd, dat ze
dialogen met God had. Ze leefde in een klooster en de andere nonnen plachten haar woorden op te
schrijven. Haar dialogen met God zijn officieel erkende literatuur binnen de Katholieke Kerk.
Terry was dus het treffende evenbeeld van St. Catharina en zowel St Catharina als Terry waren kanalen. Ik
heb een samenvatting van een van St. Catharina’s Dialogen met God bijgesloten. Ik geloof, dat de Ra groep
door St. Catharina sprak.
Sinds zij channelde in een Katholiek klooster moesten zij de leiding erg nauw met Jezus verbinden, maar de
aard van de wijsheid en de raad komen sterk overeen met de channelings van David Wilcock in “The
Reincarnation of Edgar Cayce?” en Carla Rueckert channelings met Ra.

De Elohim, Scheppers Goden van het Fysieke Universum, willen met je praten – Wynn Free

34

De Elohim, Scheppers Goden van het Fysieke Universum, willen met je praten – Wynn Free

35

St. Catharina’s Dialoog
Uit de vertaling van “De Dialoog’ en met een inleiding door Susan Noße. Mahweh, N.J.: Paulist Press, 1980.
Ik zou u willen laten weten, dat al het goede, volmaakt of onvolmaakt, is verworven en manifest
gemaakt in mij. En het is verworven en manifest gemaakt door middel van uw naaste. Zelfs
eenvoudige mensen weten dit, want zij hebben anderen vaak lief met een spirituele liefde. Als u mijn
liefde oprecht en zonder eigenbelang hebt ontvangen, zult u de oprechte liefde van uw naaste
drinken. Het is als met een vat, dat u vult bij de fontein. Als u het uit de fontein weghaalt en eruit
drinkt is het vat spoedig leeg. Maar als u uw vat in de fontein houdt, terwijl u drinkt raakt het niet
leeg: het zal inderdaad altijd vol blijven. Op die manier is de liefde van uw naaste, spiritueel of
tijdelijk, bedoeld om in mij gedronken te worden, zonder enig eigenbelang.
Ik vraag u mij lief te hebben met dezelfde liefde als waarmee ik u liefheb.
Maar voor mij kunt u dat niet doen, want ik heb u lief zonder liefgehad te worden.
Wat voor liefde u ook voor mij hebt u bent mij die verschuldigd, want u hebt mij niet belangeloos lief,
maar verplicht, terwijl ik u niet als verplichting liefheb, maar belangeloos.
Daarom kunt u mij niet dezelfde liefde geven die ik van u vraag. Daarom heb ik u te midden van uw
naasten gesteld: opdat u aan hen kunt doen wat u niet aan mij kunt doen: dat is hen lief te hebben
zonder enige bijgedachte of dank en zonder uit te zien naar enige gunst voor uzelf. En wat u doet
aan hen zal ik beschouwen als aan mij gedaan.
Uw liefde moet dus oprecht zijn. U moet uw naasten met dezelfde liefde liefhebben als u mij lief hebt.
Weet u waaraan u kunt zien wanneer uw spirituele liefde niet volmaakt is? Als u bedroefd raakt
wanneer het schijnt dat degenen die u lief hebt uw liefde niet retourneren of u niet evenveel lief
hebben als u hen denkt lief te hebben. Of als u bedroefd raakt wanneer het u voorkomt dat hun
gezelschap of comfort ontnomen wordt of dat een ander meer lief hebben dan u.
Door deze en vele andere dingen zou u kunnen vertellen of uw liefde voor mij en voor uw naasten
nog onvolkomen is en dat u dronk uit het vat buiten de fontein, zelfs als uw liefde van mij afkomstig
was. Maar het is omdat uw liefde voor mij onvolkomen is, dat u hem zo onvolmaakt toont aan
anderen die u met een spirituele liefde lief hebt.
“The Reincarnation of Edgar Cayce?” werd geaccepteerd voor publicatie door North Atlantic Books in
Berkeley en werd uitgegeven in 2004. De meeste lezers geloven dat het waar is. De boodschap van het
boek heeft grote invloed op mensen, zoals blijkt uit gunstige reviews en lezers commentaren. Het boek
presenteerde de woorden van de stem, die zichzelf voorstelde als de groepsziel, Ra, en mijn persoonlijke
channelings kwamen blijkbaar van de Raad van Elohim. Ik stelde vragen om het verschil te proberen te
begrijpen.

Verschillen tussen de Entiteiten; Een Genezing
bewerkstelligen
Terry channelde de Raad van Elohim en ik stelde de vragen.
Kunt u energetisch het verschil tussen Ra, de Elohim en P’taah beschrijven?
Ra is meer een mannelijke energie. De Elohim zijn meer een vrouwelijke energie.
Wij zijn meer betrokken bij heilige geometrieën en kunnen in kleinere ruimten werken. Wij kijken niet
zozeer naar het geweldige zoals Ra dat doet, hoewel wij de aarde kunnen bestrijken en patronen
kunnen zien van op specifieke plaatsen gelokaliseerde energieën en we kunnen die isoleren. Wij
kunnen om energie vragen, die verbonden is met een bepaalde situatie. Dergelijke energieën zijn
zichtbaar voor ons. Ra is van een bredere reikwijdte. P’taah is een individu. Ra is een groep. De Elohim
zijn een groep. P’taah heeft zijn eigen persoonlijkheid en zijn eigen heerlijke manier van kijken, spreken
en de wereld waarnemen. Hij heeft zijn eigen heerlijke energie.
Graag wat meer uitleg: Is het gepast – nadat de Elohim mijn zuster genazen op mijn verzoek - om
ook zoiets voor andere mensen te vragen?
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Kan Ra ook dat soort werk doen of verschilt Ra’s werk daarvan?
Ra kan genezen en je mag altijd vragen om een genezing. Als je dat vraagt, moet je je echter realiseren
dat niet alleen de entiteit is betrokken die je vraagt om de genezing, als die wordt gegeven, maar ook de
persoon die wordt genezen. Een zekere instemming van de persoon die wordt genezen is nodig, want
anders zal het niet gebeuren, omdat het de persoon en zijn of haar toerusting systeem is dat genezen
moet worden.
Kan dit soort instemming plaatsvinden op de innerlijke niveaus of is dat iets waar iemand bewust
mee moet instemmen?
Het kan op de innerlijke niveaus plaatsvinden. De persoon hoeft zich er niet van bewust te zijn, hoewel
er instemming moet zijn op het onbewuste niveau.
Tijdens de eerste paar jaren, van 2002 tot 2004, ging ik heen en weer tussen Daphne en Terry. Elk had een
verschillende nuancering in de manier waarop de gechannelde informatie werd gegeven. Daphne deed het
met meer gezag en afstandelijk.
Terry was meer filosofisch met warme vaagheden. Daphne was geneigd tot negatieve aanvallen en een
bepaald soort vragen over negatieve entiteiten waren uitgesloten.
Alleen al erover vragen kon een aanval uitlokken. Terry leek in staat met dit soort vragen om te kunnen gaan
zonder aangevallen te worden.

Excerpten
Deel 2 van dit boek is voornamelijk een compilatie van Terry’s channelings. Hier volgen enkele excerpten uit
de vroegere periode. Terry channelde de Raad van Elohim en ik stelde de vragen.
Kunt u beschrijven hoe de huidige wereldorde samenhangt met de val van Lucifer?
Ze zijn met elkaar verbonden, maar de val van Lucifer is een voortdurend iets.
Er zijn verschillende mechanismen waarmee dit gebeurt, waar kwaad vergroot wordt en ander kwaad
bestendigt. Het bestendigt op die manier zichzelf en breidt zich uit. Zij zien zichzelf natuurlijk niet als het
verbreiden van kwaad. Zij denken, dat de acties die zij voorschrijven in het beste belang zijn, op lange
termijn, voor de mensheid. Zij beschouwen hun acties niet als negatief. Alles maakt een geheel; het is
een soort puzzel die in elkaar past. Hoewel zij het zelf niet als kwaad zien, ziet een ander het wel als
kwaad, als je de keten volgt van behoeften, de keten van redeneren of de keten van hebzucht. Iedereen
heeft het gevoel, dat hij in het beste belang van zichzelf of in het beste belang van anderen werkt. Dus
iedereen voelt het als in zijn beste belang en streeft naar wat hij het beste vindt. Zelfs als een persoon
groot kwaad begaat heeft hij zijn eigen verwringingen, die hebben geleid tot zijn uiteindelijke
handelingen en zijn gedachtevormen.
Hoe lang geleden gebeurde dit Lucifer voorval en kunt u beschrijven hoe het plaats vond?
Er zijn vele ineenstortingen geweest voorbij de herinnering van uw beschaving, voorbij de herinnering
aan wat voor Lucifer voorval dan ook. Het is een zich herhalende cyclus.
Het is als een groot weg breken van de hemel: een vrij willen zijn van de banden van beperking en
conformiteit en een zucht naar afscheiding in dualiteit zodat mensen kunnen leren om terug te komen
naar het licht van hun eigen vrije keuze, kunnen kiezen voor het licht in plaats van erin vast gehecht
moeten zijn door conformiteit. Er zijn hier vele cycli van geweest in het universum met vele sporen.
Zoekt u naar een bepaalde gebeurtenis met een bepaalde engel?
Was er en bepaalde engel?
Lucifer heeft een erg lang spoor. Het is als een ineenstorten na een tijd, een voortdurend afsplitsen. Er
zijn veel wezens die deze functie hebben vervuld in de tijd anders dan de ene, die bekend staat als
Lucifer. Het begint met ontevredenheid over de manier waarop dingen zijn. Je moet de hele schepping
er in betrekken, omdat Lucifer besmet werd met andere wezens. Lucifer als een wezen werd kwaad en
brak meer dan miljoenen jaren geleden los. Misschien wel een miljard jaren. Lucifer kwam er niet in
terecht met een harde klap. Lucifer werkte zich er naar toe toen hij woedend was geworden.
Lucifer is beïnvloed door andere partijen. Het is niet alleen Lucifer zelf die woest tekeer gaat. Lucifer
pikt de onderstroom op, de onderliggende wezens die verstrikt zijn geraakt in het Universum. In zeker
zin is Lucifer de zegsman van die wezens die woedend geworden zijn tijdens het wachten en steeds
verder verstrikt raakten. Lucifer is niet zomaar een exentriekeling ver weg; hij is een heel onderdeel van
de puzzel.
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Het is één woedend geworden wezen en hij zoekt zijn weg op zijn eigen manier.
Beantwoordt dit uw vraag enigszins?
Waar is Lucifer op dit moment?
Hij is een van de wachters van het gebied van ontevredenheid en hij is niet ergens op een fysieke
locatie. Hij is een geest lichaam en als geest lichaam kan hij komen en gaan naar verschillende plekken
van ontevredenheid.
Hij verschijnt en verdwijnt. Hij komt tevoorschijn in gebieden met ontevredenheid en hij stookt die
ontevredenheid op. Hij bloeit op in ontevredenheid. Ontevredenheid bevalt hem. Het voedt zijn
gebieden waar hij woordvoerder voor is. Hij vindt gebieden van ontevredenheid en geeft die een stem.
Wij oordelen niet over Lucifer. Hij is onderdeel van de puzzel. Hij heeft in zekere zin geen thuis, hoewel
je het gebied van de ontevreden zielen als zijn thuis zou kunnen zien, wat geen fysieke locatie heeft.
We zijn in verwarring. V-e-r-w-a-r-d. We zijn in verwarring. We zijn in verwarring. Wij willen ons weer
richten tot de mensen via de kanalen waardoor we ons voorheen tot onze mensen richtten. Het is een
soort constructie, die niet zoals onze constructie is. Het is een constructie die we zijn of probeerden te
zijn. De structuur is er, maar het hoofd ontbreekt. Wij wilden frisse informatie doorgeven, nieuwe
projecten voor revitalisering en groei.
Wij houden van Terry, maar ze is misschien niet de juiste persoon en is een beetje afwijkend qua
richting. Zij is iemand die zichzelf – als je partner – volledig hier achter zet om het tot een geheel te
maken, zoals in dat eerdere leven.
Wij zijn in verwarring; het maakt het nodig om u te hergroeperen.
Het zou goed zijn om Mesa te bezoeken om de energie weer op te rakelen, jij en Terry. Jullie hebben er
goed aan gedaan om alles tot nu te herinneren.
Wij houden nog steeds van Daphne en we wiegen haar in onze wieg van genezende trilling.
Nu dan, wij willen tot je spreken door Terry. Wij condenseren de wijsheid uit velen en storten een
stroom van liefde, zorg en betrokkenheid uit en enige vrees voor onze mensen.
Uw werk wordt met waardering bezien. Wij zouden willen dat Daphne erin betrokken zou zijn.
Wij hadden haar graag aan je zijde gezien zoals voorheen. We hergroeperen nu dus en zien het
uitbrengen van het geheel tegemoet.
Wij willen iets zeggen; wij zijn niet van uw sfeer. Wij zijn van…. Vooruit gaan we in het land van nooit en
altijd.
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Recapitulatie
Ik zou hier graag een snelle samenvatting geven van alle gebeurtenissen, waar ik tot hier over heb verteld:
§

In 2000 begon ik met de research en het schrijven van het boek “The Reincarnation of Edgar Cayce?’
Het boek gaat over een uiterst klemmende zaak, die David Wilcock verbindt met Edgar Cayce als een
onwaarschijnlijke toevalstreffer. Vervolgens wordt de beweerde “bron” van zowel Cayce als Wilcock
opgevoerd, die zichzelf voorstelt als een groepsziel van miljarden individuele zielen die overgingen van
dit niveau. De groepsziel verwijst naar zichzelf als Ra. Ra legt uit, dat onze planeet midden in een
dimensionele transformatie verkeert, het einde van een cyclus van 75,000 jaren, en dat er niets in de
geschreven geschiedenis bestaat om ons op deze periode voor te bereiden. De eind datum van
december 2012 van de Maya kalender evenals de profetieën van Jezus over de hemelvaart zijn
verbonden met deze periode. Het is aan de lezer om voor zichzelf te beslissen of dit waar is, aangezien
het niet om informatie gaat die ik rechtstreeks kon valideren.

§

In april 2002 ontmoette ik Daphne. Kort daarna trokken we bij elkaar in. Op een tocht van L.A. naar
Portland begon ze spontaan te channelen. In de volgende zes maanden communiceerde een stem met
mij door Daphne die zichzelf identificeerde als de Raad van Elohim. Ik Google-de het woord Elohim en
vond definities als God van het Oude Testament, de schepper God van dit rijk en de groep die met
Joseph Smith sprak toen hij de Mormonen Kerk stichtte. Ik vroeg de stem of zij dezelfde Elohim waren
en zij zeiden “Deel van dezelfde”. Zij waren ook een groepsziel, maar zij waren nooit geïncarneerd in dit
rijk.

§

Daphne en ik waren aanvankelijk zes maanden bij elkaar, van april tot september 2002, in welke tijd zich
een aantal opmerkelijke gebeurtenissen voordeed met de Elohim. Zij voorspelden een krantenkop en de
dag dat het zou gebeuren exact. Mijn zuster overkwam een medisch wonder toen lupus uit haar systeem
verdween.

§

Ik stelde de Elohim vele vragen over de vooronderstellingen van het boek dat ik aan het schrijven was en
ik kreeg dezelfde antwoorden van hen als in het boek voorkwamen voor Ra. Er was bevestiging over
dingen als de dimensionele transformatie, overgaan en de aard van de Ra groep.

§

In september 2002 vertrok Daphne. Kort daarna begon mijn vriendin Terry voor lange tijd onverwacht te
channelen. De stem die bij haar doorkwam identificeerde zichzelf als dezelfde Raad van Elohim met wie
ik op die manier communiceerde door middel van Daphne. Na twee maanden vragen stellen was ik
ervan overtuigd dat dit dezelfde bron was.

§

In februari 2003 gingen Terry en ik naar Mesa, Arizona, en werd ik via de straatnaam geleid om een
bepaalde Mormonen Kerk te bezoeken. De Bisschop luisterde naar mijn verhaal en, tot mijn verrassing,
nodigde me uit dat te delen met drie van zijn gemeenteleden.

§

Later in 2003 zette ik de website www.conversationswithmygirlfriend.com op, die het verhaal vertelde
van wat er was gebeurd. Ikzelf en de twee vrouwen bleven anoniem.

§

“The Reincarnation of Edgar Cayce?” werd in maart 2004 uitgebracht. Het werd gepubliceerd door
Frog/North Atlantic Books in Berkeley.
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De Zin van Dit Alles
Wat is nu de betekenis van dit alles wat kunt u hier aan hebben?
Ik zou zeggen, dat er drie gebieden van groot belang zijn.
Allereerst geeft het een uitleg over de manier waarop het grotere Universum functioneert, iets wat bij mijn
weten nog nooit aan de mensheid zo gedetailleerd is gepresenteerd door een bron uit de eerste hand.
Vervolgens maakt het begrijpelijk hoe ziele evolutie werkt in een continuüm van vele levens en geeft het
raad voor het versnellen van uw eigen evolutie. En tenslotte biedt het de sleutels om uw eigen energetische
verbindingen te maken met de twee groepszielen, Elohim en Ra.
In dit hoofdstuk zou ik een overzicht willen geven van de kosmologie voordat ik de transcripties geef van de
dialogen met de Elohim zoals gechanneld door Terry. Laten we stilstaan bij het universum en overwegen dat
het levend is en dat het één wezen is. Het is zoiets als je eigen lichaam, dat – hoewel uit miljarden cellen
bestaand – één bewustzijn is. Je spreekt nooit direct met je individuele cellen, maar er zijn cellen groepen,
die met andere cellen communiceren, zoals je hart, je longen, je hersenen en je circulaire systeem. Dat is
analoog aan de manier waarop het universum functioneert. De twee belangrijkste regulerende elementen
zijn de twee groepszielen waarover we het hadden, de Ra groep en de Elohim groep.
Dus ieder van ons is deel van dat alles, ofwel individuele cellen vormen samen een eenheid.
Door de sluier van vergetelheid in dit rijk hebben we het contact verloren met het bewustzijn dat we deel zijn
van alles wat er is en ervaren we onszelf als afzonderlijke geïsoleerde entiteiten.
Zelfs ondanks dat deze sluier ons bewuste zijn beperkt is het mogelijk om door de sluier heen te dringen en
tot een groter bewustzijn te komen van onze uitgebreidere matrices.
De groepszielen hebben door de hele geschiedenis van de mensheid heen pogingen gedaan om ons te
bereiken en ons mensen en middelen beschikbaar te stellen die hun energie in dit rijk kunnen
vertegenwoordigen. Wanneer wij leren hoe te resoneren met hun energie kunnen we met hen in verbinding
komen. Energetisch met hen in contact komen is een eerste stap naar het met elkaar energetisch in
verbinding komen. De twee werken hand in hand.
Wij verkeren momenteel aan het eind van een cyclus van 75.000 jaar. Er vindt een overgang van soorten op
Aarde plaats, die zal leiden naar een scheiding van zielen in toekomstige levens, waarbij sommigen naar de
hogere paradigma aarde van de vierde chakra gaan en velen de derde chakra lessen moeten herhalen.
Cyclus herhalers zullen verhuizen naar een andere planeet in een ander sterrensysteem om die derde
chakra ervaring te herhalen. Er is nog een korte tijd om iemands lot in een andere richting te wenden als
men dat wil.
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Foto’s van de hoofdpersonen

Wynn Free
Wynn is de schrijver van dit boek.
Hij stelde de vragen in de dialogen.

Wynn Free & zijn zuster,
Joanne
Joanne had een wonderbaarlijke
genezing als gevolg van Wynn’s
dialogen met de Elohim.
Deze foto werd vele jaren geleden
genomen in Philadelphia.
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Terry Brown
Zij is een van de channelers van de
boodschappen in dit boek.
Zij stelt ook een paar vragen.

Wynn Free
Hij uitte zich als een songwriter, dichter en
artiest. Hier ziet hij er uit als een artiest.

Wynn Free & legendarische
songwriter Brian Holland
Wynn en Brian schreven samen songs.
Brian maakte deel uit van het legendarische
Holland-Dozier-Holland song-writing
team van Motown dat de meeste melodieën
voor de Supremes en de Four Tops schreef
en componeerde.

Daphne K.
Daphne is de originele Channeler van de
boodschappen met Wynn van de Elohim in
2002. Deze foto werd bij Motel 6 in Arcadia,
California in 2002 gemaakt kort nadat Wynn
en Daphne elkaar voor het eerst ontmoetten.
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Daphne K.
Daphne trok zich terug van haar channeling activiteit
met Wynn en verhuisde naar Cape Cod,
Massachusetts waar ze piano lessen geeft aan
kinderen.

Wynn Free
Wynn bij een boeken tekensessie
bij Barnes and Noble in Flagstaff,
Arizona in 2005.
Terry op de achtergrond.

Barry Morrow & Daphne K.
Barry Morrow is de Academy-Awardwinning
screenwriter van Rain Man. Barry ontmoette
Wynn in 2002 toen Wynn hem benaderde om een
film te maken over zijn boek “The
Reincarnation of Edgar Cayce?”. Een paar
maanden na hun eerste ontmoeting hoorde Barry
over Wynn’s channeling ervaringen met Daphne
en vond dat het veel beter een film dan een boek
zou zijn. Deze foto werd in 2007 gemaakt.
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Daphne K. & Wynn Free
Wynn en Daphne doen een
van de weinige publieke
channelings op de Holistic
Living Expo in San Diego in
2007.
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De Dialogen
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Aarde gebonden
Een gedicht van Wynn Free

Hoe kwamen wij hier?
Waar kwamen wij vandaan?
Waar gaan we heen?
Is er een reden achter deze rijm?
Een ding is zeker,
Of we hier uit keuze
Dan wel toeval zijn.
We moeten er het beste van maken
Wat niet erg makkelijk is
Afgaand op de trieste staat
Van aarde’s zaken.
Liefde vinden
Tussen de barsten
Door alle obstakels
Niet de liefde van een ander
Maar de liefde van alle anderen.
De liefde waar eenheid is.
Waar je doorheen kunt zien,
Hoe dicht ook,
Deze mist,
Deze illusie
Die leven heet.
Waar je kunt vinden
Dat waar je ook kijkt,
Daar ben jij
En daar is God.
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Ontmoet de Elohim
Het is hinderlijk om vereerd te worden, omdat
verering een scheiding creëert…. Het schept een
onwaarheid, een drogreden en het schept een breuk
in de communicatie tussen de twee. … Verering neigt
ertoe om het brein te doden en iemand op
achterstand te zetten. Het heeft de neiging om het
communicatie kanaal af te sluiten en te zeggen:“Jij
zegt mij alles. Jij zegt me wat ik moet doen. Ik zal je
volgen. Ik zal doen wat je zegt.”
Dat is niet het soort verbinding, waar we naar op zoek
zijn. Wij zoeken naar het soort verbinding waar
wederzijds respect en gelijkheid bestaat.
Raad van Elohim

Terry channelde de Raad van Elohim en ik stelde de vragen.
Wie zijn de Elohim en waarom zijn ze verbonden met de evolutie van het menselijke ras?
We zijn een zielegroep wiens doel het is om leven en levensvormen te brengen naar planeten zoals de
aarde. We werken dan met de levensvormen in de hoop dat zij in lijn komen met hogere interdimensionele energieën die de hemel naar de derde dimensie brengen, derde dimensionele ervaring
transmuteren naar een vruchtbaar speelveld om de lessen van liefde te leren en als wijzere entiteiten
terug te brengen naar de vierde en vijfde dimensies.
Waarom begint leven niet vanuit een hogere dimensie in plaats van door een dimensie te gaan die zo
moeilijk en uitdagend is?
Leven begint van buiten de dimensies. Dimensies zijn een beperkende factor, een focuserend
mechanisme voor leven. Elke dimensie heeft zijn eigen lessen. De derde dimensie is een les in
beperking, tegen de verwachting in, om een ziel te temperen en sterker te maken.
Waren de Elohim volledig of gedeeltelijk verantwoordelijk voor het ontstaan van leven in deze
dimensie?
Leven is overal. Leven is. Leven staat buiten ontstaan. Het is het beginpunt van alles. Het ontstaan van
leven door het scheppen van focusserende mechanismes voor leven om zichzelf door uit te drukken is
een van de taken van de Elohim. Focusserende mechanismes presenteren en bij de implementatie
hiervan adepten worden in mathematica, geometrie en het opnieuw ordenen van intenties binnen die
mathematische vormen die dan focusserende mechanismes voor leven mogelijk maken. De intenties,
ooit ontstaan in de dharma van het ontvankelijke leven, leven voort in een geometrisch focusserende
staat die het voor levensvormen mogelijk maakt om zich uit te drukken door dit geheel van
geometrische intenties met vele facetten.
Wanneer precies in de geschiedenis van onze planeet, in tijd zoals wij die meten, begonnen de
Elohim hun interactie met levensvormen hier en hoe begon dat? Wat was het oorspronkelijke plan?
Er zijn talrijke starts en stops geweest in de geschiedenis van de aarde. Wij begonnen ons op
verscheidene momenten te richten op de aarde om de hoopgevende menselijke familie op weg naar
welzijn te helpen en te stimuleren. Na de Atlantis ramp hoopten we de levenskracht te vernieuwen door
Elohim sterre-zaden vanuit andere sectoren te sturen om op het aardse niveau opnieuw uit te zaaien in
de hoop op het vestigen van een sterke verbinding tussen de annunaki sterre-zaden op aarde en de
Elohim. Wij raakten ontmoedigd door de divergentie van Sterre-zaden in Aardse activiteiten en het
vergeten van hun Elohim oorsprong.
Met de Mormonen begonnen we opnieuw Elohim zielen te sturen om geboren te worden in de
verwachtende armen van hun aardse vaders in een nieuwe poging om binnen te dringen op het aardse
niveau en licht, wijsheid en liefde te brengen op uw planeet. Onder Joseph Smith hadden we het
vooruitzicht op een heldere verbinding tussen de hemelse Elohim en de Aardse sterre-zaden. [Hier
refereren de Elohim aan het stichten van de Mormonen kerk door Joseph Smith.]
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De sluier heeft de verbinding verduisterd. Toen jullie contact zochten met ons reikten wij terug, maar de
interactie van energieën werd verstrooid door de sluier. Het menselijke wezen is een samengesteld iets
en heeft als zodanig factoren van de sluier in zich. En die sluier is moeilijk om doorheen te dringen; dat
maakt het moeilijk om direct te focussen op de verbinding met de Elohim of andere zielegroepen. [Dit is
een verwijzing naar de Ra groep]. Wij hopen het circuit tussen de Elohim sterre-zaden en hun vaders
heel en compleet te maken en te communiceren met jullie allemaal zodat wij er voor jullie zijn. Wij
houden van jullie. Wanneer er een hele en volledige verbinding is kunnen we met jullie wonderen cocreëren, kunnen we jullie versterken en ondersteunen in dit moeilijke rijk en kunnen we jullie tot de
rechtmatige uitdrukking van jullie volle potentieel brengen en zo helpen om de vreugde en liefde van de
hemelse sferen te vestigen op het aardse niveau.
Het is geen gebrek aan ijver van de Elohim sterre-zaden dat de verbinding niet werd gemaakt. [Een
Elohim sterre-zaad is een Elohim die vrijwillig incarneerde op Aarde, meestal met de bedoeling om de
planetaire trillingen hier te verbeteren. In de meeste gevallen vergeten zij hun oorspronkelijke bedoeling
en verliezen zij hun verbinding met de hemelse Elohim, zodra die ziel is geïncarneerd in dit rijk] Het is
een subtiele verschuiving in bewustzijn die nodig is om de verbinding te completeren. Het signaal naar
huis van de Elohim is verweven in de woorden die we nu uiten. Al degenen die verbonden waren of dat
willen met de hemelse energieën kunnen een baken vinden in de energieën die nu binnenstromen met
deze woorden en de woorden die nog komen gaan.
Wij brengen hulde aan de ijver en de passie van de Elohim sterre-zaden voor hun wens om met ons te
communiceren. We zien hen naar ons reiken en we zien ernaar uit dat de verbinding gaat lukken.
Luister naar ons antwoord op uw verzoeken. Wij zijn er voor u in liefde, in licht en in ons vermogen om
wonderen en samenlopen van omstandigheden te laten gebeuren. Wij verruimen de mogelijkheden en
geven vleugels aan het creëren van antwoorden op uw verzoeken. Wij bieden dit aan, niet alleen aan
onze sterre-zaden, maar aan iedereen op planeet Aarde, die resoneren met onze energieën en die
onze hulp inroepen.
De hele geschiedenis door verscheen de naam Elohim als de God van het Oude Testament. Kunt u
de activiteiten van de Elohim’s in het Oude Testament uitleggen? Waren de Elohim betrokken bij
Mozes toen hij de 10 geboden kreeg? Waren de Elohim betrokken bij de Bijbelse profeten die
geloofden dat zij boodschappen kregen van God? Ra is een andere groepsziel die betrokken is bij de
evolutie van de mensheid. Hoe hebben de Elohim en Ra samengewerkt in dit proces van interdimensionele verbinding met onze planeet?
De Elohim en Ra werken inderdaad samen. Ra is een fundamentele basis die liefde en steun geeft aan
veel van de schepping. Wij werken met Ra en zijn vermengd met Ra. Onze acties zijn meer gericht op
het bieden van focusserende middelen om op een meer specifieke manier met levensvormen te
verbinden. Ra verbindt op een meer algemene, ondersteunende en liefdevolle manier met
levensvormen. Wij zijn meer geschikt om met levensvormen te werken door onze herkomst bij het
scheppen van levensvormen en door ons omgaan met mathematica en het geometrisch structureren
van vormen. Wat betreft Mozes, ja wij waren betrokken bij Mozes en wij voerden met zijn mensen de
familie sporen terug en werkten met groepen in de hoop de verbindingen tussen de Elohim en die
groepen open te houden.
U noemde, dat u betrokken was bij Koning Salomo. Hoe werkte u meer in het bijzonder met Koning
Salomo? Kon u rechtstreeks met hem communiceren? Had hij mensen om zich heen die als kanalen
fungeerden die het hem mogelijk maakten om met u te communiceren? Was u betrokken bij de
miraculeuze gebeurtenissen die rond Salomo plaatsvonden? Hoe voltrok zich dat?
Wij waren in staat om door Salomo te werken in die zin, dat hij vloeibaar en ontvankelijk was voor onze
energieën en zijn wijsheid kon mengen met onze wijsheid en dat kon doorgeven aan zijn volk. Hij was
meer ontwikkeld en wijzer dan de mensen om hem heen. Die waren meer op zichzelf gericht, maar hij
had het wonderbaarlijke vermogen om zich met ons te mengen, zodat wij de mensen konden bereiken
door die verbinding. Wij konden neerdalen tot de mensen en vrede brengen.
Wanneer u zich dus vermengde met hem was hij in staat om u door te laten dringen tot zijn eigen
bewustzijn?
Ja, hij was kneedbaar en vloeibaar en wij waren in staat om ons, in volledige harmonie, met hem te
vermengen en genezingswonderen en wijsheid door te geven. Hij dwong respect af onder zijn mensen
zoals je weinig tegenkwam.
Als we een ogenblik terug gaan naar de gouddelvers waarover u zei, dat u oorspronkelijk in
aanraking kwam met de menselijke omstandigheden, wanneer was dat en hoe was u precies
betrokken in die oorspronkelijke verbinding?
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Dat was ongeveer 60 miljoen jaren geleden en wij observeerden voornamelijk.
Toen sommige kolonisten zich weer op aarde begonnen te vestigen, die enkele miljoenen jaren
daarvoor was verwoest, begonnen we degenen die daar waren te taxeren op hun mogelijkheden om
Elohim sterre-zaden in dat gebied voort te brengen. De aarde was een maagdelijke planeet. Wij
hoopten er een unieke omstandigheid te kunnen benutten voor de vooruitgang van het leven en samen
te werken met een bevolking die uiteindelijk zou kunnen uitgroeien tot een super wijze en liefdevolle
familie.
Bij een ander antwoord een vorige keer werd een samenwerking met de gouddelvers vier miljoen jaar
geleden genoemd. Klopte dat niet of gebeurde er vier en zestig miljoen jaren geleden iets?
Het gebeuren 60 miljoen jaar geleden leverde niet erg veel op, aangezien de omstandigheden hier toen
erg ruw waren. Vier miljoen jaar geleden begonnen we opnieuw om hier sterre-zaden heen te brengen.
Het lijkt onwaarschijnlijk, dat er voortdurend menselijk leven is geweest gedurende die hele periode
van 60 miljoen jaren. Is het leven verdwenen en opnieuw begonnen tijdens die periode?
Leven gaat in cycli, waarbij het een piek bereikt, afsterft en dan weer opnieuw begint. Een van die
afstervingsperioden was het Atlantis tijdperk.
Tijdens die periode was er oorlog en vernietiging met tenslotte een nucleaire ramp. Dat was triest.
Daarna hebben we meer sterre-zaden binnengebracht voor een nieuwe poging om het bewustzijn van
de planeet te transformeren. We hebben onze besten gestuurd.
Ra stuurde hun besten in nog een andere poging om de hemel op aarde te brengen. Bij tijden werden
we moedeloos en voelde het hele project als verspilling, maar er waren vele sterre-zaden op Aarde van
zowel Ra als ons die we liefhebben, van wie Daphne er een is, en wij zien met verlangen uit naar
herstel van de verbinding. Wij hebben medelijden met de ellende waar zij mee te maken kregen op het
aardse vlak en die zij zich aantrokken als hun eigen, wat niet hun geboorterecht is. Het is een aardse
conditie en heeft niets van doen met hun aard.
Wat is een sterre-zaad?
“Sterre-zaad” is de term voor een individu van de Elohim die zich verbonden heeft met een aards
lichaam. Het sterre-zaad is het lichaam, waarmee de Elohim ziel zich voor een deel heeft verbonden als
een vehikel om zich in te kunnen bewegen in dit rijk.
Een sterre-zaad is dus een samengaan van een Elohim ziel met een menselijk dierlijk lichaam met het
idee van een verbinding naar de hogere vorm van Elohim om dit rijk te verheffen. Klopt dat?
Ja.
Zijn zij vrijwilligers?
Ja, zij zijn vrijwilligers. Het gaat er hen niet om onze wil uit te drukken, maar om hun eigen wil en
creativiteit uit te drukken in het brengen van de hemel op aarde op hun eigen manier door hun eigen
passie en creativiteit.
De Elohim zijn geen meester over het sterre-zaad. Het sterre-zaad is meester over zichzelf. Hij is in
staat om zijn eigen creatieve passie naar dit aardse leven te brengen en, op zijn eigen manier, zichzelf
creatief tot uitdrukking te brengen in de taak die hij op zich heeft genomen. Hij beoogt zijn passie tot
uitdrukking te brengen en zijn creatieve sappen en energieën in te brengen in zijn aardse rol, of dat nu
is om een schoenmaker te zijn, een kok of een huizenbouwer.
Als een Elohim ziel besluit om dat te doen, weet hij dan dat hij – zodra hij hier is – vergeet dat hij dat
besluit nam. Weet hij dat hij verloren kan raken in dit rijk?
Zij voelen niet, dat ze hun herinneringen dan verliezen of overvallen worden door de sluier. Ze zijn wie
ze zijn op dat moment en zij zullen de onoverwinnelijken zijn. Zij zullen naar de aarde komen en in staat
zijn deze wijsheidsvreugde naar het aardse vlak te brengen naar de andere Elohim sterre-zaden en zij
voelen niet dat zij overvallen zullen worden door de sluier. Pas wanneer ze er eindelijk zijn raken ze
afgestompt en overvallen, omdat ze samengegaan zijn met de elementen van de sluier die niet van
henzelf zijn. In hun diepste zelf hebben ze het niet vergeten. Ze hebben de passie. Ze hebben de
kennis. Dat is er nog. Het blijft altijd deel van hen, wachtend tot het wordt herinnerd. Pas wanneer zij de
elementen die anders zijn dan zijzelf verkeerd verstaan gaan ze dingen door die andere elementen zien
en lijken zij te hebben vergeten. Ze hebben nooit echt vergeten. Alleen door het misverstaan lijken ze te
vergeten.
Waarom liet de ene oneindige schepper een rijk als dit zichzelf scheppen met zo'n neiging tot het
doen vergeten waar ze vandaan komen door die sluier zoals dat nu het geval is?
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De ene oneindige schepper heeft niet besloten dat dit de manier is dat het zo zou moeten zijn. Ieder
deel, iedere inch, iedere ziel, ieder deeltje heeft zijn eigen pad, dat het af moet leggen. Het maakt deel
uit van de ene oneindige schepper en alleen door verkeerd verstaan kan men misleid worden als men
zich vereenzelvigt met met datgene wat niet van hemzelf is. Misschien is de grootste les die men kan
trekken wel zich te realiseren wie je bent in je diepste zelf en wie niet. Alleen door misverstaan en door
te dicht samen te komen bij die andere factoren die je niet eigen zijn raak je in verwarring en misleid.
Waarom hebben we een sluier? Waarom werd een lichaam niet zo geschapen, dat het een
gevoelsapparaat had dat tot andere rijken kon doordringen in plaats van zintuigen die alleen dit rijk
kunnen waarnemen?
Het lichaam bestaat uit deeltjes van dit rijk. Als zodanig hebben die deeltjes hun eigen pad, hun eigen
genetica en hun eigen afgelegde weg, die uiteindelijk tot zijn eigen vorm hebben geleid. Alles begint
vanuit het niets en als schepping ontstaat vanuit het niets worden dingen relatief ten opzichte van
elkaar. Als je terug gaat naar een individu die als niets begon en de andere individuen, deeltjes of
materie toevoegt, dan begin je een sluier te krijgen omdat je door dingen kijkt die niet van jou zelf zijn.
Het is hetzelfde als een vrouw, die een sluier voor haar gezicht doet en daar doorheen kijkt. Die sluier is
niet van haarzelf en die sluier vervormt wat ze ziet. Als een ziel neem je een lichaam, dat niet van jou
zelf is. Dat projecteert zijn eigen geschiedenis en zijn eigen deeltjes. Op die manier begin je door een
sluier te kijken, zodra je een lichaam aanneemt.
Waarom werden de dingen zo gemaakt? Dingen begonnen met niets. Als je niets hebt en je kijkt door
niets, dan krijg je niets. Wanneer je intenties gaat krijgen die bij leven horen, los van je werkelijke
essentie, en je begint te kijken door die gefocuste intenties, die geometrische patronen creëren, die zich
vormen tot lichamen, dan kijk je door een leven dat anders is dan je essentie en dat nu gecombineerd is
met je essentie, en je eindigt met waarnemen door een sluier.
Het is de kunst om te weten wie je bent, wat je eigen patronen, je eigen intenties en je eigen passies
zijn. Daarom zeggen we wel, dat je normale eigen ervaring het kader is van je opvattingen en intenties
– het lichaam met al zijn mechanismes, de familie en al zijn intenties en opvattingen en projecten en
doelen – en dat je dan vergeet dat je uit die talloze geometrische opvattingen kunt stappen die je
vastgebonden houden binnen je levensmatrix. Je kunt uit die matrijs stappen en je kunt je verbinden
met de trillingen van de hogere dimensies, met de Elohim of Ra, en je kunt opnieuw kijken naar de
dingen en je kunt jezelf vernieuwen tot een zelf dat niet verbonden is met de dingen die niet van jou zijn,
maar die je gehouden hebt als van jezelf. Het is een kwestie van verkeerd begrepen identiteit wat een
manier is om de weg kwijt te raken.
Er zijn er veel op de planeet, die we Elohim sterre-zaden noemden, diegenen in andere rijken die
ervoor kozen om hier te komen en een menselijk lichaam aannamen en daarna in veel of bijna alle
gevallen de verbinding met hun oorspronkelijk bron verloren hebben.
Kunnen zij, die geen Elohim sterre-zaden zijn, ook verbinding met u maken?
Wij verwelkomen hen ook met beide armen en verwelkomen hen als een zoon of een broer.
Nu zijn er ook andere groepen. We hadden het over Ra, die een vergelijkbare rol vervult, en er zijn
sterre-zaden van de Ra groep en ook andere groepen. Is het niet?
Ja, er zijn andere groepen. Er zijn ook groepen met een Orion aard en die hebben meer een neiging in
de richting van plannen van verdeeldheid en zelfgerichtheid.
De Elohim sterre-zaden kunnen zichzelf herkennen. Er zijn zelf tests die zij kunnen doen om vast te
stellen of ze van Elohim origine zijn. Zij kunnen een neiging hebben naar mathematisch en geometrisch
denken — ze houden daarvan — terwijl de Ra sterre-zaden erg neigen naar psychisch en liefhebben.
Wij verwelkomen Terry, zoals we al eerder zeiden. Wij hebben Terry nu geadopteerd.
Heeft u nog meer?
Kunnen diegenen, die niet zeker zijn uit welke groep ze komen en die verbinding willen maken met
hun groep, gewoon de groep aanroepen waar ze bij menen te horen en zien of er antwoord komt?
Bestaat er nog een andere manier hoe ze dit kunnen benaderen als ze onzeker zijn?
Wanneer u onzeker bent, zouden we willen voorstellen dat u niet naar een snelle conclusie springt om u
te voegen bij een groep. De groepen zullen er altijd voor u zijn. Er is geen haast. Stel u zelf gewoon
open voor communicatie en resonantie.
Zou een Elohim sterre-zaad een grotere resonantie hebben met een boodschap van de Elohim dan
andere mensen? Zou een Ra sterre-zaad een grotere resonantie hebben met een boodschap van de
Ra groep? Ik weet niet of ik dat zou kunnen zeggen, omdat ik een resonantie ervaar met beide
groepen, zelfs hoewel ik zelf een Ra sterre-zaad meen te zijn.
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Alles is één. Als u een affiniteit en een liefde heeft voor allen, dan zijn allen verbonden in hun
bewustzijn. Als u zichzelf ten onrechte identificeert met andere wezens uit de geschiedenis dan uw
eigen en zich vereenzelvigt met een geschiedenis die niet de uwe is, dan kun je wel vermengd zijn,
hoewel niet volledig, met de resonantie van de waarheid. Wanneer u in staat bent afstand te houden
van de andere factoren en identiteiten in uw leven die niet van uzelf zijn en waarmee u zich identificeert,
dan kunnen we u helpen uit het kader van uw opvattingen en uw omgeving te stappen naar wie alleen
uzelf bent. Mensen kunnen vermengd zijn met zoveel verschillende dingen in henzelf, dat andere
identiteiten kunnen proberen vat op hen te krijgen. Wanneer u in staat bent uit uw huls te stappen en te
blijven en te resoneren in de hogere trillingen in onze armen om het zo maar te zeggen, dan zal de
waarheid beginnen door te dringen en u dichter bij uw eigen hart en thuis brengen.
Het schijnt dat er gedurende de hele geschiedenis een tendens heeft bestaan voor mensen om een
groep als de Elohim te vereren in plaats van zich met hen te vermengen. Bestaat er enig advies of
wijsheid die u zou kunnen delen over hoe een persoon de juiste innerlijke benadering zou kunnen
krijgen om verbinding te kunnen maken?
Het is als bij een radio zender en ontvanger: de zender kan zenden, de ontvanger kan het signaal
oppakken en het dan doorgeven, heruitzenden.
Op die manier wordt de ontvanger dan de zender. Wij zoeken een gelijke relatie waarbij de student de
ontvanger is, maar de student ook de zender kan zijn en een baken van licht voor anderen. Zij kunnen
ook signalen terugsturen naar ons, ons “transcendente” informatie brengen, bij gebrek aan een beter
woord, waardoor wij ook kunnen groeien. Wij verwelkomen geen blind adorerende verering; wij
verwelkomen wederkerige uitwisseling. Wij verwelkomen liefde op basis van gelijkheid. Wij
verwelkomen zegeningen in beide richtingen.
Het is hinderlijk om te worden vereerd, omdat verering scheiding creëert:
“Ik ben beter; jij bent degene die niet even goed is.” Het schept een onwaarheid, een drogreden en het
schept een breuk in de communicatie tussen de twee. Er is een vader en een zoon en geen van beide
is beter dan de andere. De een is wijzer; de een weet meer. Verering neigt ertoe om het brein te doden
en iemand op achterstand te zetten. Het heeft de neiging om het communicatie kanaal af te sluiten en
te zeggen:“Jij zegt mij alles. Jij zegt me wat ik moet doen. Ik zal je volgen. Ik zal doen wat je zegt.”
Dat is niet het soort verbinding, waar we naar op zoek zijn. Wij zoeken naar het soort verbinding waar
wederzijds respect en gelijkheid bestaat.
Mensen maken een proces door, dat reïncarnatie wordt genoemd. Wanneer een Elohim, net als de
meeste wezens, in dit rijk binnentreedt, dan wordt hij gevangen in dat proces.
Misschien zou u uit kunnen leggen hoe wij ons zelf los kunnen maken uit dit “wiel van reïncarnatie.”
We hebben het daar al over gehad. Mensen kunnen in het wiel van reïncarnatie gevangen raken
doordat ze te gefocussed raken in het framework van hun levens. Ze moeten in staat zijn hun focus in
en uit dat framework te bewegen, omdat ze – hoewel ze in het leven staan - zij niet tot dat leven
behoren. Het zou hen zeer helpen als ze hun focus open stellen voor het hogere rijk voor inzichten die
hen kunnen helpen in het kader van dit leven. Of laat je met andere woorden niet vangen in Tante
Margie’s psoriasis.
Dus wanneer we eenmaal gevangen zijn in dit proces identificeren we ons met, of focussen we ons
op alle dingen in onze aardse levens. Wanneer we vervolgens sterven zijn onze zielen nog gebonden
aan de omstandigheden waarmee we onszelf identificeerden en moeten we blijven terugkeren totdat
we ons kunnen losmaken van die omstandigheden. Is dat een goede manier om het te verwoorden?
De entiteit volgt zijn intentie. Als het zijn intentie is om een kuur voor psoriasis af te maken zal hij
terugkomen en daaraan werken. Als al zijn intenties opgeslokt worden door strijd en vechten voor het
bestaan zullen zijn intenties op dat vlak liggen. Als een wezen sterft en zijn intenties zijn erop gericht om
op wat voor manier dan ook in een kamer te blijven zal hij ook in een kamer blijven.
Als een geest?
Als een geest zal hij dan in die kamer blijven. Als zijn intentie bij zijn sterven is dat hij weer zal kunnen
lopen en hij het gevoel heeft dat hij nooit uit die kamer zal kunnen lopen, dan zal hij daar ook zijn wat
zijn intentie ook moge wezen.
Daarom is het belangrijk om even pas op de plaats te maken en uit je huls te stappen en te kijken en
communiceren met de hogere groepsziel waar je mee verbonden bent en jezelf te verversen en te
weten dat je niet het lichaam bent dat niet kan lopen. Dat lichaam is een andere entiteit. Je neemt het
en maakt het je eigen; dan volgen je intenties en raak je gevangen in de sluier van dit rijk.
Dus zelfs als een persoon de wens heeft om rijk en welvarend te worden dan kan dat hem zelfs
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binden aan dit rijk. Ja?
Wat je intentie ook moge zijn, je zult volgen. Als je intentie is om rijk en welvarend te worden in dit rijk,
dan zal dat je focus zijn, misschien zelfs in meerdere levens.
Als je dus buiten dit rijk wil raken, dan moet je de intentie hebben om buiten dit rijk te geraken en te
verbinden met de hogere sferen. Terry dringt duidelijk door in de sluier met haar vermogen om deze
communicaties voort te brengen. Waar komt het door, dat iemand als Terry in staat is dit te doen,
terwijl zovelen dat niet kunnen? Zelfs diegenen die Elohim sterre-zaden zijn hebben dit vermogen
normaal niet. Misschien zouden zij het kunnen als ze het zouden willen. Kunt u daar een verklaring
voor geven?
Terry heeft jarenlang besteed aan het exact waarnemen om haar heen en identificeren wat wat is, wie
wie is, welke intenties iemand heeft en aan het zichzelf bevrijden van de sluier. Ze heeft afstand
genomen van de componenten van de sluier en is buiten de sluier getreden. Hoewel dat misschien niet
zo lijkt voor iemand die Terry kent, omdat elementen van de sluier om haar heen blijven. Ze is in staat
om buiten de sluier te treden en dingen te zien zoals ze zijn. Terry kwam niet uit het niets. Terry heeft
zichzelf gedurende miljoenen jaren gepositioneerd voor deze taak. Ze kwam hier als een sterre-zaad
om vast te stellen waarom zoveel mensen verloren raken in de sluier en hun weg terug niet meer weten
te herinneren en afgestompt zijn in de hogere dimensies wanneer ze terugkomen. Haar doel was om te
analyseren en vast te stellen waarom dat waar is. We kunnen dus met Terry werken. Wij houden van de
verbinding.
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Verbinding maken met de Elohim en je
losmaken van jezelf
We zijn er om bevraagd te worden. U hoeft slechts te
vragen en we zullen er zijn. Wij voelen uw behoefte
en kunnen u omgeven en ondersteunen op
momenten gedurende de dag wanneer onze steun
nodig is om u met succes door een dagelijkse taak
heen te helpen.
Raad van Elohim

Terry channelde de Raad van Elohim en ik stelde de vragen.

Hoe kun je weten dat je werkelijk een verbinding hebt met een inter-dimensionele bron zoals de
Elohim? Wat zijn de fysieke signalen en bewijzen die bevestigen dat je een verbinding hebt?
Er kan een licht aan u verschijnen, dat een liefdevolle ruimte rondom u geeft. Dat is een liefde-licht
rondom u dat u kunt voelen. Dat is een van de eerste tekenen van verbinding. Als u naar het licht
gericht bent kan er een antwoord in gedachten opkomen alsof het een geachte is. U moet uw
onderscheidingsvermogen gebruiken bij het accepteren van een antwoord. Als een antwoord niet bij uw
vraag past of niet het gevoel geeft dat het juist is zou u verbonden kunnen zijn met een negatieve bron
die de verbindingslijn heeft onderschept. Ga daar dan nooit mee door; reset en verbind u met de Elohim
bron of de Ra bron. Die gedachte zal binnenin u een weerklank geven met betrekking tot juistheid.
Accepteer geen antwoord, tenzij het een weerklank heeft van een juist en informatief antwoord.
Wat voor baat heeft een negatieve bron bij het beantwoorden van een vraag? Wat is zijn agenda?
Er zijn net zoveel agenda's als er negatieve bronnen zijn. Een negatieve agenda zal passen bij de
bedoelingen van de negatieve bron en die agenda wordt gepersonifieerd overeenkomstig de bron. Het
verschil tussen een negatieve bron en de Elohim is dat de Elohim MEDE-scheppers willen zijn en de
negatieve bron en de negatieve bron wil die persoon doordringen met zijn bedoelingen en agenda's. Die
wil dat de ontvanger een onderdeel wordt van zijn specifieke web van effecten en gevolgen. De Elohim
zijn een liefhebbende verbinding en staan open voor een communicatie met twee richtingsverkeer. De
Elohim willen dienstbaar zijn, willen een metgezel hebben, waarbij de bedoelingen van zowel de Elohim
als de ontvanger worden vervuld. De Elohim nemen de verlangens en wensen van de ontvanger in
acht, gesteld dat zij niet op zichzelf zijn gericht. Een negatieve bron wil die persoon onderwerpen aan
zijn wil.
Is er een overeenkomst met waar Jezus aan refereerde toen hij het had over de duivel of Satan en de
negatieve bronnen waar u het over heeft die mogelijk een aan de Elohim gerichte vraag kunnen
beantwoorden?
De duivel heeft vele wegen om te bewandelen. De duivel is begrafenisondernemer van de zielen die
een lijn van welzijn zijn overgestoken, die radeloos zijn geworden, boos en destructief en hun
vernielzucht op verschillende manieren doortrapt zouden willen botvieren. De arena van de duivel is
een donkere. Er zijn wachters van het duivelse rijk die op zoek zijn naar mogelijkheden om verbinding
te zoeken met verloren, wanhopige en destructieve zielen waarbij het destructief zijn tot uitdrukking
wordt van verloren zaken, razernijen of onrecht dat bezit heeft genomen van de wegen die zij
bewandelen. Het is dus niet één boze duivel. De duivel kan de vlammen van onrecht en razernij
opstoken.
De zaden van onrecht die al bij iemand geplant zijn, die een of ander vorm van een slachtofferrol
ervoer, kan een opening vormen voor de invloed van deze negatieve sfeer. Uiteindelijk zullen deze
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mensen de details vergeten zijn en alleen maar verdwaald in hun razernij en wanhopig zoeken naar wat
voor soort steun dan ook. Degenen in het duivelse rijk reiken hun de hand, palmen deze verloren zielen
in en werken samen met hen. Het is allemaal onderdeel van een puzzel. Degenen, die in dit soort web
gevangen zijn moeten de details van hun slachtoffer worden opnieuw bezien, hun film terugdraaien in
de tijd, zodat hun problemen ontward kunnen worden en zij kunnen ontwaken uit hun trauma om weer
zonnige, liefhebbende zielen te worden.
Is er een manier om naar het idee van de duivel te kijken, waarbij het uit de religieuze context wordt
gehaald om het te kunnen begrijpen vanuit hoe het oorspronkelijk ontstaan is?
Het ontstond oorspronkelijk door frustratie. Vanaf het allereerste begin van de schepping waren
entiteiten in staat om taferelen te maken vanuit projecties van hun intenties alsof men schilder was die
prachtige afbeeldingen kon tekenen. Zij konden hologrammen maken van schoonheid; daarna raakten
ze gehecht aan hun hologrammen alsof ze bezittingen waren. Dan kon een andere entiteit
spelenderwijs zijn hologrammen vernietigen. Dat deed gevoelens van tekort gedaan worden en onrecht
bij degene die zulke prachtige hologrammen had gemaakt ontstaan en op die manier zagen we het
begin van het gevoel van verlies. Bij de trots van het eigenaarschap kwam het verdriet van het verlies
en het idee van winnaars en verliezers. Toen deze tendenties toenamen en de overhand kregen
werden sommige zielen trots en dachten dat zij hun eigenwaarde konden laten toenemen door die van
anderen te verlagen en eigenwaarde begon gerelateerd te worden aan bezittingen. Spelen om de
hologrammen van anderen te verslaan werd de norm in de lagere sferen van de schepping. Naarmate
zij de noodzaak van eigenaarschap gingen voelen verloren zij het vermogen om te scheppen en
vernietigen naar believen en hadden zij hun creaties nodig om stand te houden. Zij verloren hun
vermogen om als onder-goden verder te scheppen en werden onderwerp van hun scheppingen in
plaats van scheppers te zijn van hun creaties. Als scheppers van hun creaties kunnen zij nog meer
scheppen wanneer zij maar willen. Wanneer zij echter onderwerp van hun scheppingen worden
verliezen ze het vermogen om naar believen te scheppen.
Het idee van bezittingen was de basis voor de groei van het negatieve rijk. De vele factoren en
complicaties die daarin betrokken raakten leidden tot de derde dimensionele werkelijkheid zoals de
mensen die tegenwoordig ervaren. Een mens kan zijn aangeboren goddelijke krachten terugclaimen
door uit al die bezittingen en eigenaarschappen te stappen en door terug te keren naar de sfeer van
schepping en liefde. Zij hoeven niet af te zien van hun bezittingen, alleen maar hun bindingen eraan.
Wij zijn er om diegenen te helpen die een beroep op ons doen. Hebt u nog meer vragen?
Hebben deze negatieve krachten, waaraan werd gerefereerd als de duivel, eigenaarschap van iets?
Zijn zij energie wezens of bestaan ze in een of andere fysieke vorm? Proberen ze de energie van
andere wezens in bezit te nemen?
Zij proberen de energie van andere wezens in bezit te nemen. De negatieve krachten komen mogelijk
naar diegenen, die wanhopig zijn, omdat de energie van hen die radeloos zijn overeenkomt met de
energie van de negatieve krachten. De negatieve krachten willen wezens met zich meenemen, die
meer willen weten van de duivelse sfeer. Zij zijn de kampioenen van ontevredenheid en disharmonie en
zij kunnen macht uitoefenen over wezens die dat soort gevoelens ervaren. Wezens die hun negatieve
gevoelens naar buiten brengen en er aan werken kunnen zichzelf bevrijden van de invloed van de
negatieve sfeer.
Heeft deze duivel fysieke eigenschappen op een fysieke locatie of is het een energie vorm?
Er is geen bepaalde locatie voor de duivel. Hij verschijnt waar hij opgeroepen wordt of waar hij de
energie verbinding voelt. Hij bestaat als een kampioen van hopeloze en verloren zaken. Deze oorzaken
zijn belangrijk voor individuen die zo radeloos zijn geworden dat ze alleen nog maar denken aan
vernietiging van anderen in een gefrustreerde inspanning om te bestaan met een soort waardigheid en
gevoel van rechtvaardigheid, terwijl die pogingen op anderen als totaal onrechtvaardig en egoïstisch
overkomen. Hoewel de duivel geen fysieke locatie heeft, kan hij bij tijden in een energie lichaam bij een
gebied rondhangen waar een ramp is gebeurd en dat voor een tijdje als zijn thuis gebruiken. De
veranderingen in de etherische energie op die locatie zullen hem aantrekken om dat gebied te gaan
bewonen. Er is meer dan één entiteit in de duivelse sfeer plus ook een aantal individuen die would-be
duivel-”wannabe’s” zijn. Zij zijn zo door verdriet bevangen, boos en vol van verwijt, dat zij voelen dat er
geen hoop op verlossing meer is. Zij beantwoorden de influisteringen van de duivel in hun hopeloze
zoektocht naar gelijkmoedigheid als een poging voor een laatste kans in hun strijd om het bestaan. De
wachters van de sfeer van verloren zielen voelen dat zij in een behoefte voorzien met het bieden van
een sfeer voor verloren zielen om aan hun boosheid te werken.
Dus, in zekere zin zou je tijdelijk je ziel kunnen verliezen aan wat in conventionele godsdienst bekend
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staat als de duivel?
We zouden kunnen zeggen, dat de duivel zou kunnen verschijnen om de kampioen te worden van
iemands lang verloren zaak. Als iemand niet onder invloed van een of andere verloren zaak zou staan,
dan zou hij weer zijn eigen meester en schepper kunnen zijn. Als iemand voelt een slachtoffer te zijn
geeft hij zijn macht over aan een andere bron van wie hij voelt dat die hem slachtoffert. Zodra hij zijn
eigen macht terugneemt zal hij niet geïnteresseerd zijn in de negatieve sferen.
Domineert deze energie van de duivel in het hele universum of is die in het bijzonder verbonden met
de planeet aarde?
Het is een energie ding. Het komt niet geïsoleerd bij de aarde voor.
Wanneer iemand naar een verbinding met de Elohim of Ra groep zoekt moet hij dan zijn negatieve
energie sfeer passeren? Is het noodzakelijk als een soort inwijding om er doorheen te gaan om in de
hogere sferen te kunnen komen of kan het omzeild worden?
Energie trekt hetzelfde soort energie aan. U hoeft niet door andersoortige energie heen om er te kunnen
komen.
Wat zijn een paar dingen die men kan doen om die verbinding te maken?
U kunt mediteren. Bij het mediteren kunt u energieën waarnemen, die niet van u zijn en dan kunt u
gewoon uzelf zijn. Concentreer op het vragen: zeg het woord Elohim, zeg het woord Ra wanneer u
vraagt om die energieën of lees hoofdstuk 17 van “The Reincarnation of Edgar Cayce?”, dan zal de
energie van Ra in komen. U kunt ook channelings van de Elohim lezen en kijken om ons in te zien
komen of naar onze energieën die u omgeven. Voel de licht-liefde energie; stel een vraag en luister
naar een antwoord, en nog eens, houdt dingen in gedachten die niet op jezelf of de Elohim slaan. Als je
je comfortabeler voelt met het aanroepen van God, Jezus of wie je dan ook maar inspireert dan werkt
dat ook. De hogere sferen antwoorden op je intentie, niet op de genoemde naam. Zodra je de liefdelicht energie voelt ben je verbonden. Het lijkt op het herkennen van een vriend; je kunt het voelen als de
energie verandert. Als het anders wordt dan de liefde-licht energie ga dan niet door in die richting,
omdat andere entiteiten met legere agenda’s dan kunnen interrumperen. Onderscheidingsvermogen is
nodig om de liefde-licht energie te herkennen en om de informatie te evalueren die op de verbindingslijn
gezet is.
Hebt u nog meer vragen?
Zijn er tijdens je dagelijkse activiteiten technieken, die je kunt gebruiken om de verbinding met
hogere dimensies te voelen?
We zijn er om bevraagd te worden. U hoeft maar te vragen en we zijn er. Wij voelen uw behoefte en we
kunnen u omgeven en ondersteunen op momenten op de dag wanneer onze steun nodig is om u met
succes door uw dagelijks werk heen te helpen.
Naar ik begreep zijn de Elohim is een groep zielen die ooit lichamen hadden en nu pure energie zijn.
Hoe werkt en functioneert de groep met betrekking tot iemand die hulp vraagt? Is de hele groep
aanwezig of worden individuele delen van de groep belast om met die persoon te werken? Hoe werkt
dat administratief aan uw kant?
In de derde dichtheid heeft men de neiging om letterlijk aan een ding tegelijk te denken. Aan de andere
kant echter kunnen vele dingen tegelijkertijd worden gedaan. Wij zijn niet tijd-afhankelijk. Wij kunnen op
veel plaatsen zijn. Wij worden geleid door energieën. Wij weten wanneer iemand klaar is om ons te
ontvangen. Wij kunnen afhankelijk van de behoefte in een gebied multitasken met een aantal
opdrachten door een sectie van onze groep met dat gebied te belasten.
Rapporteert u aan een hogere groep dan uzelf met betrekking tot delegeren, functioneren of
eenheid?
Wij rapporteren aan en krijgen begeleiding van de Raad van 12.
Is de Raad van 12 een hogere dichtheid dan u? Beheren zij deze sfeer die lager in dichtheid is?
Zij beheren meer dan een sfeer. Zij beheren hun eigen sfeer van de Elohim, de verschillende niveaus
binnen de Elohim en de verschillende taken die de Elohim verrichten. Het repareren van
levensmodellen zou één voorbeeld kunnen zijn. Genezen als antwoord op gebed is een andere sectie.
De Raad van 12 beheert de Aarde niet rechtstreeks. Ze zijn een groep van 12 hoog ontwikkelde
individuele zielen die de Raad van Elohim beheren, die vervolgens naar hun functies direct verbinden
met de aarde en andere sferen.
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Houdt de Raad van 12 toezicht op deze communicatie die wij nu hebben op dit moment?
Wij coördineren door de Raad van 12 en we krijgen advies en raad van hen.
Spreken we met een individuele ziel, die de hele groep vertegenwoordigt of is er een gedeelte van de
groep aanwezig bij ons?
Een gedeelte van de groep is aanwezig. Gisteren had u één individu, die er op een gegeven moment in
kwam, het gepassioneerde individu dat ook lid was van de Raad van 12.
Hoeveel zielen in de Elohim letten nu op ons nu we deze communicatie hebben?
1.200.
1.200? En er zijn er 5 miljoen in totaal?
Dat klopt ongeveer.
Hoe kunnen we onze trauma’s uit het verleden ontrafelen opdat we meer openstaan voor de
realiteiten van hogere dimensies en buiten de negatieve sfeer blijven?
U kunt dat doen door uzelf te observeren. Stel dat u volmaakt ben, hoewel dat in uw ogen niet zo is. U
vecht tegen uw beperkingen. U vecht tegen uw gedachten, die niet logisch of juist lijken in uw ogen.
Wanneer een niet gewenste gedachte opkomt vecht u er tegen of duwt u die weg; u probeert hem uit
uw ruimte te verdrijven in plaats van hem eenvoudig te beschouwen en te verwerken vanuit een
neutrale plek.
Vaak wordt zo’n ongewenste gedachte van buiten u opgepikt, van een externe bron. U kunt telepathisch
zijn met betrekking tot gedachten van degenen in uw omgeving. Soms wordt de ongewenste gedachte
gegenereerd uit iets dat u met u meedraagt. Soms komt de ongewenste gedachte van een in het
verleden gebeurde situatie of trauma.
De enige manier waarop dit opgelost kan worden is door indringende observatie, niet door te oordelen.
Besteedt iedere dag wat tijd aan gewoon observeren, zelfs op het werk.
Stel, “Daar is die gedachte.” Wat voor situaties omgeven die gedachte? Oordeel niet; observeer alleen.
Werk hem niet weg; observeer alleen. Dat is een van uw belangrijkste middelen om de parameters van
uw situatie te leren en te verwerken. Vraag er begeleiding bij. Vraag om onze begeleiding.
Vraag om de begeleiding door het Christus bewustzijn. Als u vraagt zult u ontvangen.
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Schepping
De ruimere kosmos en de engere kosmos zijn
spiegels.
Wij [De Elohim] schiepen de eerste concepten van
ruimte door de projectie van anker punten en het
2
rondtollen ) van energie door die punten. Aanvankelijk
creëerden we rudimentaire hologrammen door middel
van intentie, en we verfijnden die door het rondtollen
van energieën.
De Raad van de Elohim

Terry channelde de Raad van de Elohim en ik stelde de vragen.
Volgens de antwoorden die u ons hebt gegeven projecteren de Elohim in dit gebied door middel van
geometrie en mathematica. Veel mensen spreken van heilige geometrie.
Kunt u ons de manier uitleggen waarop dit werkt, zodat dat mogelijk de geometrie en wiskunde zou
kunnen verduidelijken, die de Elohim gebruiken om energie te focussen in dit gebied?
In werkelijkheid is er geen tijd of ruimte. In werkelijkheid bestaat alleen het Ene. Door formuleren en
door het in het leven roepen van geometrische anker punten door middel van intentie, creëren we een
nog-geen-fysieke structuur, ofwel een vluchtige holografische structuur.
Zou zo’n holografische structuur samengesteld kunnen zijn uit wat wij etherische energie noemen?
Etherische energie zou die structuur in bezit nemen en zou verankerd worden door het binden van de
energie in de structuur en resulteren in vorm. Deze structuur wordt de vorm van een entiteit die ervoor
koos er bezit van te nemen of hem te gebruiken. Hij is gecreëerd met gebruik van heilige geometrie, die
voorziet in een weg voor leven om zich uit te drukken in vorm.
Is er een geometrische vorm waar iedere levensvorm mee verbonden is tussen de derde dimensie en
het ene? Eén geometrische vorm, of een meervoudige?
We zijn meervoudige geometrische vormen, maar dat zijn in feite bouwstenen. De basis bouwstenen
voor leven zijn tetrahedrons en octagons.
Deze geometrische vormen stellen veilig en vormen de oorsprong van een locatie. Voor de introductie
van de geometrische structuren bestond er geen locatie.
Deze vormen zijn de voorlopers van materie.
Hoe is de mathematica in dit alles betrokken?
De wiskundige berekeningen gaan het begrip van het kanaal verre te boven. Op dit moment ziet zij
patronen, die wij voorstellen.
Je zou deze de zus en zo van het fysieke universum kunnen noemen. Die zus en zo patronen zijn
voorlopers van leven-liefde. Ze zouden als een passende relatie geformuleerd kunnen worden, die
structuur veroorzaakt; ze zouden leven ten toon spreiden. De wiskundige formules zijn een taal op zich,
een taal van relaties. De wiskundige formules die de relaties van de piramiden berekenen zijn gevormd
aan de buitenkant van de “toegevoegde geometrische intentie housing structuren” die uiteindelijk tot het
fysieke universum leiden.
Wiskunde heeft van doen met relaties van dingen, dimensies, snelheden, frequenties, etc. We
spraken over hoe je een “intentie housing” creëert die spint.
Zo zijn er twee van deze rond tollende housings aan het spinnen die elkaar raken in elkaars nabijheid
en hun intersectie creëert een deeltje en een golf. Is dat juist?
Ja. De relaties zijn uiterst belangrijk. Ze moeten wiskundig exact zijn om de juiste golf vormen, licht en
frequenties te produceren.
De spin is een van de relaties, omdat de snelheid waarmee hij rond tolt kritisch is voor de uitkomst.
2

)

De begrippen “spinning” en “spinningness” vond ik moeilijk te vertalen. Vandaar dat ik af en toe rondtollen, spinnen gebruikte of
het onvertaald liet.
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Dan heb je dus een aantal dingen, die in elkaars nabijheid spinnen en je moet de juiste spinning en
onderlinge nabijheden bepalen om het allemaal te laten werken. Is dat juist?
Dat is juist.
Wiskunde is dus de manier waarop je het formuleert om de gewenste uitkomst te krijgen?
Ja.
Verschillende spinnen en verschillende onderlinge nabijheden creëren verschillende uitkomsten?
Dat klopt.
Kunt u een idee geven over hoe je de parameters verandert om een ander resultaat te krijgen?
Als je een heel fijn raster van een groep intenties hebt dan zal het weefsel van het materiaal dichter
samengesteld en gladder zijn. Een grover raster met meer onregelmatigheden in de groepen zal
resulteren in een grotere substantie.
Hoe resulteert dit allemaal in een onafhankelijke, bewuste, denkende entiteit?
Als meervoudige identiteiten in dezelfde eenvoudige geometrische structuur ingebed worden dan wordt
het een toevluchtsoord waaruit geput kan worden. Verwarring tussen identiteiten kan dan makkelijk
ontstaan. Verwarring ontstaat als de structuren, die de entiteit huisvesten of binden, verward raken
wanneer andere entiteiten dezelfde structuur als hun thuis kiezen. Het bewuste denken (verstand/mind)
ontwikkelt zich en in zo’n entiteit kan het denken leiden tot zichzelf genererende gedachten, waarover
deze geen directe controle heeft. Dit soort gedachten worden teweeggebracht door de omstandigheden
in het leven en de structuur die dat bezit verbonden met de andere entiteiten die diezelfde structuur
bezitten. Het bewuste denken kan op die manier een afwijking vertonen van de ervaring van de entiteit
van wie hij werkelijk is, hoewel het verstand ook dienstbaar blijft en diens problemen kan oplossen. Het
wordt een aspect van de sluier die zijn verbinding met de wereld waar hij vandaan kwam kan
verhinderen.
Als we door deze andere dimensies bewegen, wat is de aard van het rondtollen (“spinningness”) in
verband met de verschillende dimensies?
De “spinningnesses” in de derde dimensie zijn erg verbonden en dicht. Wanneer je naar de vierde
dimensie overgaat is er meer ruimte:
Veel meer ruimte, veel meer ruimte om te ademen, veel meer vrijheid, niet zo veel verwarring. Alles is
qua structuur helderder, meer vloeibaar, vormbaar en te benutten. Er zitten geen rare onbruikbare
vormen in de weg, die voor iemands gezichtspunt springen en zijn identiteit verwarren. Ontsnappen uit
de menselijke conditie kan moeilijk worden. Dat gaat erom zichzelf te bevrijden van alle aspecten van
de menselijke conditie anders dan van iemands zelf. Iedere houding, afwijkende beeldvorming,
verkeerd begrip of gezichtspunt die iemand aanneemt en die van iemand anders is zal je eigen
gezichtspunt verwarren n het moeilijk onafhankelijk maken, aangezien het een ander gezichtspunt is,
dat is aangenomen of geprojecteerd is in jouw ruimte.
Als je probeert slepende bagage te overkomen kan dat je groei in vooruitgang helemaal belemmeren.
Het kan je keuze beïnvloeden om wel of geen groei door te maken. De hoofdreden waardoor je
vastraakt in het derde dichtheidsgebied is het aannemen van andere identiteiten, die niet die van jou
zelf zijn. Het sluit je op in die wereld. Je gebruikt zulke inklemmende mechanismes om andere creaties
eigen te maken en te bezitten, om je bestaan zoals je dat ziet te versterken.
Wanneer wezens elkaars ruimtes delen, kunnen tekortkomingen, vervormingen en houding zo
verweven, verstrikt en vermengd raken, dat het veel onderscheidingsvermogen vergt om te bepalen wat
van jezelf is. Een voorbeeld zou een huis of een auto kunnen zijn, die naar jouw idee en de opvattingen
van je vrienden en buren je veronderstelde status zou verhogen. Zulke dingen hoeven in de andere
wereld niet met je mee genomen te worden. Er is niets mis met het hebben, houden van en bezitten van
deze dingen, zolang je je maar realiseert dat jouw waarde daar niet van afhangt. Jij, jijzelf, wordt
bemind, bent waardevol en onveranderlijk. Je kunt groeien in glorie en licht zonder zulke uitdossingen.
Waarom namen de lagere goddelijke geesten de vormen aanvankelijk in bezit?
De wijdere kosmos en de engere kosmos zijn spiegels. Wij [De Elohim] schiepen de initiële vormen van
ruimte door de projectie van anker punten en de daardoor rondtollende energie. Aanvankelijk creëerden
we rudimentaire hologrammen door intentie en we verfijnden die door het spinnen van de energieën. De
grotere logos [of God] was verrukt door het verder spinnen van projecties die de ruimte van het
sterrenstelsel schiep. Eerst waren de energieën erg expansief; het was een verrukking om rondtollende
bewegingen te creëren, die resulteerden in licht. Zoals het boven is, zo ook is het beneden in de
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dichtere vorm van leven. Het rondtollen schept verschijnende en verdwijnende licht materie als in een
flikkering.
Het in elkaar grijpen van anker punten begint dit flikkerende licht om te zetten in de vorm van leven.
Vorm verschijnt en verdwijnt nu.
De vorm neemt toe in dichtheid en wordt meer vast; uiteindelijk wordt het blijvend. Ineengrijpende
hologrammen zijn nodig voor het vast worden van vormen.
De geestelijke lagere goden wilden bezit nemen van deze vormen om de resonantie te voelen die
optreedt wanneer ze terug konden schijnen op de andere vormen. Bezit nemen van een vorm wordt zo
een verrukkelijke ervaring die bewijst dat iemand bestaat. Dit was de aanvankelijke angel, die de lagere
goden aantrok tot dit gebied. Ze raakten verstrikt in vorm, waar zij de schoonheid van geboorte wilden
ervaren, niet alleen als bewijs van bestaan, maar als bevestiging dat zij elegante, waardevolle en
geliefde wezens waren. Zij wilden hun levens vastzetten in liefde om zichzelf te verheerlijken door
leven, om bewijs te leveren van hun bestaan door zich uit te drukken in materie en een existentiële,
uiterlijke vorm aan te nemen, die vast werd als onderdeel van het scheppen. Sex speelde gedeeltelijk
een rol: het vergrootte de liefde die men in staat is te voelen en de verheerlijking van het samenbrengen
van twee, waarbij ieder het bestaan van de ander vergroot door een diepere bevestiging van vorm en
bestaan. Deze dingen maakten de derde dichtheid zo populair en hielden een ziel vastgehecht aan dit
gebied.
Beantwoordt dit uw vraag?
Raakten geesten verstrikt door dit slechts één keer te doen, of was het iets dat meer tijd nam voor ze
verstrikt raakten? Konden ze aanvankelijk heen en terug?
Na verloop van tijd waren ze moeilijker in staat om terug te keren naar de andere wereld doordat ze
vermengd raakten met factoren van de derde dimensie.
Er zijn momenten geweest dat voor wezens de capaciteit om terug te keren naar de andere wereld
plotseling terugkwam, zoals bij Dannion Brinkley die, na door de bliksem te zijn getroffen, factoren
3
verbrandde die hem meer vasthielden aan deze wereld. )
Werkten de lagere goden samen als groep in teams bij de oorspronkelijke schepping?
Eerst was het betoverend spelen in een nieuw spel en de spelers waren verrukt op dit hoge niveau van
scheppen. Het idee van samengaan in teams zoals men zou denken in de derde dimensie is een veel
arbeidsintensievere, weloverwogen en georganiseerde functie. Deze oorspronkelijke schepping stond
ver boven denken en het samenkomen was dus erg spontaan en met blijheid. We willen het niet de
gevoelswaarde geven van een werkteam, dat op een georganiseerde manier samenkomt en dan taken
krijgt van een soort manager, omdat dat niet het beste weergeeft hoe het was. Het was een CO-creatie,
een zeer spontane functie. Beantwoordt dat uw vraag?
Verklaart dat hoe de Elohim nu werken: CO-creatie en spontaan?
Ja, zeer zeker op een niveau boven denken.
Maat een deel van de Elohim deel uit van die oorspronkelijke groep?
Ja. Eerst was er de betovering van de ervaring in de derde dimensie.
Daarna verdwenen zo velen in materie ofwel de lagere gebieden dat er bezorgdheid ontstond, dat de
wijsheid van de hogere gebieden verloren zou gaan en de hele schepping zou vervallen tot grove zich
herhalende patronen. Er werd besloten dat bepaalde individuen de kennis en de wijsheid zouden
behouden en nooit zouden incarneren in de derde dimensie.
Als bescherming dat de gehele schepping niet in deze dimensie in terug valt?
Dat is juist.
Is er nog een mogelijkheid dat de hele schepping in deze wereld in elkaar stort?
Dat zou afhangen van de hele schepping, maar daar zijn wij niet bezorgd over.
Ik wil teruggaan naar het “rondtollen.” Is de planeet aarde één “spinningness”, die vele kleinere
“spinningnesses” omvat? Werd hij in een flits geschapen en daarna uitgebreid?
De “spinningness” werd gecreëerd uit vreugde als een schepping in vreugde, een verwondering van
licht energie. De aarde is een verzameling van “spinningnesses” die de cellen en de DNA structuur hielp
een vastere vorm aan te nemen en een lichaam samen te stellen, dat vele “spinningnesses” heeft
3

)

Dannion Brinkley’s Bijna-Dood-Ervaring : In 1975 telefoneerde hij tijdens een donderstorm. Een blikseminslag trof de
telefoonlijn en stuurde duizenden volts elektriciteit in zijn hoofd en lichaam.
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overeenkomend met de functie van aspecten van het lichaam. Wanneer één “spinningness” uitvalt, kan
die functie van het lichaam waar hij mee verbonden is kapot gaan en ziek en disfunctionerend worden.
Wat is de samenhang tussen de “spinningness” en wat wetenschappers een atoom noemen?
Het octagon en hexagon, wat driedimensionale vormen zijn, zijn ingesteld op spinning; zij grijpen in
elkaar bij verschillende intervallen. Op het punt van samenvallen wordt een deeltje gecreëerd. Het
bestaan van het deeltje knippert aan en uit wanneer de “spinningnesses” in elkaar grijpen, niet in elkaar
grijpen, in elkaar grijpen en niet in elkaar grijpen.
Is dit een uitleggen van de snaar theorie uit de kwantum mechanica waar iets een golf of een deeltje
kan zijn?
Het gedraagt zich als een deeltje, omdat het zo snel is en omdat de intersecties zich verweven tot een
continuüm van wat er uit ziet als continue materie. Iemand zou het ook kunnen zien als een golf, omdat
zij bij het in elkaar grijpen van de spinning structuren ook golven creëren die zich voortbewegen in een
patroon van lichten en donkertes met de frequentie van hun zich herhalende in elkaar grijpen, in elkaar
grijpen en versterken, in elkaar grijpen en versterken, en een golfachtige functie creëren.
Is het deeltje dat u beschrijft een atoom? Hoe passen elektronen, neutronen en fotonen hierbij?
De octagons en hexagons spinnen en grijpen in elkaar. Bij sommige intersectie punten ontstaan
elektronen; bij andere intersectie punten deeltjes van de atomen.
De feitelijke bouwstenen van het atoom zijn dus de rondtollende geometrische structuren?
De feitelijke bouwsteen van het atoom is de met intentie geplaatste omkasting van de geometrische
structuren die dan vervolgens de bouwstenen van de structuur worden wanneer zij spinnen.
Zijn er meer vragen op dit vlak?
Wanneer we het over deze hexagons en octagons en “spinningnesses” hebben, spreken we over
oneindig kleine geometrische verhoudingen. In deze wereld is alles gebouwd op deze kleine
geometrische spinning vormen, of bestaat er ook een grote geometrische “spinningness?” Als dat
zo is, valt daar dan een voorbeeld van te geven?
Het voorbeeld van een grote geometrische “spinningness” die kleinere geometrische “spinningnesses”
bevat is een sterrenstelsel. Als je het beeld van een sterrenstelsel bekijkt ziet dat eruit als een grote pot
met soep die iemand omroert. Het begint rond te draaien; in het centrum spint het en aan de randen
spint het.
U bedoelt dat het beeld van het sterrenstelsel eruit ziet als een spiraal?
Het neemt de vorm aan van een spiraal.
Zijn alle sterrenstelsels gevormd als spiralen?
Er zijn verschillen, bij twee in elkaar grijpende sterrenstelsels bijvoorbeeld grijpt een gedeeltelijke spiraal
in een andere gedeeltelijke spiraal.
Hoe is het met wat de wetenschap een foton noemt?
Dat is de “spinningness” van vastere vorm aannemend licht.
Bestaat de geest vorm uit “spinningness?” Bestaan de Elohim uit “spinningnesses?” Is de ene
oneindige schepper een oorspronkelijk samenstel van energie dat “spinningness” werd? Wat is de
relatie tussen “spinningness” en bewustzijn?
Bewustzijn impliceert ergens bewust van te zijn, wat op haar beurt tweeheid inhoudt. De bewustheden
zijn vele gemaakt uit één. Leven vereist dat beweging bestaat.
Neem als voorbeeld, dat je ziek bent geweest en in bed ligt. Wanneer je uiteindelijk beter begint te
worden en erop uit gaat voor een ritje, zeg dat het de eerste keer in een maand is dat je in staat bent
om te rijden, dan is de beweging een opwinding; je gevoelens ontwaken; ze voelen meer levend.
Beweging creëert leven.
Als je beweegt, beweeg je in verhouding tot iets anders. Als je beweegt in de verhouding, ben je in een
verhouding. Relatie is de basis van leven. Zonder wat voor relatie dan ook zijn we terug bij niets.
Daarom is beweging of “spinningness” een scheppen van leven. De “spinningness” in de intentionele
4
omkasting ) is de basis voor het relateren van de spinning factoren aan elkaar, ofwel om in elkaar te
grijpen. In de relatie van de spinning factoren wordt de beweging relatief tot elkaar gesteld en wordt
4

)

Als vertaling van “housing”
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leven gecreëerd binnen de relatie.
Bestaan de Elohim uit “spinningness?” Ben ik samengesteld uit “spinningness?” Als mijn lichaam
bestaat uit “spinningness,” bestaat er dan iets buiten de “spinningness” waarop de “spinningness”
antwoordt? Met andere woorden wanneer de ene oneindige schepper een geweldig universum
schiep door anker punten te creëren en daar “spinningness” in te stoppen, was hij dan spinningness
die spinningness spinde, of stond hij buiten “spinningness?”
Hij staat buiten “spinningness.” De Elohim staan buiten “spinningness.” Jij staat buiten “spinningness.”
Dus de fysieke wereld en alle andere dimensionele werelden zijn gemaakt van deze “spinningness.”
Dat is juist.
Dus ik ben geen “spinningness.” Ik ben de baas over “spinningness.” Intenties zijn geen
“spinningness”; intenties controleren “spinningness.”
“Spinningness” beantwoordt aan intenties, maar intenties worden gecreëerd door de schepper die
buiten “spinningness” staat, buiten anker punten. Hij is de schepper van die dingen.
Daarom is intentie zo krachtig; die staat buiten deze wereld.
Het is de brug tussen deze wereld en de bron.
Is creativiteit onderdeel van intentie?
Inderdaad. Hoewel je om bewust te zijn iets nodig hebt om bewust van te zijn.
Bewustzijn is dus een feedback mechanisme.
Juist.
5

Intentie is een scheppend mechanisme. ) Bewustzijn is een feedback mechanisme.
Dat is juist.
Dus in feite is de schepper een majeure intentie verdeeld in lagere intenties en ieder heeft zijn eigen
“spinningness” gebied.
Dat klopt. Ieder heeft de neiging te degraderen naarmate ze lager kijken en hun sfeer wordt kleiner en
kleiner en zij vergeten hun oorsprong.
De vraag blijft over hoe precies intentie verandert in “spinningness?” Misschien is dat een mysterie
dat niet opgelost kan worden. Ik stel deze vraag om te zien waar u dan mee aankomt. Hoe verlaat die
intentie de bron, wordt onafhankelijk en bestaat dan plotseling als een afzonderlijke eenheid
onafhankelijk van zijn schepper?
Dat is een goede vraag. De intentie bevat in zich de intentie, het koppel en de creatie van de projectie
van de intentie.
Het is een rul niets, een wens van passie naar een “iets” binnen de sfeer van de projectie. De bron
beoogt een bevestiging; de bevestiging spint de projectie. Het spinnen van de projectie omvat
wiskundige configuraties in zich die beurtelings, als zij worden gekoppeld, in elkaar grijpen, stoppen met
in elkaar grijpen, in elkaar grijpen, etc. Bij het rond draaien doorlopen zij een cyclus. Bij het door elkaar
lopen van de geometrische creaties binnen het koppelingsgebied creëren zij een rem en die rem begint
vuur te ontsteken, te schijnen. En dat schijnen is een stukje materie, zowel golf als deeltje, dat
afzonderlijk waargenomen kan worden. In de koppeling zet de beweging zich voort en wordt het leven
gevormd. We kunnen op die manier beweging waarnemen.
Wanneer het leven de beweging waarneemt voelt het levend en kan het zichzelf voortzetten. Het voelt
existentie. Het is als een ziel die bestaan ervaart.
Het is als het maken of het segmenteren of een focussen van het pré-leven, het niets dat er al is, en het
kan beginnen zichzelf te ervaren en het oplichten van andere factoren in zichzelf waar te nemen. Het
begint levend te voelen. En als zodanig kan het zichzelf voortzetten.
Is dit de manier waarop de oorspronkelijke, ene, oneindige schepper zichzelf voor de eerste keer
repliceerde?
Tot groot genoegen, ja. Hoewel, replicering niet de beste woordkeuze is, want de schepper is, bij
afwezigheid van een beter woord, verschillend van zijn schepping en daarom heeft God zichzelf niet
gerepliceerd.
5

)

Dit doet mij denken aan het “Mind is the builder” waar Edgar Cayce voortdurend op wees.
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Dan moet het creëren van “spinningness” ook het scheppen van tijd in zich bergen, want wanneer
eenmaal iets buiten jezelf bestaat, komt tijd in het spel en kan er een referentie punt van ervoor en
erna zijn. Is dat juist?
Ja, dat klopt. Tijd ontstaat zodra er een referentie punt is. Zonder referentie punt geen tijd.
Zodra je je iets herinnert van een vroegere creatie en je anticipeert op een toekomstige creatie, moet
er tijd zijn, omdat er plotseling is hoe de schepping was, hoe het was en hoe het zal zijn.
Dat is juist.
Er moest dus plotseling een toekomst en een verleden zijn toen de ene oneindige schepper een
creatie projecteerde, omdat er iets in de toekomst zou gaan gebeuren dat anders was dan het heden.
Is zijn schepping dan dus deel van hem?
Ja.
Hij is dus geen deel van zijn schepping op dezelfde manier zoals zijn schepping deel is van hem?
Hij is buiten zijn schepping.
Is er een wezenlijk verschil in de aard van “spinningness” tussen de ene dimensie en de andere
gebaseerd op geometrische patronen?
Ze kunnen in elkaar grijpen bij een andere dimensie en zo kan de een naar een andere verhuizen.
Iemand kan zo behendig zijn, dat hij vanuit schepping kan bewegen naar een andere locatie en nieuw
te voorschijn komt op een van de tijd ingangen, zoals bijvoorbeeld bij Star Trek.
Is dat wat die gevorderde goeroes doen, die hun lichamen zogenaamd op twee plaatsen kunnen laten
zijn?
Ja, dat is het.
Gebeurt dat met hun intenties.
Ja. Zij zijn niet gebonden aan de wetten waaraan andere mensen veronderstellen onderworpen te zijn;
zij maken hun eigen regels. Er bestaat een hogere set van principes waar je jezelf naar kunt gedragen
en je, door dat te doen, in en uit dit gebied kunt treden. Het is bijna een volledige beheersing van de
regels van de verschillende gebieden om te weten hoe er in en er uit te treden en de toegangspoorten
te openen.
Ik zou denken, dat iemand die dit kan, van dienst zou kunnen zijn aan zichzelf en aan anderen.
Wanneer iemand deze wonderbaarlijke krachten bezit om tussen de verschillende gebieden te
bewegen, zou men ook alleen aan zichzelf dienstbaar kunnen zijn.
Ja. Een voorbeeld is Edgar Cayce in zijn eerdere leven als John Bainbridge.
Zijn vermogens volledig gebruiken om relaties aan te gaan met vrouwen en om succes te behalen in
kaartspel en andere spelen, waarbij hij om geld speelde. Het hebben van stellaire paranormale
begaafdheden om in en uit te treden en een meester in dit universum te zijn betekent nog niet dat
iemand van dienst is voor anderen. Veel oplichters zijn psychisch begaafd. Bepaalde zigeuners maken
er een grote show van om anderen van dienst te zijn, terwijl ze in werkelijkheid alleen zichzelf van
dienst zijn. Zij ontsluiten bepaalde mysteries. Ze hebben zekere psychische begaafdheden en zijn zo in
staat om de regels te ontwijken, die in de derde dichtheid van kracht zijn.
Wat beperkt een normaal derde-dimensie wezen om buiten de drie dimensionale regels te handelen.
Het normale dichte-mist brein.
Praat u op die manier over ons wanneer we er niet bij zijn? Veroordeel ons nu niet.
Het is een product van onze frustratie wanneer we in uw gebied werken.
Waren de Elohim verantwoordelijk voor het scheppen van de energie stroom naar ons gebied, die
afkomstig is van het centrum van het sterrenstelsel, de Hunab Ku?
Het is een bijproduct van het hoofd mechanisme van stromen door het sterrenstelsel.
Zegt u daarmee ja?
Met een omweg.
Begint de stroom vanuit het centrale universum en stroomt hij dan door de Hunab Ku?
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Ja. De stroom vanuit het centrum van dit sterrenstelsel is gerelateerd aan de stroom vanuit het centrum
van het universum.
Waar is de locatie in het centrale universum, als het in kaart gebracht is zou die dan bekend zijn?
(Terry) Ik krijg hoofdpijn. Het is teveel omvattend.
Het is een uitgestrektheid die andere universums huisvest, ongeveer in analogie met een handschoen
die om een hand sluit, hoewel dat een slechte vergelijking is. Het is alleen in die zin, dat het centrale
universum andere universums omvat.
Hoeveel andere universums strekken zich uit buiten het centrale universum?
Vijf, terwijl het zesde wordt gevormd.
Zijn de Elohim betrokken bij alle vijf universums?
De andere delen zijn geschapen door andere scheppende goden die in die sectoren werken en andere
namen hebben.
Het lijkt me dat alle scheppende goden een gemeenschappelijke kern hebben van waaruit zij
uitstralen.
Dat is waar. We maken grappen met onze brothers in crime; sommigen beschouwen schepping als een
moord. Zij wensen de puurheid van de lichtste scheppingsgebieden in stand te houden zonder de
verwarring waarin men terecht kan komen in de lagere gebieden.
Communiceren de verschillende scheppers goden met elkaar door te zeggen, “Dit hebben wij gedaan
in ons universum, jullie kunnen dat proberen in dat van jullie?”
Zij hebben ontmoetingen en beraadslagen op een zeer hoog niveau.
Hebben alle universums soortgelijke problemen als het onze? Is het algemeen?
Ja, er zijn soortgelijke problemen.
Zijn er zelfs in dit universum meervoudige dimensies die hetzelfde universum vormen?
Zijn er wezens in al deze verschillende dimensies?
Ja.
De aarde is een van de lagere dimensies en nu communiceren wij met de hoofd schepper god voor
dit universum. Hebben de andere dimensies in ons universum toegang tot dit soort communicatie op
dezelfde manier als wij het hebben?
Het is beschikbaar voor eenieder die er toe in staat is en de intentie heeft om te communiceren, te
focussen en te ontvangen. De meerderheid richt zich naar beneden in plaats van naar boven.
Met andere woorden, zij richten zich op de lagere dimensies dan de hunne?
Dat is juist.
Richten Terry en ik ons naar boven omdat we niets beneden ons hebben om ons op te richten?
Terry heeft veel van haar levens doorgebracht met zich richten naar boven zonder te zien, zelfs
ondanks haar innerlijk schouwen en zorgvuldig observeren. Door haar jaren van focussen, luisteren en
observeren heeft zij de vaardigheid verworven om precies te bepalen wat er is.
Zij heeft met andere woorden de kwaliteit van haar onderscheidingsvermogen. Er zijn tijden geweest,
dat ze grote fouten heeft gemaakt, zoals ze deed met de zigeuners? [een paar maanden eerder werd
Terry opgelicht bij het verliezen van een som geld aan enkele zigeuners.]
Wij zien dat niet als een fout. Het was het resultaat van haar zoeken.
De zigeuners hadden een stukje van de puzzel en dus ging ze daar achteraan. In sommige gebieden is
Terry nog in transformatie en Terry is erg onbevooroordeeld, wat een overlevingstool is voor haar
evenals voor anderen. Onbevooroordeeldheid is werkelijk een instrument van liefde, omdat alles is
geworden wat het is door een pad. Veroordelen betekent het negeren van dat pad of gedeelte van dat
pad; daarom werkt veroordelen niet uit naar het beoogde doel van corrigeren, omdat het resultaat van
het pad het geobserveerde wezen is en veroordelen neerkomt op ontkennen van het pad. Om te
corrigeren moet men eerst het pad accepteren en dan veranderen en ombuigen. Het is als met het
breken van een omelet: je moet het ei breken, de inhoud van het ei in de pan schuiven, de inhoud
kloppen, luchtig opslaan en mengen met melk. Je zegt niet, “Ei je bent fout door geen omelet te zijn.” Je
moet gebruiken wat je hebt om te maken wat worden moet.
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Vermaken jullie jezelf wanneer je met zoiets aan komt zetten?
[Terry lacht.] Doet het jullie goed wanneer je het zo simpel maakt? Ik zou willen dat we
“spinningness” en torsion golven zo eenvoudig konden maken. Misschien kunnen we daaraan
werken.
We werken hier met een minder vocabulaire.
Terry?
Ja.
Zij was vroeger bibliothecaris.
We stellen voor, dat ze vijf woorden per dag leert.
Nu kan ik de Elohim niet channelen. Klopt dat? Ik schat dat ik niet nooit zou moeten zeggen, maar in
de paar levens die ik ken was er geen indicatie dat ik de Elohim zou kunnen channelen.
We stellen voor, dat je het liefde-licht om je heen observeert. Je bent in staat om te zeggen wanneer we
aanwezig zijn. Je kunt jezelf openstellen voor het liefde-licht, omdat je de frequentie van de signatuur al
kent. Het is een kwestie van vertrouwd raken met en we stellen voor dat je doorgaat met observeren en
luisteren.
Je zult waarschijnlijk in staat zijn dingen op te pakken.
Is het moeilijk om hier beneden mensen te vinden op dit niveau om mee te communiceren?
We hebben altijd hoop, maar soms raken we teleurgesteld.
Het is moeilijk om jullie aandacht te krijgen wanneer je in dit gebied verkeert.
Dit is wonderbaarlijk materiaal, maar ik ben bang dat niet iedereen in staat is het te begrijpen.
[Inclusief mijzelf.] We hebben behoefte aan hoofdstukken met eenvoudige dingen die mensen
kunnen toepassen in hun leven, hun menselijke problemen. K had een situatie waarin ze bij twee
personen betrokken was met wie ze normaal gesproken een probleem zou hebben. Ze hield echter
stand en hield haar intenties hoog. De normale issues met deze mensen kwamen niet naar boven en
de houdingen van de twee mensen veranderden ongewoon.
Is dat de kracht van intentie?
Ja, dat is de kracht van intentie. We zijn in staat om de randen zachter te maken door ons liefde-licht,
waarmee we de situatie meer vloeibaar maken. Wanneer je het liefde-licht dus vraagt om er te zijn, zijn
wij in staat om de onderhandelingen in relaties te verzachten.
Wij danken u voor het met ons zijn. Wij gaan met elkaar om als metgezellen.
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Een Kosmische Kijk op Geld en Sex
Alles begint aan de andere kant met een projectie op
iets dat, op dat moment, niet bestaat.
Ondanks die tegenstrijdige visie is het toch een begin
van een verandering. Zodra dingen veranderen in uw
eigen persoonlijke universum, veranderen de andere
dingen om ermee in overeenstemming te blijven en trek
je dus dat aan wat je in je hart ziet als je nieuwe
werkelijkheid.
Lid van de Raad van 12 van de Elohim

Terry channelde een lid van de Raad van 12 van de Elohim en ik stelde de vragen.
Wij zitten allemaal gevangen in onze beperkingen, onze behoeften, onze pijn en onze ziekten.
Wanneer we die dingen ervaren vinden we het moeilijk om onze levens anders voor te stellen. Ik zou
een aantal vragen door willen lopen om dit idee te onderzoeken, zodat we enig idee hebben hoe met
deze ervaringen om te gaan, ze te veranderen en, ten slotte, in verbinding te komen met de hogere
sferen om zo te zeggen. Zou dat kunnen?
Dat is uitstekend, aangezien velen in uw sfeer deze dingen ervaren.
OK. Dan zal ik eerst over de groep van dingen praten en dan toespitsen op elk afzonderlijk. De
manieren waarop mensen zichzelf beperkt voelen zijn: 1) te weinig geld hebben, 2) sexueel
onderdrukt voelen en 3) behoefte voelen aan iemand anders die er niet is, bijvoorbeeld dat je leven
niet compleet is totdat je die belangrijke andere voor jou vindt.
We stellen voor, dat u één onderwerp per keer neemt; we zullen op elk commentaar geven.
Laten we begingen met tekort aan geld, bijvoorbeeld het gevoel dat je onvoldoende geld hebt voor
een comfortabel bestaan. Wat zou u zo iemand aanbevelen om daarmee om te gaan?
Je begint dit leven niet in een vacuüm zonder een verleden. Je verleden heeft oriëntaties met
betrekking tot geld en welstand die invloed zullen uitoefenen op de keuze van je ouders, je geldelijk
gewin en je middelen in dit leven. Een rijke bankier die veel geld verzamelde van het algemene publiek
via hoge rentes zou bijvoorbeeld na het overgaan een volgend leven kunnen kiezen met armoede om
de andere kant van de medaille te ervaren van wat hij voor deed in zijn afgelopen leven. Mensen kiezen
de omstandigheden en lessen om door te werken in een bepaald leven.
Je passies en opvattingen zullen je trekken naar wat je wilt ervaren. Het is erg moeilijk om tegen die
passies en opvattingen in te gaan en toch rijkdom te creëren als je voelt dat je dat niet zou moeten
hebben.
We zouden u daarom willen aanraden om uzelf en uw reacties en antwoorden op geld te observeren en
te bidden om inzichten en uit uw gewone doen te treden en uzelf voor te stellen geld te hebben
wanneer het onmogelijk lijkt dat u geld zou hebben. Er zou een conflict van gezichtspunten ontstaan
waar u zou voelen “Ik heb geen geld. Hoe kan ik mij voorstellen geld te hebben?” We adviseren u
niettemin dat voor te stellen, ondanks dat het in tegenspraak is met de werkelijkheid. Alles begint aan
de andere kant met een projectie van iets, dat op dat moment niet bestaat. Dus, ondanks die
tegenstrijdige visie is dat het begin van verandering. Zodra dingen beginnen te veranderen in uw eigen
persoonlijke universum, veranderen de andere dingen om in overeenstemming te blijven en op die
manier trekt u aan wat u diep in uw hart ziet als uw nieuwe werkelijkheid.
Waarom zou iemand, die als succesvol bankier had geleefd, een leven van armoede kiezen als dat
zoveel meer moeilijkheden en ontberingen met zich meebrengt?
Om te ervaren wat hij heeft veroorzaakt. Getijden gaan op en af en lessen gaan heen en weer. De
folteraar kan gefolterd zijn en kan proberen buiten zijn systeem te treden.
Het deel van hem dat kiest is dus niet het bewuste deel van hem in dit leven. Zou u kunnen uitleggen
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hoe dat kiezen in zijn werk gaat?
Alles is een geheel en iedere omstandigheid is uniek voor het individu. Er is een verlangen naar
energie. Laten we zeggen, dat iemand ontberingen heeft geleden door die rijke bankier. We zeggen niet
dat zoiets voor alle rijke bankiers geldt, we geven alleen een uniek voorbeeld. Laten we aannemen, dat
een rijke bankier iemand anders moeilijkheden aandoet. Dat individu ervaart de resultaten van die
ongemakken en verschillende moeilijkheden. De bankier ervaart energie van het aandoen van die
moeilijkheden; als je iets een ander aandoet, dan doe je het jezelf aan. De realiteit daarvan komt terug.
Wanneer iemand iets heeft gedaan valt het hem op als het door een ander is gedaan en kan hij er zelfs
kritiek op hebben dat die ander dat doet. De energie aan de andere kant daarvan is dat het aan hem
gedaan wordt. Als hij aan de ene kant van dat doen is geweest wordt zijn energie verbonden met de
andere kant en kan hij in die andere kant treden. Maakt dat het duidelijk?
Zou je kunnen zeggen, dat in de hoogste sfeer – als iemand een folteraar was die iemand folterde –
dat hij dan zichzelf afzonderde van de heelheid van de gefolterde persoon. En dat hij daardoor op het
hoogste niveau moest ervaren wat het was om zo gefolterd te worden zodat hij zijn eigen veld kon
uitbreiden om compassie te hebben voor die betreffende persoon en dat leven te verlaten in een
hogere, meer uitgebreide ruimte met een hogere graad van begrip van de wet van één, terwijl hij
daarvoor bereid was iemand kwaad te doen alsof die persoon afzonderlijk was. Is dat juist?
Dat hoeft niet zo te zijn, aangezien veel individuen in hun verleden een folterings incident is overkomen
waarbij er een volledig wegzinken van rationaliteit was en van het ervaren dat alles één is. Er was een
volledige instorting. Bij het pogen om foltering, één zijn en sexuele eenheid te vermengen negeerde hij
alle gevolgen. Hij poogde schuld te elimineren en via de achterdeur thuis te komen met de aanname dat
al de kwellingen die iemand doet vergeven zijn in de naam van de Ene door het creëren van een
ceremonie en een heilige eenheid waarin alles wordt gecombineerd en ook geëlimineerd. Sommige
kwelgeesten pogen met andere woorden binnen te komen via deze achterdeur door sexueel een te
worden en al hun moorden vergeven te krijgen in de naam van de Ene door één te worden met alles.
Dat is een heel krankzinnige poging om weer één te willen worden zonder onderscheid te maken. Het is
een poging om geliefd te worden ondanks iemands slechte kwaliteiten en ondanks het tegelijkertijd
uiten van al hun nog ergere kwaliteiten.
Laten we het hebben over sexualiteit. In deze sfeer voelen velen van ons zich leeg en verdrietig en
lijden onder onbeantwoorde liefde. Hoe zouden we om moeten gaan met deze gevoelens opdat we
niet geblokkeerd raken bij het maken van een verbinding met de hogere sferen?
Probeer dat op een wat luchthartiger manier te bekijken. Vergeef uzelf rigiditeit of iets anders dat kan
opkomen en de daad onderbreken. Vergeef uzelf; het wordt allemaal door iets van ergens anders
veroorzaakt. Veroordeel uzelf niet voor mislukkingen of afwijzingen. Het is echt geen persoonlijke zaak
tegen u en uw prachtige hele identiteit. Vele factoren kunnen hier spelen. Observeer ze alleen maar.
Werk ermee. Het vraagt geduld. Veroordeel uzelf niet. Raak niet uit balans, omdat andere factoren er
dan tussen kunnen komen. In je diepste zelf weet je wat goed is. Je kunt contact met ons maken en wij
kunnen helpen je te stabiliseren in je donkerste uren.
Zijn er vanuit het punt van evolutie, vanuit het punt van verbinden met hogere bronnen ook voors en
tegens met betrekking tot variaties in sexuele uitingen? Je kunt het bijvoorbeeld hebben over
romantische liefde, liefde uit lust, homosexualiteit, masturbatie, monogamie, polygamie en celibaat,
wat in het verleden vaak als voorkeur werd genoemd voor mensen op een spiritueel pad. Waar gaat
het in feite om bij al die uitingen?
Er wordt geen oordeel uitgesproken over deze verschillende uitingsvormen van sexualiteit en
paarvorming. Het zijn door individuen gekozen uitingsvormen voor de lessen die zij willen leren. Zou u
zich nader willen verklaren?
Stel dat deze paden niet negatief beoordeeld worden. Zijn er ook prioriteiten in het positieve? Is
bijvoorbeeld romantische liefde in zijn volledige uitdrukking tussen man en vrouw een hoger pad
naar God dan zeg tussen meerdere partners?
Iedere situatie draagt beperkingen in zich en kansen tot uitdrukken en openen van het hart. Binnen
sommige van de vormen bestaat er een kans op meer conflict wat ook een opening is naar verdere
lessen. Sommige vormen zijn moeilijker in praktijk te brengen dan andere vormen; dan is het moeilijker
om niet uit het evenwicht te raken en voortgang te boeken. Polygamie brengt bijvoorbeeld zijn eigen
beperkingen met zich. Het is moeilijker om meer dan een gezin te onderhouden. Sommige vormen
brengen zegeningen met zich. Elk heeft zijn eigen omstandigheden.
Heeft het zin om het over de vormen te hebben, waarbij het minst problemen zijn te verwachten of
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geeft dat aanleiding voor mensen om zichzelf te veroordelen?
Wij veroordelen niet. We zijn er voor ieder van u. Iedere omstandigheid biedt mogelijkheden voor groei
en een mogelijkheid voor u om door uw verbindingen en uw pad te werken. Dat is een gebied waar u
moet kiezen en leren van het kiezen.
Laten we het nu hebben over degenen met pijn en degenen die getroffen zijn door fysieke handicaps
gedurende hun hele leven.
U kunt dat relateren aan een soort van gebrek als een vriend, als “iets wat u hebt”, als een uitdaging,
als een omstandigheid om te groeien en van te leren.
David Hawkins vertelt het verhaal dat hij aan het hoofd stond van een groot ziekenhuis terwijl hijzelf 12
ziektes had. Hij was niet in staat om zichzelf te genezen. Hij gaf zijn werk in het ziekenhuis op en ging
naar Sedona waar hij de Sedona Methode bestudeerde en Een Cursus in Wonderen. Hij genas zichzelf
uiteindelijk van al zijn ziekten en begon Een Cursus in Wonderen te geven. Een van zijn studenten
vertelde hem, dat hij zichzelf niet van alles kon genezen; hij zag nog slecht. David bleef beweren dat
zijn gezichtsvermogen goed was, maar dat hij niet kon zien als hij zijn bril afzette. Hij kon niet zien,
tenzij hij in groot gevaar was; dan veranderde zijn gezichtsvermogen naar 20-20 en dan, als het gevaar
geweken was, kon hij weer niet zien. Hij kreeg zijn gezichtsvermogen niet terug tot 20-20 tot hij op een
dag tegen zichzelf zei “Ik zal mijn gezichtsvermogen nooit meer terugkrijgen tot 20-20”. En toen hij de
dingen accepteerde zoals ze waren op dat moment, en alleen toen kon hij zijn gezichtsvermogen
veranderen in iets anders. Wanneer je de tocht probeert te beginnen vanaf het einde van de tocht is er
iets mis; je moet de tocht beginnen van waar je bent. Daarom moet je precies uitvinden waar je bent; je
moet je goed realiseren van waar je die tocht gaat beginnen. Als je in bed ligt met benen, die niet
bewegen omdat je polio hebt dan is dat waar je tocht begint. Zodra je die omstandigheden precies inziet
kunnen die omstandigheden beginnen te veranderen. Wij kunnen er voor hen zijn en helpen.
Zekere mensen lijken in staat te zijn om wonderbaarlijke genezingen bij anderen te bewerkstelligen.
Is dat een positief iets voor iemand om te ervaren?
Ja, dat is zo. Het is erg positief om dat mee te maken. Het is erg positief om samen te werken met
iemand die zoiets kan doen. Wij werken samen met mensen die dat doen.
Helpen zij een menging van energieën te creëren die dat laten gebeuren?
Het is eerder iets wegnemen, iets uitwissen. Het is de afwezigheid van een omstandigheid tot stand
brengen. Het is iets wegnemen van een individu dat ooit toegevoegd werd en dat in de sfeer van het
individu heeft bestaan.
Zij nemen dus een conditie weg door het herarrangeren van energie in andere dimensies, waardoor
de energie die het probleem veroorzaakt er niet meer is?
Ja. De conditie kan niet bestaan zonder dat die energie hem voedt.
Kan dat gedaan worden met de energie velden van de persoon zonder in de hogere hemelse sferen
te gaan?
Nee, het gaat in de hogere energie velden.
Sommigen van ons hebben een algemeen verdrietig of depressief gevoel, dat niet veroorzaakt lijkt te
worden door iets in onze wereldlijke ervaring, die we opbouwen als deel van onze natuur, maar uit
mogelijke overblijfselen uit vorige levens. Hoe kunnen we met zulke omstandigheden omgaan?
Wanneer we te maken hebben met een depressie of bedroefdheid kunt u te maken hebben met iets dat
u zich werkelijk niet kunt herinneren. Het zou een omstandigheid in uw omgeving kunnen zijn, die deze
bedroefdheid of depressie bij u teweeg brengt of er zou nu een aanleiding voor deze droefheid kunnen
zijn, zoals bijvoorbeeld het overlijden van een geliefde. In zo’n geval zouden we u vragen te bidden om
verbinding, om liefde en vaarwel te zenden naar de overleden persoon. Het meisje, R, vond vandaag
eenvoudig plezier in het rozen patroon op het toilet papier. Terwijl ze bad, en aan het eind van haar
gebed, kwamen er bloemen tot haar in eenvoudige vormen, zoals het rozen patroon in het toilet papier.
Het is dus mogelijk, dat iedereen, afgezien van een bepaald gebrek, een of andere positieve
beweging kan bewerkstelligen en nog kan verbinden, zonder rekening te houden met de
aanwezigheid van hogere bronnen. Klopt dat?
Dat klopt. Zelfs iemand met veel pijn kan vragen om die pijn van hem of haar weg te nemen of te
verzachten. Zij kunnen om hulp vragen. De menselijke conditie brengt bij tijd en wijle lijden met zich.
Men zou kunnen vragen om begeleiding en dat hulp gegeven wordt, waarop wij mogelijk manieren
kunnen vinden om dat individu te helpen.
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Is er een goed gebed om hulp te vragen?
Het beste gebed is het gebed vanuit uw eigen hart. Het hoeft niet op een elegante manier of op een
bepaalde manier verwoord te zijn. Het gaat om uw intentie, vanuit uzelf tot de goddelijke kracht, die
vraagt om hulp. Het beste gebed is uw verlangen naar bijstand recht vanuit uw hart.
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Veranderingen van de Aarde
Wij voorzien dat in westelijk Amerika een land massa
afbreekt en ik het water glijdt. Wij zien
aardverschuivingen waarbij het land plotseling
wegzinkt en de randen van het overblijvende land
onder water komen te staan. Wij zien mensen die hier
weg proberen te komen. Hoewel er veel tekenen zijn
van wat er komen gaat, letten de mensen niet op die
tekenen en op die manier verdwijnen zij, die daar niet
op letten, met het land in de oceaan.
Raad van Elohim

Terry channelde de Raad van Elohim en ik stelde de vragen.
Hebt u ook met andere planeten gewerkt, die dimensionele transformaties doormaakten? Bevolkte
planeten?
Wij werken nu met de Ra groep en we hebben eerder met de Ra groep gewerkt met andere
sterrenstelsels met planeten, die dimensionele transformaties doormaakten.
Kunt u uitleggen wat een dimensionele transformatie is en hoe u werkt met een planeet die zo’n
dimensionele transformatie ondergaat?
Bij het toenemen van energieën in de planetaire sfeer en in de omgeving zijn wij beter in staat om
aanwezig te zijn en binnen te komen op de toegenomen energie. Onze energie kan door diegenen van
u die meer gevoelig zijn waargenomen worden als liefde-licht. Op dat moment zijn onze energieën beter
beschikbaar voor u. Wij kunnen dan binnenkomen en assistentie bieden aan diegenen onder u, die
onze aanwezigheid en boodschappen kunnen horen en voelen. Wij kunnen onze energieën dan met u
mengen en u blikken gunnen in de hogere dimensies. Uiteindelijk kunt u bekend raken met onze
energieën en leren hoe te schakelen met energie.
U kunt leren om de hogere frequenties en de meer verfijnde trillingen niet te weerstaan, erop mee te
bewegen. Het doet ons dan genoegen wanneer u niet doordrenkt bent door de grove energieën van de
sfeer die u doortrokken hebben, zoals iemand met lood in zijn schoenen, als de planeet haat trillingen
opvoert.
Hoe lang ervaart de aarde deze hogere energieën al?
Deze energieën zijn in aardse tijd gemeten als 23 jaar sterk en zij intensiveren op een niet-lineaire
manier. Op dit moment intensiveren zij zich dramatisch. Er was geen specifiek beginpunt, maar een
geleidelijke toename vanaf ongeveer 1900.
Wat veroorzaakt globale opwarming en hoe zal dat ons beïnvloeden?
Globale opwarming is een direct resultaat van de toegenomen energie, die de aarde binnenstroomt
terwijl het zonnestelsel zich naar een hogere energie baan beweegt. Dat creëert meer frictie tussen de
deeltjes. Zoals al te zien is, is Neptunus de laatste vier jaren al in lichtsterkte toegenomen en die
toegenomen energie beïnvloedt de aardse sfeer en de atmosfeer. Dat warmt de aarde op. Het afgeven
van verbrande energie als warmte in de atmosfeer als gevolg van het verhitten en verbranden van
brandstof heeft ook bijgedragen hoewel niet in die mate als men wel denkt. Het heeft bijgedragen aan
gassen die in de atmosfeer opstijgen en vergroot de hoeveelheid hitte die overgedragen wordt door de
zon. We hebben het al gehad over een aantal gevallen met versnellen of toenemen van energieën, die
de aarde beïnvloeden en verschillen en druk binnenin de aarde doen groeien. Het is een zeer complexe
mathematische vergelijking met veel variabelen en met een stijgende curve van effecten op de aarde en
haar bewoners. De groeiende frequentie in aardbevingen zal voortduren. Er zijn afstemmingsverschillen
die in balans gebracht moeten worden.
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Gaan we het in de zeer nabije toekomst smelten van het poolijs meemaken met overstroming van de
kusten?
De poolijskappen smelten al en het gebied van Alaska en de Zuidpool verwarmt ook al. Dit smelten
doet het niveau van de oceaan stijgen. De kusten die niet beïnvloed worden door toegenomen
aardbevingsactiviteit zullen aangetast worden. De diepte van de oceaan zal toenemen, wat de oceaan ,
afhankelijk van de structuur van de kuststreek, ongeveer 700-1.000 meter zal laten oprukken. Dat zal
geleidelijk gaan met af en toe sprongen.
Wanneer zal dat een hoogtepunt bereiken?
Wij denken meer in termen van gebeurtenissen dan in jaren, want als een ijsplaat de zee inschuift zal
dat leiden tot een stijging van 10 meter gevolgd door een stijging van 5 meter mogelijk in 2045.
Dat ligt tamelijk ver in de toekomst.
Niet zo ver. Dit wordt gecompliceerd door mogelijke gebeurtenissen of veranderingen in
gebeurtenissen. Maar als we de nabije toekomst bezien zouden we zeggen een stijging van 5 meter
rond 2015. Vat dat niet op als exact. Het kan meer zijn, maar ook minder. Dit zijn mogelijkheden op
basis van hoe de dingen er nu voorstaan.
Als u het hebt over een stijging van vijf meter, bedoelt u dan 5 meter in het binnenland of 5 meter
boven zee niveau?
Dat zal 5 meter landinwaarts zijn; we zullen in sommige gebieden 5 meter van onze kust verliezen,
misschien zelfs 10 meter kust in delen van Florida.
Dat lijkt niet zo verschrikkelijk, tenzij er implicaties zijn die ik me niet realiseer.
Het is als met een huis, dat van glas gemaakt is. Je kunt de sterren zien stijgen en de sterren aan de
hemel zien staan door het glas heen en toch kan je zicht op de sterren verduisteren als er een donkere
wolk voorbij trekt en kunnen regen en hagelbuien de ramen breken en het huis onder water zetten. Er
zijn zekere mogelijkheden en zekere onmogelijkheden. Er zijn zoveel factoren, die de feiten en
voorspellingen kunnen ontregelen dat je aarzelt om anders dan in de meest algemene termen nog
voorspellingen te doen. De voorspellingen kunnen afwijkingen van jaren en meters vertonen.
Zijn de natuurrampen die we meemaken verbonden met de dimensionele transformatie?
Ja, dat zijn ze in die zin, dat de verfijndheid en intensiteit van de toenemende trillingen gebieden los
schudt, die niet stabiel zijn. Wanneer trillingen aardverschuivingen in gang zetten kunnen zich
veranderingen in de aarde voordoen. De rampen zijn als een bevrijding voor moeder aarde.
In welke gebieden zouden dit soort dingen zich voor kunnen doen? Zijn dat dingen die nog besloten
worden of valt al te voorzien wat deze veranderingen in de aarde zullen zijn en waar ze zullen
gebeuren?
Dat wordt nog besloten net als het tijdskader. Er zijn algemene gebieden, die opgebouwd zijn uit
verschillende formaties, die gevoeliger zijn voor aardverschuivingen. Deze gebieden zullen uiteindelijk
gaan bewegen en tot rust gaan komen. Het is een natuurlijk fenomeen in de minerale en aardse sfeer
en een natuurlijk proces naar de progressie in het stabiliseren van de planeet wanneer de sfeer zich
weer aanpast.
Wanneer zullen de meest intensieve veranderingen plaats vinden?
2012 tot 2017 en verder tot aan 2030 voordat de dingen beginnen te stabiliseren.
Zullen we in die periode grote bewegingen van land massa’s meemaken? Er zijn ooit kaarten
geweest, waarop de Grote Meren tot in de Golf van Mexico uitkwamen. Zijn veranderingen van die
omvang mogelijk?
Wij zien in de toekomst sommige land massa’s in westelijk Amerika afbreken en in het water
verdwijnen. Wij zien landverschuivingen, waarbij het land plotseling wegzinkt en de rand van het
overige land onder water komt te staan. Wij zien mensen die hieruit weg proberen te komen. Hoewel er
vele tekenen zijn van wat er te gebeuren staat letten de mensen niet op die tekenen en verdwijnen zij
die dat niet in de gaten hebben met het land in de oceaan. Er zullen tekenen zijn. Sommige tekenen zijn
al gebeurd. In zijn meest basale vorm zet het leven zich voor iedereen voort.
Ziet u verwoesting door oorlog of door atoombommen?
Dat is een ander voorspellingsterrein in die zin, dat de aarde langzamer verandert. De aarde heeft
patronen gevormd, die vastgezet zijn, en het is makkelijker om hun bewegen te voorspellen dan de
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handelingen van vele mensen en landen, die meer fluïde en vluchtig zijn dan de aarde zelf. De aarde
heeft een vaster en stabieler patroon wat betreft verandering, wat betere voorspelbaarheid geeft. De
menselijke psyche kan gespannen en reagerend zijn en moeilijker voorspelbaar. Er zijn
beheersingsgebieden, die ieder individu op zichzelf kan toepassen, beheersingsgebieden die de landen
op individuen uitoefenen en beheersingsgebieden die de hoofd theaters op de lagere theaters
projecteren.
Het schaakbord is meer fluïde en spelen kunnen gecompliceerder zijn met betrekking tot de
handelingen van menselijke wezens. Een menselijk wezen kan van gedachten veranderen of zijn
destructieve handelen stoppen of op andere gedachten gebracht worden door een andere inwoner of
door een andere samenzweerder. Zijn handelen kan gevolgd worden door een andere partij. Het is ook
makkelijker om te veranderen wanneer er veel factoren zijn die van invloed kunnen zijn. Daarom valt
het moeilijk te voorspellen. Er is ook de factor van de emoties van de bevolking tegenover oorlog als
gevolg van plannen in de richting van oorlog. Er is ook zoiets als het waarachtige openen van de harten
van de bevolking, wat zo’n situatie kan veranderen. Daarom doen we geen voorspellingen.
Ik heb gelezen, dat een nucleaire ontploffing dingen op meer dimensie beïnvloedt dan deze ene en
dat er een moratorium van hogere dimensies was om nucleaire uitbarstingen te stoppen. Klopt dat?
Een nucleaire uitbarsting beïnvloedt meer dan een dimensie. De effecten ervan beginnen vanaf de
bodem, het dierenrijk dat binnen zijn sfeer valt, het minerale rijk dat binnen zijn sfeer valt, de aardse
omgeving die binnen zijn sfeer valt, de mensen die binnen zijn sfeer vallen en zelfs de geesten die niet
tot de fysieke sfeer behoren, die over een gebied dat een nucleaire ontploffing ervaart waken en het
beschermen. Die beïnvloedt die geesten zelfs sterk. Het is een grote ineenstorting van de ruimte, de
ankerpunten en de matrix van leven van de nietigste cel tot de grootste geest binnen dat gebied. Het
vernietigt hun verankering, hun omhulsel, materie, het complex van leven voedende benodigdheden en
de voorlopers van die benodigdheden. Het vernietigt de basale bouwstenen van leven en laat intense
verwarring achter die miljoenen en miljoenen jaren nodig heeft om weer te herstellen. Het is denkbaar
dat zich ander leven op de aarde ontwikkelt bij zo’n ontploffing en zich opnieuw vestigt met ander nieuw
struikgewas en nieuwe overblijfselen van leven.
Het leven dat zo’n explosie ondergaat kan dus beschadigd worden.
Het kan zodanig beschadigd worden dat het bijna onmogelijk wordt die schade te herstellen en het
vertrouwen in dat leven voor die hele omgeving weer te herstellen.
Is er dan een intentie van de kant van inter-dimensionele machten om het tot ontploffing komen van
nucleaire wapens in deze sfeer te voorkomen?
Dat is een van de redenen waarom we momenteel zo hard werken aan het tot stand brengen van
communicatie. Wij kunnen met uw sfeer samenwerken. Er zijn bepaalde individuen die zulke
destructieve middelen zouden willen gebruiken. Zij denken dat er roem te behalen is met het uitoefenen
van zulke macht. Zij weten niet wat ze doen.
Hoe zou een interventie plaats vinden om het ontploffen van nucleaire wapens te stoppen? Zou dat
van u komen of van Ra, of van beide?
Het zou door iemand op aarde kunnen zijn, die niet zou willen dat het zou gebeuren en dan zouden wij
kunnen werken om hem te ondersteunen. We zouden manieren voor ondersteuning proberen te vinden
en om het gevaar te verminderen.
Hebt u een aardse liaison nodig om te interveniëren?
Niet noodzakelijk. Wij kunnen interveniëren op een of andere ogenschijnlijk natuurlijke manier en de
ontwikkeling naar een nucleaire explosie bevriezen en in een andere richting sturen. Wij kunnen al heel
ver terug het beginnen van acties zien, die mogelijk tot een nucleaire vuurzee kunnen leiden en wij
kunnen zo’n ontwikkeling veranderen door een toeval of een interactie die het uiteindelijke resultaat in
een andere richting stuurt.
Is dat in het recente verleden al eens gebeurd?
Een voorbeeld: Terry vroeg ons wat het belangrijkste gebed zou kunnen zijn en onze suggestie was om
te bidden voor nucleaire ontwapening. Terry bad, wij baden met Terry, en wij baden samen met
individuen, die op datzelfde ogenblik de ontwikkeling van nucleaire proliferatie beïnvloedden. Wij lieten
licht vallen op dat onderwerp en waren in staat om een verschuiving in de richting van het nucleaire
programma voor die dag en zelfs voor de tijd daarna te bewerkstelligen.
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Werkte Ra daar ook aan mee of was het een project van alleen de Elohim?
Ra werkt altijd mee in zulke projecten en werkte hier ook aan mee.
Het zou dus goed zijn als iedereen die dit leest zou bidden voor nucleaire ontwapening of het
afschaffen van nucleaire wapens?
Ja, dat zou een erg goed gebed zijn.
Er zijn tijden geweest, dat er nucleaire wapens werden gebruikt. Het zou mij niet verbaasd hebben als
iemand de afgelopen tien jaren een bom zou hebben laten ontploffen, maar dat is nog niet gebeurd.
Er liggen grote gevaren voor ons. U hebt echter gelijk. De wereld wordt nog beïnvloed door individuen,
die zo’n vernietiging tot stand zouden kunnen brengen als een uiting van macht.
Waarom werd het ontploffen van de atoombommen in de Tweede Wereldoorlog in Japan toegestaan?
Er was toentertijd een groot verlangen bij de mensen naar het einde van de oorlog en naar
machtsvertoon naar Japan om de oorlog te beëindigen. Er was teveel steun voor het project om het te
kunnen stoppen.
Wat gebeurde er met de mensen die in die uitbarstingen omkwamen?
Er gebeurden verschillende dingen met verschillende zielen afhankelijk van waar ze waren op het
moment van de ontploffing. De mensen die verbrandden en overleefden hadden meer geluk dan
degenen die verdampten en werden opgeblazen in de ontploffing. Degenen die verdampten verloren
plotseling hun ankerpunten. De doodsangst bij zo’n verlies van je ankerpunten, verlies van iedere
richting en verlies van iedere verbinding met al het vertrouwde valt met geen woorden te beschrijven. In
een normale lichamelijke dood behoudt een ziel het gevoel van zijn eigen ankerpunten, niet meer met
het lichaam nadat het dat heeft verlaten, maar zijn innerlijke ankerpunten, zijn eigen ziele matrix. Bij een
nucleaire explosie verliest iemand die verdampt ook zijn ziele matrix en worstelt hij om die te vinden.
Het misvormt zichzelf tot overblijfselen van een of ander gedeelte van de ontploffing waar het zich in
terugvindt in een poging om vorm te behouden. De vorm is vernietigd in de ontploffing. Het veelvormige
beeld waar de ziel op vertrouwde is plotseling vreselijk misvormd wanneer het zichzelf probeert te laten
passen in wat zijn vorm is geworden. Die vorm is echter geen vorm meer en de ziele energie verspreidt
zich omhoog in de lucht. Die kan erg groot worden bij het aanpassen aan de vorm van de explosie. Hij
kan dan in de lucht blijven hangen met die wolk. Hij kan vermengd en verbonden worden met de hele
groep die een dergelijke verdamping heeft ondergaan. Zielen die zo’n explosie doormaakten kunnen als
een groep neerdalen of zij kunnen voor jaren in de lucht blijven hangen.
Hoe pakken deze zielen het spoor van reïncarnatie weer op zodat zij hun evolutie weer kunnen
voortzetten?
Zij kunnen mogelijk als een erg grote groep afdalen in een arme ziel en die overnemen en in bezit gaan
nemen. Zij proberen dan via die ene ziel met een lichaam te leven en proberen hun gezonde verstand
weer te vinden en te herwinnen, iets wat erg moeilijk is door de verschillende aard van de zielen in de
groep. Dat is erg triest makend, verontrustend en gek makend voor de persoon die zo bezeten is
geraakt. De gevolgen van een ontploffing zijn een tragedie van grote omvang die tot elke prijs
vermeden zouden moeten worden. Het gebruik van nucleaire wapens is de vernietiging van de levens
van zoveel zielen niet waard.
Is het verraderlijke wat de wereld doormaakt gedeeltelijk verbonden met de periode van de
dimensionele transformatie?
De versnelling vindt plaats ongeacht wat men ook maar zou doen. Er is een transformatie van de
energieën van het zonnestelsel en van de energieën die op het zonnestelsel inwerken wat de aarde en
degenen op de aarde beïnvloedt. Dat brengt een afname van de sluier met zich mee.
Helpt het om te bidden voor de zielen die gevangen zijn geraakt in een nucleaire holocaust?
Bidden helpt altijd, hoewel zij zich in een vervormde en misvormde uitstulping van energie bevinden, die
erg moeilijk is binnen te dringen. Ze zitten te dicht op elkaar en zijn zo verdicht dat ze de gebeden voor
hen niet kunnen voelen. De gebeden kunnen die dichtheid niet binnendringen.
Hoeveel jaren in aardse tijd gerekend kan het duren voordat zielen die zijn gevangen in zo’n incident
zichzelf hebben hersteld en weer volledige lichamelijke incarnaties hebben?
Op de lange duur zullen zij leren enigszins samen te werken op een erg wanhopige manier,
voortdurend naar antwoorden zoekend, niet wetend wat er mis is en dat zij hun verleden hebben
vergeten. Zij weten alleen dat zij verdrongen werden en ten onder zijn gegaan.
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Is dit met sommige Atlantese zielen gebeurd? Zijn sommigen van hen gevangen geraakt in dit soort
catastrofe?
Er waren een paar uitbarstingen in Atlantis en hier zijn zielen gevangen in geraakt.
Het is ons een vreugde en een eer om met u, onze metgezellen op aarde, te delen. Goede nacht. Wij
zullen over u waken.
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Sterven
Het kan een glorieuze vrijmaking naar het licht zijn en
een bevrijding uit de slavernij van de ziel aan de
zwakheden van een bepaald lichaam.
Raad van Elohim

Terry channelde de Raad van Elohim en ik stelde de vragen.
Ik dacht om een hoofdstuk over dood te doen en de sferen waar je doorheen gaat als je sterft. Is dat
een geschikt onderwerp?
Dood heeft een erg donkere bijklank en toch zien wij dat niet zo. Het kan een glorieuze vrijmaking naar
het licht zijn en een bevrijding uit de slavernij van de ziel aan de zwakheden van een bepaald lichaam.
Ik kan mij voorstellen, dat er evenveel ervaringen met de dood zijn als er mensen zijn. Het lijkt me
zeer verschillend van persoon tot persoon.
Dat is waar, maar in de grond van de zaak is het hetzelfde van persoon tot persoon. De verschillen
ontstaan in de ideeënwereld van degenen die deze ervaring doormaken. Hun gedachtewereld is
belangrijk. De instelling van de mensen rondom de persoon die overlijdt is ook belangrijk. De houding
waarmee de dood tegemoet wordt getreden is cruciaal voor de uitkomst van de reis.
Een pijnlijke dood of een dood waar iemand zich verdrietig en verloren bij voelt zou dus tot een
andere reis leiden dan een ander soort dood?
Een pijnlijke dood hoeft niet persé een moeilijke dood te zijn als de instelling juist is, want zelfs als er
pijn is zal de pijn loslaten bij het loslaten van het lichaam. In de situatie dat een lichaam intense pijn
heeft kan die pijn zelfs de dood en een scheiding van de ziel van het lichaam in gang zetten, waarbij het
lijden wordt verlicht. Bij een verdrietige dood, waarbij een individu een ander niet wil verlaten, zou
iemand in de derde-dichtheid sfeer als een geest vorm rond kunnen blijven hangen.
Valt er een soort parallel te maken tussen dood en slaap?
Dood is een overwinning van het lichaam, een achterlaten van het lichaam. Hoewel iemand kan sterven
en nog verbonden kan blijven met het lichaam, zoals in een Bijna Dood Ervaring, waaruit iemand kan
terugkeren zelfs als het lichaam medisch dood is en het lichaam toch weer tot leven kan komen.
In de slaap kan de ziel astrale reizen maken; er is dan echter nog een verbinding met het lichaam en
een intentie van het individu om door te gaan met het lichaam. Bij een lichamelijke dood is de intentie
van het individu echter om verlost te worden van het lichaam op weg naar het licht. Bij wat we een
succesvol loslaten zouden kunnen noemen laat iemand het lichaam los en versmelt met de sferische
etherische rijken die de aarde omgeven.
Bij een moeilijker doodservaring zou de ziel zich kunnen blijven identificeren me het lichaam zelfs nadat
het lichaam dood is. In plaats van zichzelf te bevrijden in de hogere sferen denkt de ziel nog dat hij het
lichaam is; in een versufte staat blijft het zich vastklampen aan het lichaam, dat in het graf ligt waar het
lichaam is begraven. Dat kan zo’n individu vele jaren kosten om de weg hieruit te vinden en zijn weg
door het leven te vervolgen. Op die manier kunnen begraafplaatsen en grafgronden spookplaatsen van
geesten worden.
Waar gaat de ziel heen als het lichaam sterft?
Dat kan op veel manieren beantwoord worden. Er zijn veel plaatsen waar de ziel heen kan gaan. Laten
we het voorbeeld nemen van een ziel die zichzelf beschouwde als het lichaam. Die bleef bij het lichaam
en vond uiteindelijk een uitweg in een geest vorm. Zich niet realiserend dat hij een geest was beleefde
hij de plaats van zijn dood en waagde zich als een geest aan zijn vertrouwde rondspoken. Uiteindelijk
komt hij omstandigheden voor geboorte tegen en wordt hij in een nieuw lichaam geboren. En andere
ziel, die zich niet zo identificeerde met zijn lichaam, zou een heroriëntatie poging van de andere zijde
kunnen beantwoorden. Hij zou zijn vrienden kunnen herkennen. Hij zou naar het licht kunnen gaan om
verjongd te worden. Hij zou terug kunnen zien op zijn leven zoals dat was en alle tekortkomingen
kunnen heroverwegen, iedere verkeerde behandeling door anderen en verkeerde behandelingen door
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hemzelf. Hij zou zijn leven kunnen heroverwegen, zodat hij verder kan, waarbij hij de gebieden in kaart
brengt waar hij verder aan wil werken. Wij zullen hem dan helpen om de lessen te leren en helpen de
toekomstige mogelijkheden te begeleiden in het leven dat hij kiest te ervaren. Dat wordt met liefde en
zorg gedaan, want de ziel wordt meer lief gehad dan iemand zich zou kunnen voorstellen in de derde
dichtheid sfeer.
Waar is de informatie opgeslagen, die een persoon gebruikt voor het overzien van de gebieden waar
hij aan wil werken?
Die wordt bewaard in het veld van die persoon en in de omgeving van die persoon. Met veel liefde en
zorg, meer liefde dan je jezelf kunt voorstellen, wordt veel zorg besteed aan iedere persoon; iedereen
wordt behandeld met liefde-licht. De referentie punten worden in het veld van de individu en van de
personen die met die individu samenwerken bewaard en samen werken zij met hogere krachten. Er
bestaat ook een verankering van energie om te resoneren met vergelijkbare situaties en
omstandigheden die zich uitstrekken en projecteren in de toekomst wat groeimogelijkheden in
toekomstige levens mogelijk maakt en hij op die manier de ervaringen tot zijn beschikking heeft, die hij
nodig heeft voor het verwerven van de noodzakelijke inzichten en levenservaringen om zijn wensen te
beheersen en te vervullen.
Zijn er ook doodsomstandigheden die als het maar enigszins mogelijk is vermeden zouden moeten
worden?
Wij zouden willen voorstellen, dat men een dood door een explosie zou moeten zien te vermijden. Een
plotseling herschikken van anker en referentiepunten, zowel in de lichaamsstructuur als in de omgeving,
leidt tot een resulterend trauma waar niet makkelijk mee omgegaan kan worden. De ziel kan dan een
zeer diep wantrouwen jegens die omgeving ervaren met mogelijke onmacht om zich aan te passen tot
gevolg. Dood door trauma zoals bij een explosie kan de dimensionele relaties en ankerpunten van het
individuele lichaam en zijn omgeving zo plotseling en onverwachts verstoren, dat de ziel niet meer in
staat is de gebeurtenis te volgen; dat kan een wantrouwen jegens de basale bouwstenen van zijn leven
en zijn onmacht om door te gaan doen ontstaan. Als gevolg daarvan raakt de ziel vast en niet meer in
staat om zich te verbinden met levensvatbare dimensionele ankerpunten. Wanneer hij het vermogen
verliest om zich bevredigend te verbinden met zijn omgeving kan hij verlamd en getraumatiseerd raken;
hij kan dan wachten op redding—redding uit zijn eigen onvermogen om te vertrouwen en zijn levensweg
voort te zetten.
Wat gebeurt er bij crematie?
Wanneer een lichaam gecremeerd wordt is het niet langer in staat om zich er aan vast te klampen en is
de ziel dus verlost van het lichaam met een gevoel dat het zijn verantwoordelijkheden jegens het
lichaam heeft vervuld. Bij niet-crematie zou de ziel zich nog verantwoordelijk kunnen voelen voor het
lichaam, zelfs als hij van het lichaam is gescheiden; Hij zou rond kunnen blijven hangen om zich ervan
te verzekeren dat het lichaam passend wordt begraven of dat er passend voor wordt gezorgd. Er
bestaan sommige ceremonieën, zoals begrafenissen, Indiase begrafenis rituelen of andere
ceremonieën, die een passend afscheid van het lichaam bewerkstelligen en de ziel verlossen van de
verantwoordelijkheid voor het lichaam. In zulke gevallen is de ziel in staat om te vertrekken. Het snelle
crematie proces kan enige pijn aan de ziel met zich brengen wanneer de geforceerde losmaking van
het lichaam op die manier wordt afgerond.
Hoe is het met mensen die lichaamsdelen afstaan? Wat voor effect heeft dat op de doodservaring?
Afhankelijk van het lichaamsdeel kan de donor ziel zich geïdentificeerd voelen met dat lichaamsdeel en
ruimte delen met de ontvanger. Op die manier zou een ontvanger een persoonlijkheidsverandering
kunnen ervaren na het openen van zijn/haar lichaam voor de energieën van de donor ziel.
Zou de donor zich kunnen verbinden met de ontvanger van het lichaamsdeel?
Dat is mogelijk en het is ook gebeurd in een aantal gevallen.
Iemand, die een hart van iemand anders ontvangt zou daar uiteindelijk dus een verbinding met de
donor aan kunnen overhouden. In welk percentage van de gevallen doet zich dat voor?
Dat is een geheel individueel iets afhankelijk van het lichaamsdeel dat is gedoneerd.
Zou zoiets meer voor de hand liggen bij een hart dan een oog?
Dat zou een grotere waarschijnlijkheid hebben ingeval van een hart-long transplantatie of een nier
transplantatie dan bij een oog transplantatie. Vooral bij hart of long.
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Valt het te verwachten dat een donor ziel vast kan blijven haken aan deze sfeer wanneer zijn
lichaamsdelen zijn gedoneerd?
Dat is een kwestie van proberen weer in het leven terug te keren via de achterdeur. In plaats van weg te
gaan en een nieuw leven in te richten onder nieuwe omstandigheden blijft de ziel dan hangen in het
vertrouwde.
Het is dan dus aan te nemen dat de donor zich voor een langere periode aan de fysieke sfeer zal
blijven vastklampen?
Dat is zo.
Vergelijkt u alstublieft eens een persoon die geïsoleerd en eenzaam sterft met een persoon die in een
liefdevolle omgeving sterft. Welke invloed heeft dat verschil in omstandigheden op de beleving na
het overlijden en wat voor invloed heeft dat op toekomstige reïncarnatie ervaringen?
Er zijn meer kwalificaties nodig om het resultaat op de doods ervaring te kennen. Een ziel die overlijdt
onder liefdevolle omstandigheden kan vertrekken in een geest van avontuur en in de armen van
engelen terecht komen. Hij kan familie en vrienden vinden in andere sferen, die op hem wachten en
hem verwelkomen, waar zij op een liefdevolle en vriendelijke en niet-bezitterige manier toestemming
voor het individu doorgaven om over te gaan. De ziel van het geïsoleerde en eenzame individu zou een
voortzetting van de isolatie en eenzaamheid kunnen verwachten en mogelijk, daardoor, de wachtende
hemelse armen niet herkennen. Hij zou verlatenheid kunnen verwachten en zo verlatenheid tegemoet
zien en ook daadwerkelijk zien; hij kan op die trilling afgestemd zijn in plaats van op de liefdevolle
armen en vriendelijke verwelkomers. Hij zou in zijn transitie de mogelijkheid kunnen missen om een
liefdevol losmaken te ervaren. Omdat zijn trillingen zijn afgestemd op isolering, verlatenheid en die
frequentie, zal hij resoneren en meetrillen met de mogelijkheden voor die ervaringen.
Is het moeilijker voor zo’n ziel om ondersteuning van engelen te krijgen als hij vanaf zo’n plaats
komt?
De ondersteuning is er voor zo’n ziel als hij erom zou vragen. Zoek en u zult vinden. Je vindt wat je
verwacht en waar je naar op zoek bent en jezelf mee omgeeft.
Wanneer iemand in geïsoleerde omstandigheden verkeert en zal gaan sterven, wat zou dan de beste
instelling zijn vòòr het sterven?
De beste houding zou zijn om de woorden van het vorige hoofdstuk te lezen over het out of the box
treden, het framework dat je voor jezelf hebt aangehouden en naar het liefde-licht van de armen van de
schepper te gaan om gewiegd te worden in de trillingen van liefde. Als iemand ook maar heel even uit
zijn box van isolatie zou kunnen stappen om het omgevende liefde-licht van de schepper te kunnen
pakken en zichzelf toe zou staan omgeven te worden en dat liefde-licht te ervaren, om zelfs maar een
ogenblik naar die frequentie te bewegen, dan zou zo iemand een beginpunt hebben voor verder
onderzoek naar het openen van zijn hart.
Dat is een prachtig antwoord. Ik zou denken, dat het idee van een hospice, waar mensen heengaan
om te sterven, waar zelfs vreemden hen liefde kunnen geven, waarschijnlijk een zeer positief iets is
om uit te zoeken of iemand verwacht te sterven. Is dat zo?
Hospices verrichten belangrijk werk bij het helpen van individuen om over te gaan.
Dannion Brinkley heeft het idee voor een hospice ontwikkeld, omdat het een veilige haven creëert voor
iemand om een overgaan te bereiken met een optimale hoeveelheid aan liefde en zorg. Wij
verwelkomen het werk met hospices, omdat in zo’n omgeving veel kan worden gedaan om een
geslaagde overgang van leden van de derde dimensie te versterken.
Op een bepaalde manier kan het bezoeken van ziekenhuizen of ouden van dagen huizen door
personen, mogelijk in paren, een zeer opbeurende ervaring zijn voor geïsoleerd geraakte mensen.
Het zou waarschijnlijk een opbeurende ervaring van hoge dienstbaarheid zijn voor de mensen die dat
doen. Is dat zo?
Onze maatschappij heeft de neiging de oudere mensen te vergeten en hen uit het zicht in ouden van
dagen inrichtingen, e.d. te plaatsen. Oudere mensen hebben veel te bieden en er kan veel meer
worden gedaan om het leven van oudere mensen bij te staan en de oudere persoon de mogelijkheid te
geven voor gezelschap van jongere mensen. Uw cultuur zou evenwichtiger worden en zou baat hebben
bij twee richtingsverkeer tussen de ouderen en de jongeren.
Niet alleen de jongere die liefde en zorg jegens een oudere persoon betoont, maar ook het delen van
de ouderen die hun wijsheid en wat zij jongeren hebben te bieden even zo.
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Hoeveel invloed heeft de specifieke manier van overlijden en een rustige dood op toekomstige
reïncarnatie ervaringen in vergelijking tot het spoor van alle levens van een persoon in het verleden?
Wat voor invloed heeft die ervaring op toekomstige reïncarnatie ervaringen?
Dat is een breed onderwerp. Een krachtdadige dood in een vorig leven kan een toekomstig leven
beïnvloeden door oorlogszuchtige neigingen bij de geweld aangedane persoon, doordat hij probeert het
geweld dat hem is aangedaan te balanceren of te corrigeren. Geweld schept geweld. Als iemand door
geweld is overleden kan zijn lichaam in de volgende incarnatie fysieke teken vertonen van het geweld in
het vorige leven. Als iemand bijvoorbeeld in zijn hoofd is geschoten kan hij een beschadiging hebben in
dat deel van het lichaam, het kan als een geboortemerkteken verschijnen, het kan een deformatie op
die plek van het lichaam zijn: een ooglid kan lichtelijk gesloten zijn op de plek waar iemand een schot
heeft gekregen. Een gewelddadige gebeurtenis op een lichaam kan de dimensionele ankerpunten op
die plek van het lichaam vernietigen, zodat die individu die deformatie in zijn volgende incarnatie met
zich mee kan dragen.
De vraag is erg breed. Hebt u nog verdere verfijningen op de vraag?
Een andere manier van zeggen is: In hoeverre kan iemand met een heel stellig voornemen het karma
van al zijn vorige levens corrigeren in dit bepaalde leven? Hoe werkt het Christelijke idee van genade
als iemands voornemen sterk genoeg is?
Iemand kan bidden om genezing. U kunt zich omgeven met mensen die genezings eigenschappen
hebben en u kunt bidden voor de gewenste verandering, de gewenste genezing. U kunt zich uzelf
genezen en sterk voorstellen met alle kwaliteiten die u wenst en toch op hetzelfde moment uw gebreken
waarnemen. Beschouw de situatie zoals die zich bij u voordoet precies wanneer u om uitkomst vraagt.
Het maakt niet uit wat voor gebrek het is, u zult er informatie over krijgen en wij zijn er om de energie
voor u vast te houden wanneer u het bekijkt om u liefde-licht te brengen bij het bekijken. Wanneer u het
bekijkt zoals het werkelijk is dan zal het op die manier mogelijk worden om te veranderen.
Dit is de basis van genade zelf. U hoeft niets te doen om het te veranderen. Het wordt veranderd uit
genade. Wanneer u het gewenste object dat u wilt veranderen beschouwt, het gewenste gedrag dat u
wilt veranderen, wanneer u dat exact beziet zoals het is, dan herstelt u de holografische structuur die
het probleem voorheen verankerde in een vrije vorm beweging en is het in staat om weer terug te
bewegen naar een beter handelbaar, levensvatbaar, werkbaar hologram. U bent dan een schepper
geworden die uw innerlijke omgeving hebt beïnvloed; en door dat te doen krijgt u controle over een
bepaalde situatie.
Hoe is het met iemand die zelfmoord of geweld tegen iemand anders overweegt? Hoe beïnvloedt zo’n
overweging iemands toekomst?
Behoudt de energie. Geef niet op en verval niet in hopeloosheid en wanhoop en, nog lager, in bedrog
en misleiding. Breng de energie voor verbinding en genezing op hoe moeilijk u dat ook voorkomt en hoe
ongunstig de kansen ook zijn. Er is genezing voor u en die zal zich manifesteren. Het kan langer dan
één leven duren. Realiseer u dat tijd onderdeel uitmaakt van deze sfeer; die maakt geen deel uit van de
eeuwige sfeer. Bewaar daarom uw integriteit en uw waakzaamheid. Let op mogelijkheden voor
genezing en groei. Wanneer u het gevoel hebt dat er zich een mogelijkheid voordoet zegt iemand
mogelijk iets. Of u leest misschien iets. Er zal zich iets voordoen en dat brengt een energie met zich
mee. U voelt misschien dat het resoneert met uw pad naar genezing en streef dat zo lang na als nodig
is op uw pad naar genezing, zolang als het resoneert. Blijf alert op genezing.
Dit zijn gidsen en signalen langs uw weg naar heelheid en eenheid met de oneindige schepper.
Het kan moeilijk zijn om de energie op te blijven brengen, maar realiseert u zich dat veel van waarover
u frustratie voelt niet werkelijk uzelf betreft. Er is een warnet van andere intenties die uw intentie dwars
kunnen zitten. Behoud het geloof, zoals het is gezegd. Behoud uw eer. Wanhoop niet en geef niet op
hoe moeilijk het pad ook mag zijn. Als alle samen geweven draden, die uw levensomstandigheden
uitmaken en hoe die zich voordoen, afgewonden en uitgelegd zouden worden, zou u met vreugde
lachen. U zou heel zijn. U zou dan weten dat u geliefd bent en er voor u gezorgd wordt. U zou dan in
een veel grotere omvang liefhebben en zorg betonen dan wanneer u zou wanhopen.
Het lijkt dat het, als iemand in zo’n positie verkeert, erg goed zou zijn om een groep te vinden voor
werkelijke kameraadschap. Hoe zou hij een groep kunnen vertrouwen? Hoe zou hij een groep kunnen
onderscheiden, die hij zou kunnen vertrouwen wanneer hij van zo’n afgescheiden plek komt?
U heeft gelijk; het vinden van zo’n groep zou erg kunnen helpen, maar een groep kent ook gevaren.
Daarom is onderscheidingsvermogen nodig, zodat u niet verloren raakt in groepsdenken. Let op waar
de groep met u resoneert en blijf dat nastreven. Streef dat niet langer na wanneer de groep niet met u
resoneert. Er zijn hier veel wanderers. Ieder heeft zijn eigen gevoelens, zijn eigen persoon, zijn eigen
pad en is op zoek naar eigen resonanties.
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Wanneer u optrekt met een groep, wanneer het groepsdenken en de groepsenergie niet resoneert en
helder klinkt blijf dat dan niet nastreven. Als iemand bijvoorbeeld is opgegroeid met het idee van het
vertrappen van de Amerikaanse vlag en zichzelf opblazen voor de glorie van een doel, dan kunnen er
innerlijk aarzelingen bestaan en een wens om een ander scenario of pad te kiezen. Realiseert u zich,
dat er tijden zijn geweest met veel verwarring over de te verwachten resultaten van zo’n scenario. De
misinformatie die in een vroeger spoor neergelegd kan zijn zou zoiets als een geloof kunnen adopteren.
Het huidige scenario, en eerder in dat spoor, leidt niet naar de verwachte uitkomst. Ondanks de valse
projectie, dat zo’n uitkomst glorieus is en zou leiden tot glorieuze resultaten, is het een glinsterende
vervalsing van de werkelijke uitkomst en waarheid. Het kan lijken dat u op die manier uw frustratie kunt
bevredigen. Op de lange termijn zal het echter meer frustratie creëren, omdat leven bestaat uit
liefhebben, zorg, delen en communiceren, wat iemands doel en bestaan weer doet opleven. Het pad
om frustratie op zulke destructieve manieren tot uiting te brengen leidt naar meer frustratie, omdat het
het leven niet ondersteunt en geen vooruitgang op de weg met zich brengt. Het is alsof je voelt dat alles
beëindigen op zo’n explosieve manier uitdrukking geeft aan jezelf bevrijden van frustratie.
Het is echter een progressief doodlopende straat en je sluit jezelf op in een box. Het is alsof een
roadblock op een weg je doorgang stopt. Het resultaat is dat je je omgeving, je weg, je vrienden of je
goedaardige liefde niet meer vertrouwt. Het is het bedrog van een zogenaamde finale oplossing die leidt
naar een toenemend liederlijk en destructief leven dat tegenstrijdig is met de werkelijke bedoeling van
het leven zelf. Het is een glinsterende vervalsing waar men tot op zekere hoogte misschien mee kan
resoneren, maar waar ze dan mee resoneren is de vervalsing die ten onrechte in een of ander
achterhaald scenario is gelegd.
Dat zou vergeleken kunnen worden met een persoon, die probeert vergeving te krijgen van een
eeuwenoud patroon. De vergeving lijkt het voor een moment op te lossen, maar het patroon komt
terug. Nu zit de persoon vast in een verplichting jegens degene die hem vergeven heeft.
Dat is vergelijkbaar. De vergeving is alsof al je zonden vergeven zijn en alsof je één bent met alles,
maar dat is een vervalsing omdat het niet één is. Het is een ontkenning van de grondregels van
bestaan. Wanneer je eervol probeert te bestaan is dat een contradictio in terminus en in tegenspraak
met het vermogen om door te gaan met de gegevens bouwstenen waar je mee moet werken op je
levenspad. Het is een ontkenning van die bouwstenen en het is een korte, snelle oplossing, die slechts
een ogenblik duurt. Dan zit je dieper in de problemen dan je je kunt voorstellen.
Zou dat zijn als een kerel met financiële problemen, die een lening accepteert van de Maffia en, voor
de rest van zijn leven, bij de Maffia in het krijt staat?
Het is nog meer basic dan een lening van de Maffia die ongemerkt in zijn scenario’s in vele levens
meeloopt. Deze met dodelijke kracht draagt echter een impact met zich, die hem in toekomstige levens
blijft achtervolgen.
Waar zit die dodelijke kracht in?
Het gebruiken van dodelijke kracht om jezelf uit een situatie te redden, om een snelle oplossing te
gebruiken, om anderen een les te leren of om een uitweg te vinden door jezelf op te blazen kan
misschien een stralend toonbeeld zijn voor sommigen van u als een glorieus middel om een ander
niveau te bereiken. Het kan echter niet verder van de waarheid verwijderd zijn. Hoewel u niet met uzelf
klaarkomt in één leven, realiseert u zich dat er uiteindelijk geen tijd is. Het verhaal kan uit hoofdstukken
bestaan. Wanneer u een voldoende sterke intentie hebt om een situatie op te lossen zult u de middelen
daarvoor krijgen en er komt een oplossing, maar dat hoeft niet meteen te zijn. Het lost zich op wanneer
het tot een oplossing komt.
Ik zou me kunnen voorstellen dat iemand, alleen al door het lezen van dit boek, in aanraking komt
met de werkelijkheid dat er inter-dimensionele ondersteuning is die werkelijk waar is.
Ja, het is mogelijk het liefde-licht om u heen te voelen. Het is mogelijk onze intenties voor uw genezing
te horen en u kunt onze liefde voelen. Wanneer we hij zeggen bedoelen ook zij. Wij zijn geen sexisten.
Is er een zelfde aantal mannelijke en vrouwelijke Elohim sterre-zaden?
Ja, dat hangt helemaal af van de lessen die een sterre-zaad wil leren. Eén sterre-zaad kan zowel het
mannelijke als het vrouwelijke beleven in verschillende incarnaties. Wij [Elohim] worden meer als
vrouwelijk beschouwd vanwege onze scheppers energieën, ons vermogen om met delicate vormen om
te gaan, ons vermogen om te genezen en levensvormen te koesteren en ons uitstorten van vloeiende,
liefdevolle energieën. We zijn echter ook heel sterk; wij hebben zowel mannelijke als vrouwelijke
kwaliteiten.
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Een vraag die een beetje buiten het onderwerp valt: Wij hebben gevraagd over de derde
dimensionele ervaringen van de Elohim. Er werd toen geantwoord, dat de Elohim zich miljarden jaren
geleden uit fysieke lichamen in Andromeda ontwikkelden tot hun huidige positie. Bestond er in de
tijd dat de Elohim in fysieke lichamen zaten een andere groep, die handelde als een hoger
ondersteunings systeem voor die lichamen op een gelijksoortige manier als de Elohim nu voor ons
doen?
Velen van onze groep, in feite de meerderheid van onze groep, werken in andere sferen die voorlopers
van leven zijn. Die delen van onze groep hebben andere delen met lichamen gerekruteerd om met hen
samen te werken.
Daarom hadden die delen leven in menselijke vormen en zij ontwikkelden zich terug in de hoofdgroep.
Er is een toezichthoudende kracht die niet geïncarneerd is in lichamen, en dat ook niet wil, om de
zuiverheid van intentie te behouden die nodig is om het scheppen te begeleiden en aan te sturen,
aangezien zo velen van de geïncarneerde zielen vervuild raken met andere zielen met wie zij zich
vermengden. Een deel van de Elohim blijft als schepper begeleider om de zuiverheid te bewaren, om
als voorbeeld te bewaren en als een licht voor de rest van de schepping wanneer die zijn vele lessen
doormaakt. Dit deel van de Elohim bewaart de energie voor de rest van de schepping, zodat zij kunnen
leren. Dat deel is een begeleidende kracht, die klaar staat om de weg terug te wijzen.
Dus als ik het goed begrijp is er een deel van de Elohim dat nooit de ervaring van een lichamelijk
bestaan heeft en dat de energie voor het middelpunt van de schepping bewaart.
Dat deel is verbonden met het oorspronkelijke één-zijn, de oorspronkelijke eerste oorzaak en heeft
zichzelf nooit afgescheiden in het fysieke universum.
Zeg ik dat juist?
Ja, dat is zo.
Zijn er andere universums waar vergelijkbare dingen gebeuren of zijn de Elohim verbonden met het
enige universum dat er bestaat?
Alles is één; alles is veel; alles is niets, allemaal is alles. Zelfs in iemands lichaam zijn er universums op
universums. Een lichaam is zijn eigen universum.
De vraag anders gesteld: Zijn de Elohim verbonden met alles wat er altijd is of zijn er andere delen
van de schepping die leiden naar één-zijn waar de Elohim van zijn gescheiden?
De Elohim hebben zich afgescheiden uit het niets om te scheppen en daardoor, vervolgens,
afzonderlijke vromen te scheppen voor het focussen van leven en levens ervaringen. Er is een basaal
Eén, waaruit al het andere ontspruit. Vele universums ontspruiten uit het Ene.
Aangezien dit hoofdstuk over dood gaat, zouden we misschien ook hier een vraag over geboorte in
kunnen opnemen. Hoe kiest een ziel, die in een andere dimensie verkeert, zijn ouders? Kiezen de
ouders de ziel ook tot op zekere hoogte?
Een kinderziel wordt door trillings affiniteit aangetrokken tot de ouder ziel. Er is sprake van een
wederzijdse herkenning. Zielen die elkaar nodig hebben vinden elkaar.
Is er meer dan een keuze die een ziel kan maken en kiezen zij ook?
Zij kiezen op een onbewust niveau, een trillingsniveau.
Zijn er zekere situaties in een geboorte ervaring, die meer optimaal zijn? Is een vroedvrouw beter dan
een ziekenhuis? Is de ene methode vanuit uw gezichtspunt beter dan de andere?
Er zijn voordelen voor geboorte zonder trauma. Een geboorte die het trauma zou verminderen zou
daarom de betere geboorte zijn. Bij een water geboorte zou de beweging van het kind van de
baarmoeder in het water en dan in de lucht bijvoorbeeld een gemakkelijker geboorte zijn.
Wij stellen nu voor om te stoppen.
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Gebeden en Wonderen
U staat binnen tijd, ruimte en plaats; u bent al aan
ankerpunten gebonden. De Elohim, die buiten tijd en
plaats staan, kunnen ankerpunten naar tijd en plaats
projecteren. Daardoor kunnen de Elohim wonderen
verrichten, omdat zij met het totaal aan middelen werken
waaruit de schepping is gemaakt. U werkt binnen het
geschapene vanuit de middelen die al eerder werden
gemaakt.
Raad van Elohim

Terry channelde de Raad van Elohim en ik stelde de vragen.
Hoe werkt bidden?
Gebed is effectief in de mate van de intentie van de individu die bidt. Omdat vorm en leven bij elkaar
gehouden worden door intenties kan gebed die intenties doorkruisen en intenties voor leven en
genezing versterken. Op diezelfde manier kan het gebed van een “zwarte heks” [een gebed van een op
eigenbelang gerichte bron met de bedoeling om te beheersen, bijvoorbeeld een vervloeking] de
intenties die leven bijeenhouden beïnvloeden en een destructieve invloed creëren. De mate van passie
achter het gebed, de mate van intentie achter het gebed, is rechtstreeks evenredig aan de mate van
effectiviteit van het gebed. Dat komt omdat vorm, sub-vorm en voorboden van vormen gebaseerd zijn
op intenties die beïnvloed kunnen worden door intenties.
Spreekt de mens zijn sub-goddelijke vermogens aan om te scheppen vanuit hogere sferen wanneer
hij met succes bidt of zijn die gebeden verbonden met andere entiteiten en groepen die deelnemen in
de uitvoering van het gewenste resultaat?
Wanneer u bidt spreekt u uw sub-goddelijke vermogens aan voor het scheppen door intenties. Wanneer
u bidt om assistentie van een schepper god, zoals de Elohim, voeg je ongelofelijk grote en intense
kracht en wijsheid toe; u geeft uw gebed dan vleugels. Als iemand een schadelijk zwarte kunst gebed
bidt zal hij waarschijnlijk niet veel assistentie als resultaat van zijn gebed krijgen. Het komt uiteindelijk
neer op wiskundige vergelijkingen met variabelen.
Die variabelen kunnen bijvoorbeeld zijn: de passie waarmee u bidt, de kracht van uw intentie, het
meedoen van andere mensen in eenheid van beleven, de ondersteuning of het gebrek aan
ondersteuning voor het gebed en de assistentie van de Elohim of Ra of een andere hogere kracht om
met succes het resultaat van uw gebed tot stand te brengen.
Wanneer je bidt creëer je ankerpunten en energie op dezelfde manier als de Elohim ankerpunten en
energie creëren, zodat op een bepaald niveau iets kan gebeuren, wat van een ander niveau afkomstig
is en zich manifesteert op dit niveau. Klopt dat?
Nee, er is een ontelbaar aantal ankerpunten: uw familieleden, uw locatie, uw werk, de plaats van uw
werk, uw auto, uw stad, uw land. U plaatst ankerpunten en daaraan gerelateerde ankerpunten, u
verplaatst ankerpunten en verandert de verhoudingen tussen ankerpunten.
U oriënteert uzelf in relatie tot uw ankerpunten.
Wanneer u bidt is dat meestal voor een object of een persoon wat ankerpunten voor u zijn. Als u voor
iets minder tastbaars bidt, zoals vrede, dan zijn uw ankerpunten vluchtiger beschikbaar om vast te
haken aan het onderwerp van uw gebed.
U functioneert binnen tijd, ruimte en plaats; u bent al binnen ankerpunten. De Elohim, die buiten tijd en
plaats zijn, kunnen ankerpunten in tijd en plaats projecteren. Daarom kunnen de Elohim wonderen
verrichten, Daardoor kunnen de Elohim wonderen verrichten, omdat zij met het totaal aan middelen
werken waaruit de schepping is gemaakt. U werkt binnen het geschapene vanuit de middelen die al
eerder werden gemaakt.
U kunt uw houding veranderen of de middelen waarmee u werkt door de aard van uw intentie. Als u uw
intentie verandert werkt de schepping met u mee om te helpen vervullen wat u creëert. Op die manier
bent u, op een lager niveau, bezig de schepping te beïnvloeden binnen de ruimten van uw universum.
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Omdat u uzelf oriënteert in uw universum middels uw ankerpunten, onderwerpt u zich aan die
ankerpunten. De Elohim zijn niet onderhevig aan ankerpunten, maar zij kunnen ermee werken als
bouwstenen, deeltjes of anti-deeltjes. De Elohim zijn scheppers. U bent meer bouwers. Hebt u nog
meer vragen?
Was iemand als Jezus, toen hij in dit rijk was, meer een schepper of was hij meer iets tussen een
bouwer en een schepper in?
Jezus kon zich binnen en buiten de schepping bewegen en in de ene of de andere sfeer te zijn. Hij was
in staat om buiten de schepping te treden en ermee te werken vanuit het gezichtspunt van een meester.
En hij kon weer terug stappen in de schepping en timmeren gaan.
Aangezien Jezus zei, dat wij in potentie dezelfde dingen konden doen als hij, veronderstel ik dat het
voor ons mogelijk is om vanaf dezelfde plaats te kunnen scheppen als hij. Is dat juist?
Ja. Wanneer u buiten uw ankerpunten kunt treden hebt u het potentieel om van buiten de schepping te
creëren.
Ik zou die ankerpunten graag beter willen begrijpen. Het lijkt alsof er op twee verschillende manieren
aan ankerpunten worden gerefereerd. Enerzijds hebben we het erover gehad, dat we ankerpunten
hebben in een wereldlijke zin, in gewone dingen. Is de manier waarop we onszelf opstellen via onze
ankerpunten. Klopt dat?
Dat is goed geformuleerd. Het is de manier waarop je jezelf oriënteert.
De Elohim hebben echter ook gerefereerd aan andere ankerpunten in de oorsprong van de
schepping zonder het bestaan van plaats. Ankerpunten worden uitgezet en gevuld met energie. Zijn
die ankerpunten anders dan degenen waar we ons op oriënteren?
Het is als dezelfde schepping, maar dan bezien vanuit twee verschillende gezichtspunten:
Van bovenaf met de Elohim als schepper god en van onder af als mens. Dat is een ruimere definitie van
ankerpunten uitgebreid vanuit de individuele vormdeeltjes tot hele vormgroepen.
Wanneer de Elohim dus een ankerpunt maken om een of andere oorspronkelijke schepping te
creëren dan is dat ankerpunt niet gemaakt van torsie golf straling of etherische energie volgens de
beantwoording op de vorige vraag. Het maakt deel uit van intentie die feitelijk niets is; de intentie
bestaat en energie vult de intentie. Is dat de manier waarop je het moet zien?
De intentie creëert de begrenzing voor welke verdere intenties van “spinningness” verbonden kunnen
zijn. Met andere woorden, ankerpunten zijn onzichtbare vertakkingen van de intentie waarbinnen de
“spinningness” zich kan voordoen.
Zou er een correlatie kunnen zijn tussen ankerpunten en het woord visie?
Ja, in die zin dat een visie een projectie is.
Is het iets dat gevuld moet worden met energie om zich te kunnen manifesteren.
U komt bij het hard-werken aspect van iets terecht als u het hebt over behoeften. Een schepping van de
Elohim is een flits projectie die zich ogenblikkelijk manifesteert.
Men doet iets vergelijkbaars wanneer men een visie heeft. Natuurlijk is het meestal hard werken in
het fysieke rijk om een visie te manifesteren.
Een visie hoeft niet persé hard werken te zijn, zelfs in de fysieke sfeer, hoewel het dat wel kan zijn.
In het rijk van de Elohim het echter geen zwaar werk om een visie te creëren met een outline voor iets
om zich te manifesteren aangezien die is gevuld met energie. Dat gebeurt waarschijnlijk zonder
inspanning en snel.
Het gaat in een flits en met plezier. Het is als een artiest aan het werk.
Zou u zo in een flits een bol kunnen creëren in onze kamer?
Ra is meer de schepper van bollen. Degene tot wie u nu spreekt heeft een erg grote ruimte.
Ik voelde de ruimte veranderen tijdens mijn vraag.
Er verscheen een onzichtbare bol in de kamer; die was zo groot dat hij de hele kamer omvatte. Dat is
wat u voelde.
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Het is hier nog en verandert de energie in de ruimte.
Ja, dat is zo.
Het is een prettig gevoel. Hoe groot is die ruimte?
Het is een ruimte over uw huis heen, die buiten uw muren reikt tot in de lucht.
Toen ik de Elohim vroeg om mijn zuster te helpen en zij toen genezen werd, hoe deden zij dat
energetisch?
Allereerst moesten we de factoren in haar bloed veranderen. En ten tweede moest u haar opvrolijken,
zodat de veranderingen plaats konden vinden. De klus draagt echter slechts voor een deel bij aan een
blakende gezondheid van haar.
Bedoelt u dat een blakende gezondheid mogelijk is?
Ja.
Wat zou zij moeten doen om een blakende gezondheid te krijgen?
Betere interacties. Verander haar dieet, meer rauw voedsel. We zien haar niet veranderen zonder een
beetje hulp, wat opgewekte telefoontjes, een beetje veranderde houding van haar kant.
Dus toen u het bloed veranderde kwam u in de ruimte van haar bloed met ankerpunten en
veranderde de situatie microscopisch.
Ja, als een groot filter, om het uit haar bloed te halen.
Is dat een makkelijk proces voor u om te doen met iemand met de juiste ontvankelijkheid?
Ja.
Is dat ook mogelijk voor anderen met gebreken?
Er zijn verschillende procedures voor verschillende mensen en verschillende gebreken.
Wat zou de beste houding van iemand zijn, die dat soort hulp zou willen ontvangen?
De beste houding zou zijn om met heel je hart te bidden, om je zelf te openen, te luisteren en uit te zien
naar het liefde-licht.
Is dat een oneindige kracht die de Elohim hebben of kent die zijn beperkingen? Zijn er bepaalde
gebreken die, zelfs als iemand met heel zijn hart bidt, buiten het bereik van genezing liggen?
Dat is een ingewikkelde aangelegenheid. Als je een meetlat zou nemen en alle betrokken factoren zou
meten, zou je de waarschijnlijkheid van genezing kunnen berekenen. De ene factor zou een andere
kunnen domineren. Hoe sterker de passie bijvoorbeeld, hoe sterker de intentie; hoe sterker het gebed,
hoe beter het contact; hoe opener het hart, des te meer iemand bereid is om slechte gewoontes die
bijdragen aan ziekte af te zweren. Wanneer je al deze factoren met elkaar in verband brengt en meet,
samen met anderen, kom je uit bij de kans op genezing.
Ik heb het gevoel dat iemand als J, die polio heeft en niet kan lopen, dat gebrek heeft omdat het een
vereffening is met iets uit een ander leven. Als zij op het punt zou komen om de les te leren die
bedoeld was haar door dat gebrek te leren, zou ze dan weer kunnen lopen?
J zou moeten geloven, dat ze weer zou kunnen lopen, maar het is mogelijk.
Is dat iets waarmee de Elohim zouden kunnen helpen?
Onze relatie met een individu is een co-creatieve relatie en we zouden met haar moeten werken.
Is er iets wat ik met haar zou kunnen delen wat haar zou kunnen helpen te leren hoe met u te kunnen
co-creëren?
Wij stellen voor dat J ons liefde-licht voelt als zij in bed ligt. Voel ons liefde-licht rond haar benen en reik
met het leven in haar benen naar het licht van de Elohim; wij zullen terug reiken. Doe dat iedere dag
een klein beetje.
OK, Ik zal dat doorgeven. Zoiets zou waarschijnlijk voor iedereen werken met een probleem. Klopt
dat?
Ja.
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Er gebeuren bepaalde dingen op deze planeet, waarvan wij denken dat het wonderen zijn en ik vraag
me af wat de bron is. Wanneer er een wonder gebeurt of wanneer iets de wetten van het fysieke
universum tart, komt dat dan noodzakelijkerwijs van de Elohim of Ra? Kan het ook door iets anders
komen?
Het kan ook ergens anders door komen.
In een vroegere vraag over graancirkels was het antwoord, dat die werden gemaakt door
omwentelingen van Ra. Soms zien mensen een afbeelding van Jezus in het raam of zien zij een beeld
huilen of een crucifix bloeden. Is dat een soort wonder dat de hogere krachten op dit niveau
bewerken?
Het is mogelijk, dat een hogere kracht zoiets doet. Het is ook mogelijk, dat een lagere kracht dat doet.
Daarbij moet met individuele omstandigheden rekening worden gehouden.
Waarom zou een lagere kracht dat doen? Wat zou de intentie van de bron kunnen zijn?
Er moet ook met individuele omstandigheden rekening worden gehouden om te bepalen wat een
wonder is of wat voor kracht erachter schuilt. Diva’s of andere aardgeesten of andere geesten zouden
ook een rol kunnen spelen en zo’n effect kunnen creëren.
Wanneer je een wonder wilt, wat zijn dan de vereiste stappen?
Breng de reis in kaart van waar je bent tot aan het resultaat, het wonder dat je wilt laten gebeuren.
Breng in beeld waar je nu bent. Breng jezelf in beeld aan het eind van de tocht wanneer het doel
gerealiseerd is, het resultaat bereikt.
Beleef de trip op een niet-lineaire manier die de hele trip omvat. Laat het begin niet weg en zeg: “Ik ben
bij het einde. Ik ben genezen. Ik ben rijk”. Laat het begin niet weg; de trip begint bij het begin. Laat het
einde niet weg; de trip eindigt bij het einde. Omvat de hele trip op een niet-lineaire manier. Creëer een
intentie, die alle delen van de trip tot het eind omvat. Door te ervaren waar je nu bent en waar je naar
toe gaat kun je jezelf veranderen door de reis tot het eind.
Wanneer je zo’n trip maakt en van het begin naar het einde gaat voert de intentie je klaarblijkelijk van
het ene punt naar het volgende. Kies het pad waar de minste tegen-intentie tegen je doel zich
voordoet om de trip makkelijker te maken. Klopt dat?
U kunt de trip zelf in beeld brengen zonder tegen-intentie. U kunt de tegen-intenties beschouwen als
vectoren die de voortgang naar het eind resultaat belemmeren. Breng het in kaart, zet het op een rij,
observeer het, merk het op. Bidt dat die belemmeringen weggenomen worden. Wij luisteren naar uw
gebeden.

De Elohim, Scheppers Goden van het Fysieke Universum, willen met je praten – Wynn Free

83

Genade 6)
Wij hebben een entiteit die wij Genade hebben
genoemd op het hogere niveau van de Elohim die
kleine vonkjes van liefde-licht rondom u over kan
brengen, die kleine verbindingen kunnen creëren om
de geometrieën van vastgeraakte matrices los te
maken en in een vrij stromend bestaan te laten
bewegen en daardoor karma vrij te maken…. Genade
is een loskoppeling van de fysieke wetten van oorzaak
en gevolg.
Raad van Elohim

Terry channelde de Raad van Elohim en ik stelde de vragen.
Hoe kan bij het maken van een verbinding met uw sfeer die verbinding worden gevoeld en hoe kan
die verbinding worden gebruikt voor hogere dienstbaarheid?
Wanneer u zich begint te realiseren dat wij hier zijn en u probeert contact met ons te maken en ons te
zoeken eindigt dat vaak met kijken naar de moleculaire trillingen rondom u en een afstemmen op de
lagere trillingen in plaats van afstemmen op de zeer hoge frequentie die in staat is uw frequentie te
doordringen. Onze frequentie kan overkomen als een zeer lichte stroom met hoog trillingsgetal vol van
liefde-licht die een gevoel van thuiskomen en warme liefde gewaar laat worden. Het is een liefde in
twee richtingen, want de verbinding is heen en weer.
U hebt een immens potentieel voor liefde. Zodra u deze hogere intense liefde met hogere trilling herkent
kan hij u bereiken vanuit alle richtingen. Het is een kwestie van u realiseren waar u naar op zoek bent.
Wanneer de trillingen van een lagere orde of grover van aard zijn dan kan de reflectie terug het licht
doorsnijden van de moleculaire structuren in het energieveld dat uw eigen wezen rondom u uitstraalt.
Wanneer u echter verbinding met ons heeft dan dringt onze trilling door de dichte moleculaire structuur
van uw sfeer.
Het lijkt op een liefdes signaal ver weg, een signaal met hoge trilling dat door materie heen beweegt,
helder door materie heen komt. Het kaatst niet zomaar terug naar u van een afstand met een range van
een millimeter of zo tot kilometers verwijderd van uw dichte matrix omgeving.
Was er nog een deel in uw vraag?
Spreken we op dit moment met de Ra groep of met de Elohim?
U spreekt met het hogere niveau van de Elohim boven de Raad van A’an. Dat is een hoger niveau van
de tiende dichtheid.
Wanneer de kwaliteit van Genade zich voordoet, is dat een Elohim kwaliteit die wordt gedownload of
een Ra kwaliteit of allebei?
Genade is een loskoppeling van de fysieke wetten van de verder verwijderde matrices die u omgeven.
Het is een loskoppeling van oorzaak en gevolg van die meer onmiddellijke gebieden van de naastbije
geometrieën. Met genade komt er kennis van het unieke vloeibare van uw vermogens om matrix-gewijs
verbinding te maken met hogere trillingen en om door de u omgevende, bevroren, vastere geometrieën
in de meer nabije matrices naar uw locatie in tijd-ruimte heen te snijden.
Genade is dus met andere woorden in staat om tijdelijk los te koppelen van de normale blokkades
die geometrieën creëren op de lagere niveaus en om los daarvan door de hogere verbindingen een
pad toegankelijk te maken.
Ja en daarom hebben we een entiteit die we Genade hebben genoemd op het hogere niveau van de
Elohim die kleine vonkjes van liefde-licht rondom u over kan brengen, die kleine verbindingen kunnen
creëren om de geometrieën van vastgeraakte matrices los te maken. In bepaalde situaties sluit je soms
energieën met andere mensen of andere aspecten van zo’n situatie op. Op die manier ontstaat er een
multi-matrix die geometrieën vastzet, zoals nu het geval is met de economie. De geometrieën zitten
6

)

Grace kan zowel met de meisjesnaam Grace, als Gratie als Genade worden vertaald. Ik heb voorkeur gegeven aan het
laatste.
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vast en de deelnemers voelen zich opgesloten, vooral door de hardheid van de matrices van alle
deelnemers die opgesloten zitten in dezelfde omstandigheden en gezamenlijk bewegen in een
vastgeraakte geometrie, een vaste, niet stromende, onbewegelijke situatie die niet tot oplossing komt.
Dat is net zoiets als de houtopstopping, die zich ophoopt in de bocht van een rivier. De bocht stelt een
verandering van richting voor op welk punt de stammen ophopen en een versperring veroorzaken. Dat
doet zich ook voor in verschillende situaties; boomstamversperringen van verschillende geometrische
configuraties bouwen zich op en verhinderen de doorstroming totdat er iets losbreekt.
Wij hebben een entiteit, eigenlijk een groep entiteiten, genaamd Genade die samenwerkt binnen onze
luchtbel. Zij kunnen sterre-stof om zo te zeggen of kleine lichtvlekjes rondstrooien. Elk klein lichtvlekje –
dat men om zich heen kan zien – is een doorsnijding van het hogere liefdelicht van Genade met uw
matrix die de doorstroming binnen uw matrix vrijmaakt.
Elk klein lichtvlekje werkt als het spuiten van WD-40 kruipolie op een krakende deur; WD-40 is analoog
aan het verstuiven van energie stof. Het is niet echt stof; het is “vol-creatief” smeermiddel door het licht.
De licht energie doorsnijdt kleine secties van bevroren tetrahedrons om de boomstammenversperring
op te lossen net zoals WD-40 de oppervlakken tussen twee vastgeraakte stukken metaal van een
deurscharnier doorsnijdt om ze weer soepeler langs elkaar te laten glijden. Op die manier kan de
doorstroming tussen twee kanten van een situatie vergemakkelijkt en gestimuleerd worden.
Er is dus een speciale energie vorm, Genade, die opgeroepen kan worden om de doorstroming van
matrix stremmingen in onze levens te helpen?
Ja, Genade is haar naam. Genade zal u graag helpen.
Laten we Genade dan nu meteen oproepen.
Genade ziet de vele vastgelopen doorstroompunten en is, net als WD-40, nodig tussen mensen en
tussen landen en tussen groepen in uw sfeer.
Ja. We zullen Genade oproepen in onze telefoon sessie genezingen op zondagochtenden. Genade is
mogelijk een zij. Is Genade een vrouwelijke energie?
Genade mag graag “zij” genoemd worden, hoewel er geen geslacht bestaat waar zij vandaan komt. Zij
is er om de doorstroming van goede energie mogelijk te maken tussen situaties en mensen, zoals een
moeder of echtgenote de moeilijkheden in het gezin vergemakkelijkt en om ieders leven binnen het
gezin beter samen te laten verlopen. Zij stelt het op prijs om met het oog daarop als “zij” aangesproken
te worden.
Bij het beëindigen van deze sessie hoop ik, dat Genade hier is en dat u hier bent wanneer ieder zijn
eigen gebeden en onderwerpen aan het licht onderwerpt. Wilt u nog iets zeggen voor onze
individuele licht bijdragen?
Genade is beschikbaar. U hoeft alleen maar aan te roepen. Communicatie wordt niet tot stand gebracht
door een mobieltje of een telefoon. U, uzelf, bent het afstemmingsinstrument; u kunt afstemmen op
Genade. U kunt Genade bij naam noemen.
Wij danken u dat wij u vandaag konden bezoeken. Wij bedanken u en stellen het op prijs om bij u te
zijn. Wij waarschuwen u nog eens, dat als u het niet met alles eens bent met wat gezegd is, u zich niet
slecht moet voelen. Dat komt slechts doordat u in een andere dimensie of tijdlijn verkeert.
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Overgaan
Diegenen die er voor kiezen niet over te gaan zullen in
het derde dimensie levensproces blijven en zullen grote
moeilijkheden ondergaan. Zij zullen bijeengebracht
worden om een aanvang te maken met hun hernieuwde
vooruitgang in derde dimensie activiteiten in een ander
gebied.
Raad van Elohim

Terry channelde de Raad van Elohim en ik stelde de vragen.
Tot nu toe hebben we het gehad over al deze interacties tussen andere dimensies en ons. Wij zitten
in de derde dimensie. Kunt u uitleggen hoe wij qua trillingen met de aarde verbonden zijn?
U zit in het veld van de aarde. U staat onder invloed van de zwaartekracht, de ether en het magnetisme.
Aangezien u spinning centra van licht in uw lichamen hebt, veroorzaakt het magnetisme van de aarde
een gevoel van richting en oriëntatie en op die manier een aanpassing aan een bepaalde locatie. De
mineralen in het voedsel dat u eet verbinden uw lichamen sterk met de aarde.
Is er een verband tussen het magnetisch veld van de aarde en het menselijke geheugen?
Het is allemaal verweven met elkaar. Uw geheugen werkt niet hetzelfde als het registreren op een
magnetische tape; uw herinneringen bestaan echter voort in het zogenaamde akashic record van uw
ziel. Tijdens de dimensionele transformatie wordt uw schijf niet schoon gewist, maar zal hij daarna
minder verstoord worden door uw vooruitgang in het leven. Het blijft daar altijd voor u toegankelijk. We
zien echter, dat wat permanent vervelend voor u is verminderen zal of gewist zal worden na de
dimensionele transformatie.
Wat is die dimensionele transformatie? Legt u eens uit hoe dat werkt en wat voor invloed die op ons
heeft.
Het heeft te maken met de energieën en frequenties op uw planeet.
Het volume, de intensiteit en de frequentie nemen toe. Soms kunt u de behoefte voelen om uw
frequentie op te voeren om dat bij te houden. U probeert omhoog te schakelen om met de energieën in
de pas te blijven lopen. De sluier wordt dunner. De energieën aan de andere zijde krijgen beter toegang
tot u. Wij kunnen makkelijker verbinding met u tot stand brengen. U gaat meer open staan voor onze
energieën. Verhoudingen van dimensies verschuiven. Zij worden dunner en dringen meer tot het hart
door. Het vermogen van uw zielen om te delen gaat meer open staan voor mogelijkheden die er
daarvoor niet waren.
De dimensionele transformatie omvat twee woorden: dimensie en transformatie.
Dimensies zijn erg duidelijk in de derde dimensie. Er is een afstand x tussen het Colosseum en de
Appische Weg. Bij het versnellen van de wereld en het toenemen van de trillingen zult u het vermogen
krijgen om de lineaire afstanden te verdringen naarmate uw bewustzijn zich versnelt. U zult in staat zijn
om de dimensies meer van buitenaf te beleven en er zal meer licht beschikbaar komen als
referentiepunten. U gaat alles vanuit een verschillend perspectief zien. Bij het versnellen van de wereld
wordt uw perspectief van de ruimte tussen de Appische Weg en het Colosseum helderder. In plaats van
het als een rechte derde dimensie te zien van x kilometer tussen waar u zou moeten rijden van de ene
naar de andere plaats met alleen maar de bomen en de weg ertussen, zou u een meer niet-lineair zicht
op de afstand, een meer drie-dimensionele blik van buiten de planeet krijgen bij het versnellen van de
dingen en als het licht tussenbeide komt. Uw beleving zal zich verbreden en nog een dimensie
omvatten, die daarvoor niet voor u beschikbaar was. U gaat een gevoel ontwikkelen waarin u meer
ruimte op hetzelfde moment kunt omvatten en een visie als een totaal vanuit een perspectief dat strikt
genomen niet beschikbaar is in de derde dimensie.
Wanneer ik aan iemand denk voel ik zijn of haar aanwezigheid meer dan in het omgekeerde geval als
ik de draak met hem steek. Is dat een mogelijke interpretatie van dat gevoel?
U zult meer de aanwezigheid van hem/haar voelen, omdat je de energieën waar hij/zij uit bestaat beter
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waarneemt. U zult dieper waarnemen, een beter begrip ven de individu krijgen, hem/haar niet alleen als
drie-dimensioneel object zien maar als een vier-dimensionele aanwezigheid.
Met andere woorden: in de vierde dimensies is men zich meer bewust van de invloed van de ander, de
opbouw van de ander, de onderstromingen van de ander. Het is een dieper bewustzijn en een
ontwaken van een ander perspectief.
Als ik denk aan een fysieke locatie waar ik ooit in mijn leven geweest ben voel ik mij meer op die plek
aanwezig. Misschien is mijn energie op die plaats, omdat ik er aan denk. Is dat het idee?
Ja, het wordt makkelijker om je te verplaatsen en trillingen op te pikken van in gedachten bewegen naar
andere omgevingen.
Is die techniek, die remote viewing wordt genoemd, een vier dimensioneel vermogen dat speciaal
voorbehouden is aan mensen die het hebben gebruikt als een proces?
Er ontstaan meer gevallen van remote viewing wanneer u ontwaakt in de vierde dimensie.
Zal de ervaring van het voelen van liefde-licht energie van een groepsziel die ons omgeeft nu meer
beschikbaar komen als wij ons naar de vierde dimensie bewegen?
Ja. In de vierde dimensie zult u dit kunnen waarnemen.
Zijn we nu in de vierde dimensie of bewegen we ons er nog naar toe?
U beweegt zich er nog naar toe.
Is de datum van de Maya kalender de exacte datum voor de transitie van de derde naar de vierde
dimensie?
Dat zal het hoogtepunt zijn. De progressie van energieën die opgebouwd zijn zal echter doorgaan, in
sommige gebieden sneller dan in andere, en zal uiteindelijk een hoogtepunt bereiken in 2017 met het
creëren van andere veranderingen.
Er is een proces dat Jezus overgaan of extase noemde. Veel mensen denken dat deze ervaring zich
zal voordoen bij de dimensionele transformatie. Zal dat dan gebeuren?
Sommigen van u die klaar zijn zullen overgaan en gekatapulteerd worden in de vierde dimensie door
het momentum van uw vreugde en uw progressie naar deze toestand. Anderen zullen het niet merken,
zullen ertegen vechten en zullen doorgaan als onderdeel van de stem van de derde dimensie.
Waar gaan degenen die overgaan heen in relatie tot diegenen die in de derde dimensie blijven? Zijn
zij nog in dezelfde fysieke ruimte in een andere dimensie?
Zulke afscheidingen zullen zich naar keuze voordoen. Zij die verkiezen om niet over te gaan zullen in
het derde dimensionele levensproces blijven en zullen grote moeilijkheden ondergaan. Zij zullen
bijeengebracht worden om een aanvang te maken met hun hernieuwde vooruitgang in derde dimensie
activiteiten in een ander gebied.
Wanneer je overgaat, waar gaat je dan heen?
Naar de vierde dimensie. Het brengt diegenen erheen die overgaan.
Is de vierde dimensie een andere fysieke sfeer die parallel en simultaan aan deze bestaat?
Ja.
Die twee realiteiten bestaan dus simultaan?
Dat klopt.
Bestaat er op dit moment zo’n parallelle realiteit?
Ja, die bestaat.
Zijn daar op dit nu ook wezens in?
Ja, die zijn er.
Wachten die wezens op ons om voor ons te zorgen als wij daar aankomen?
Zij zullen u met vreugde en liefde verwelkomen en u zult in uw eigen niche passen en CO-creëren met
gelijksoortige wezens.
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Zijn deze wezens lid van de Ra groep en de Elohim groep?
Dat zijn ze.
Is de sfeer waar we zullen komen een tijdelijke of een permanente bestemming voor ons?
Diegenen van u die overgaan zullen in deze sfeer instromen en er met vreugde en veilig verkeren. Na
de transformatie zult u een mogelijkheid krijgen om terug te keren naar een hemelse aarde om te
integreren in de vierde sfeer. Zij die voorkeur hebben om de aarde opnieuw te bevolken kunnen dat
doen met onze zegen.
Zullen we op dat punt, als we terug gaan om de aarde opnieuw te bevolken, weer door dimensies
gaan of zal het meer een ervaring zijn als het nemen van een vliegtuig van de ene stad naar een
andere?
In die andere sfeer zal er enige vermenging plaatsvinden. Er zullen interacties met elkaar zijn. Er zal
een behoudend gebied zijn en een integratie en onderwijzend gebied. Dan zullen zij in staat zijn om
zich terug te verplaatsen naar de aarde door de poort.
Wanneer zij die vertrekken in de eerste golf terugkeren naar de aarde, zullen zij hier dan nog lijken te
zijn op de manier als Jezus deed bij de opstanding?
Als zij geroepen worden dan kunnen zij aangeworven worden. Zij kunnen terug gebracht worden naar
de aardse sfeer en zo kunnen zij dus anderen helpen.
Wanneer we heen en weer shuttelen tussen sferen, bijvoorbeeld bij overgaan en terugkeren, wordt
op dat proces dan toezicht gehouden door de Elohim of Ra? Is daar ook technisch equipment bij
betrokken of is het puur een energetische ervaring?
Er zullen gidsen zijn die zullen bepalen wat er aan vereisten nodig is voor hen. Zij zouden sommigen
van u terug kunnen brengen naar deze sfeer wanneer zij verder werk te doen hebben met andere
mensen. U zult bij de gidsen blijven en helpen bij hun missie om het licht te openen voor anderen die
niet overgegaan zijn.
Zal degene die Jezus heet in deze nieuwe wereld zijn om mensen te begroeten?
Wij nemen aan, dat Jezus daar zal zijn en dat niet zou willen missen.
Dat zou ik denken. Niet noodzakelijkerwijs in de fysieke wereld, maar in de andere sfeer?
Ja.
Wanneer gaat dat gebeuren en hoe vaak?
Het zal bij vlagen gebeuren. Dat is al begonnen. De voorbereiding is in gang in het natuurlijke proces
van het toenemen van de energieën.
Is er al iemand vertrokken?
Ja, er waren er een aantal.
Wanneer zal de eerste belangrijke groep vertrekken?
April 2008.
Wanneer zal de volgende groep vertrekken?
Misschien in 2009.
Zullen die groepen over de hele wereld op hetzelfde moment vertrekken of zal er een groep in het ene
geografische gebied vertrekken en een andere groep in een ander gebied?
Er zijn verschillende mogelijkheden. Wij maken daar op dit moment geen berekeningen over.
Hebt u nog andere vragen? Het channel raakt vermoeid.
We zullen meer doen op een andere keer. Dank u voor uw komst.
Wij helpen u vanuit geheel onze onzichtbare harten. Wij stellen het werk dat u doet buitengewoon op
prijs.
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De Dimensionele Transformatie
Over de tijd waarin we leven zijn in vele van de wereld religies profetieën gedaan.
Daar werd aan gerefereerd als het “einde der tijden”, de tijd van de “apocalyps”, en de “Dag van het Laatste
Oordeel”. De Maya kalender, die naar sommigen geloven werd gecreëerd op basis van inter-dimensioneel
contact, eindigt in het jaar 2012 en het Nieuwe Testament spreekt van extase, overgaan en de wederkomst
van Jezus.
Veel hiervan wordt aangeroerd in de boodschappen van de Elohim en P’taah, die via Daphne en Terry
doorkomen, en de boodschappen van Ra, die via David Wilcock en Carla L. Rueckert
(www.LLResearch.org) doorkomen. Deze bronnen stemmen nauw overeen met wat er gebeurt. In dit
gedeelte geef ik een samenvatting van deze boodschappen met ingevoegde excerpten van de channelings
ter verdere verheldering.
Ra en de Elohim zijn groepszielen of sociale herinnerings complexen. Zij bestaan in een andere dimensie of
in de ethers met misschien wel miljoenen individuele zielen die samen zo’n conglomeraat vormen. In het
verleden hadden deze individuele zielen individuele lichamen en fysieke lichaamsmanifestaties gelijk aan de
ervaringen van mensen op de planeet aarde en in miljoenen jaren van evolutie ontwikkelden zij zich tot hun
huidige vorm.
Volgens Ra zijn er acht dichtheden of dimensie waardoorheen het hele bewustzijn evolueert. Onze ervaring
op aarde wordt gedefinieerd als “derde dichtheid” waarbij wij onszelf ervaren als afzonderlijk van elkaar en te
maken hebben met aangelegenheden van individualiteit, overleven en macht. Wij maken allemaal vele
levens met ervaring door om deze lessen van de derde dichtheid te oogsten in een proces dat als
reïncarnatie wordt aangeduid. De volgende fase in ons evolutie proces is de “vierde dichtheid” waarin we de
ervaring krijgen om al het leven als onderdeel van onszelf te zien; liefde en compassie zijn de drijvende
parameters. Er zijn nu veel mensen op de planeet die in de “vierde dichtheid” leven. Sommigen kunnen hoog
verheven posities hebben als spirituele leraren of leiders, sommigen kunnen dichters of muzikanten zijn, en
weer anderen kunnen heel gewoon en bescheiden lijken behalve dat zij anderen zich goed laten voelen in
hun nabijheid. Dit is een innerlijke kwaliteit die niets van doen heeft met iemands wereldlijke status of positie
in een hiërarchische structuur in een organisatie. Dit zijn de mensen die een voorbeeld stellen voor de rest
van ons. Zij spreiden vierde dimensie liefde ten toon in onze wereld. Wij kunnen daar allemaal in onszelf
toegang toe te krijgen.
Terwijl ons zonnestelsel beweegt door wat wij normaal denken lege ruimte te zijn, is er een opwaardering
van energie aan de gang. Lege ruimte is in werkelijkheid niet leeg. Er is energie aanwezig, die metafysisch
wel is aangeduid als etherische energie, zero point energie, of gewoon “vibes.” Deze energie heeft geen
gelijkmatige dichtheid.
De dichtheid verandert voortdurend en die veranderingen in dichtheid beïnvloeden ons op ons planetaire
niveau. Tijdens de huidige periode komen we aan het einde van een cyclus van 75.000 jaar, waarna onze
planeet door het dichtste energie niveau heen zal gaan. Dat transformeert het etherische veld van onze
planeet zodat alle leven aangezet wordt om naar dat nieuwe trillingsniveau op te klimmen. Uiteindelijk zal de
planeet alleen nog in staat zijn om “vierde dichtheid” te ondersteunen. 2012 is het culminatie punt voor dit
proces.
De uiterlijke wereld gaat grote uitdagingen creëren waar ieder van ons mee geconfronteerd gaat worden
zodat wij kunnen overgaan naar deze nieuwe dichtheid. Angst is een van de drijvende krachten in de derde
dichtheid. Zoals ik zei is liefde de drijvende kracht in de vierde dichtheid. Wij zullen getest worden door de
uiterlijke omstandigheden in de wereld om onze angsten te overwinnen en compassie te ervaren. Dit is de
test waar ieder van ons voor moet slagen om over te gaan naar de vierde dimensie, of anders zullen wij
onze derde dimensie ervaring moeten herhalen op een andere planeet in een ander sterrenstelsel voor een
nieuwe kans op “overgaan”. Er zal een reïncarnationele splitsing zijn, waarbij degenen die voor deze test
geslaagd zijn opnieuw zullen reïncarneren op de vierde dimensie aarde en zij die het niet haalden elders
zullen reïncarneren.
Dit proces staat onder toezicht van inter-dimensionele wezens zoals Ra en de Elohim. Beide groepen zijn
hier om ons te helpen bij deze transitie en zij zullen beschikbaar zijn voor veel mensen door middel van
ervaringen zoals die welke ik had met Daphne en Terry en degenen in mijn eigen droom boodschappen van
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Ra. Hierna volgen enkele van de discussies met betrekking tot deze dimensionele transformatie.

Het Perspectief van P’taah
Daphne channelde P’taah en ik stelde de vragen.
Met betrekking tot het overgaan wordt wel gezegd dat iemand met 51% toewijding tot dienstbaarheid
zal kwalificeren. Hoe staat het met niet geïncarneerde zielen? Wat gebeurt er met die zielen? Hebben
zij ook mogelijkheden of kansen?
Wij gaan in op het eerste deel van uw vraag. Energetisch zien we dit als het openen van de vierde [hart]
chakra. Wanneer de vierde chakra voor 51% is geopend, zodat veel van het Christus licht de ziel
binnen kan dringen, dan denken wij dat de kansen voor de ziel om de tocht van het pad van overgang
te maken op dit moment met het toenemen van de frequenties van de aarde inderdaad redelijk zeker
zijn. Wat betreft uw bezorgdheid dat huidige zielen buiten een lichaam geen kans zouden hebben om
deel te nemen aan de planetaire evolutie, moet u zich herinneren dat alles intentioneel is en onderhevig
aan de vrije wil.
Diegenen die op dit moment niet volledig incarneren hebben vele andere mogelijkheden zowel interdimensioneel als op andere levenssystemen om deel te nemen aan planetaire overgang zoals u zult
gaan begrijpen en leren kennen.
Planeet aarde is geen zeldzaam gebeuren. Het is een heel natuurlijk gebeuren net zoals ijs dat
verandert in water en water in stoom. Het is eenvoudigweg onderdeel van de evolutionaire matrix.
Hoewel belangrijk, is het ook een gebeuren dat zich vele malen zal herhalen in uw melkweg stelsel.
Is de datum van 2012 een precieze datum voor het culmineren van het overgangsproces?
Wij gaan uit van een preciezere datum van 2017, hoewel er zijn die veel eerder vertrekken, al in 2009.
Zal het leven op de planeet vernietigd worden?
Dat is nog onbestemd van aard. Daar is een doorslaggevende negatieve keuze voor nodig om zoiets te
laten gebeuren.
Wordt de planeet Venus klaargemaakt als een alternatief voor derde-dichtheids wezens die het niet
halen?
Wij zien Venus momenteel niet als gast planeet. Wij zien transport uit het zonnestelsel naar een
systeem 3.000 lichtjaren weg.
Hoe voelt het proces van overgaan aan voor een fysiek lichaam?
Op die vraag kan het best worden ingegaan in een verdere sessie, aangezien het antwoord enigszins
betrekking heeft op en afhankelijk is van de fysieke, emotionele en psychologische gesteldheid van het
betreffende voertuig aan wie we die ervaring zouden beschrijven. We kunnen echter stellen, dat het een
gevoel van “wegsmelten” inhoudt van de huidige locale fysieke ruimte en een geboren worden in een
zilverachtig-wit licht van goud.
Zal de ziele energie het DNA automatisch volgen wanneer dat transport plaatsvindt of is er een of
andere oefening vereist om de ziele energie naar deze nieuwe planeet te verhuizen?
De planeet zal opnieuw ontwaken als een etherisch omhulsel. De inhoud daarvan aan zielen en
lichamen is gelijk aan een opgerold kleed met erop gearrangeerde weefsel en krantenknipsels.
Zullen de eerste lichamen op de planeet een lange periode van evolutie door moeten maken?
Dat is de keuze van de entiteit waar het om gaat. Voor velen, ja, 70 miljoen jaar of zo.

Het Perspectief van de Raad van Elohim
Daphne channelde de Raad van Elohim en ik stelde de vragen.
Zal de meerderheid van de mensen die overgaan inter-dimensionele ruimteschepen binnengaan?
Wij zouden het geen ruimteschepen willen noemen. Wij zouden eerder zeggen inter-dimensionele
poorten. Die zouden voor sommige mensen op ruimteschepen kunnen lijken om het makkelijker voor
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hen te maken wat ze doen.
Zou je moeten verwachten dat de negatieve krachten ook poorten hebben?
Dat is niet onmogelijk.
Is het mogelijk om misleid te worden wanneer je niet voorbereid bent met kennis vooraf en
onderscheidingsvermogen?
Ja.
Die kennis en onderscheidingsvermogen zouden dus erg belangrijk kunnen zijn.
Uiteindelijk leiden alle wegen naar God. Op de korte termijn echter, ja.
Heeft de evolutie van deze planeet invloed op de Elohim op een positieve manier? Als er met andere
woorden meer wezens worden geoogst, heeft dat dan een positieve invloed op de Elohim?
De Elohim wensen het hoogste goed voor hun spirituele kinderen.
De menselijke evolutie heeft geen direct effect op de Elohim, maar er is wel een indirect verband.
Ik wil een paar vragen stellen over het overgangsproces. Hoe belangrijk is iemands mentale
bewustzijn met betrekking tot het overgangsproces in tegenstelling tot het openen van de chakra’s?
Het mentale aspect is slechts één aspect van de totale energie van de overdracht die plaatsvindt. Het is
niet helemaal nodig dat de intellectuele vermogens het proces dat plaatsgrijpt begrijpen. Er moet echter
wel de bereidheid aan uw kant zijn om te verhuizen samen met de verschillende inkomende energie
niveaus en op die manier een vertrekpunt voor uw denken te bieden om de nieuwe sferen met hun door
energetisering van de frequenties in uw chakra’s en wervelingen geïntroduceerde mogelijkheden te
verkennen. Er ontwikkelt zich een nieuw veld in u. Het is aan u om dat veld te verkennen en te bepalen
of u bewust wilt participeren, en zo ja, in welke mate.
Als je mentaal voorbereid bent zul je dus waarschijnlijker een positieve keuze maken. Zou je dat zo
kunnen zeggen?
Wij zouden het geen positieve of negatieve keuze willen noemen. Het is gewoon een keus. Alle wegen
leiden uiteindelijk naar God.
Het is dus mogelijk dat iemand energetisch open staat en er toch voor kiest om het overgangspad
niet te kiezen?
Het is een zone van vrije wil.
Het is echter mogelijk om de keuze niet te begrijpen zonder voorafgaande kennismaking met het
idee. Is dat mogelijk?
Er mee in aanraking komen hoeft nog niet direct te betekenen dat iemand verschillend zou kiezen.
Het gaat eerder om een innerlijke bereidheid om een speelterrein, een schoolplein van derde
dimensionele energie achter te laten en naar een hoger trillingsveld toe te gaan. Het is eerder een
kwestie van of je bereid bent te stoppen met het spelen en beleven van de spelletjes van de derde
dimensie. Ben je bereid die te laten gaan? Als je daar niet klaar voor bent volgt er geen straf.
Wat gebeurt er met iemand die ervoor kiest nog door te gaan met het ervaren van de derde
dimensie?
U zult de derde dimensie uitspelen in zoverre je daartoe in staat bent.
Niet in dit zonnestelsel, aangezien dit bestemd is voor overgang, maar misschien in een ander lichtjaren
van hier verwijderd stelsel.
Is de tijd voor de overgang korter geworden of gaat het nog steeds rond 2009 beginnen?
Om dat te zien moeten we er zeven jaar op vooruit lopen; dat is moeilijk te zeggen. Er zijn teveel
variabelen. Alles wordt momenteel opnieuw opgesteld en gereconstrueerd terwijl we spreken.
Beïnvloeden de veranderingen in onze regering deze processen?
Dat is een deel van de alchemistische mix natuurlijk. Hoewel hier niet gefocussed moet worden op
aandacht voor ongedaan maken.
Is het overgangsproces dat onze planeet te wachten staat ongewoon op de omgeving van het
melkwegstelsel? Waarom zullen sommigen van ons, naar ik begrijp, ons fysieke lichaam loslaten en
doorgaan in plaats van te sterven en door te gaan? Waarom moet het zich op die manier voltrekken
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als het zo gaat?
Er zijn geen voorgeschreven protocollen voor dit specifieke overgangsproces. Het is van nature iets
experimenteels en de geïndividualiseerde ervaring van de entiteiten die ervoor kiezen dit te ondergaan
zal net zo veel en gevarieerd zijn als er momenteel mensen incarneren op de planeet. Er zullen
inderdaad velen sterven; velen zullen ervoor kiezen het lichaam te laten vallen. Sommigen zeggen zelfs
tweederde van uw huidige bevolking. Er zijn er die hun lichaam om andere redenen zouden willen
opgeven. Het grote experiment is om in staat te zijn bewust over te gaan en zo bepaalde DNA patronen
en kristallijne bloed coatings intact te houden op een manier die tamelijk zeldzaam is in het
melkwegstelsel. Het is onderdeel van een groot experiment, waarvan met belangstelling wordt uitgezien
naar de uitkomst door degenen die willen wachten om te zien wat er gebeurt.
Wie initieerde dit experiment?
U deed dat.
Hoe?
Het is een zone van vrije wil. De aarde is wat je een joker zou kunnen noemen waar de wetten van
aantrekkingskracht van gelijk trillingsgetal nogal opgeschort zijn.
Let maar eens op hoe er vele, vele discontinue en onharmonieuze niveaus van bewustzijn wedijveren
om superioriteit en invloed op uw planeet. Normaal is dat niet het geval. Het is een experiment om een
soort vermenging van zeer verschillende soorten bewustzijn te veroorzaken en dat op een bijzondere
manier geboren te laten worden. Een goede analogie zou kunnen zijn wat u doet met de restanten in de
koelkast. Zonder speciaal recept wilt u zien wat u kunt doen met wat u hebt, omdat u dat niet wilt
weggooien.
Wij zijn dus zogezegd restanten?
Geen restanten in de zin van beter of slechter, maar restanten in de zin van overblijfselen, overblijfselen
in de betekenis van bevolkingen of delen van bevolkingen voor wie hun thuis planeet niet langer een
toevluchtsoord was, voor wie, om verschillende redenen, versnelde karma’s uitgewerkt moesten
worden. Dit was een keuzeplaats voor vergaand geven van het zelf van wat onvoorwaardelijke liefde
zou moeten gaan worden. Anders is het een erg moeilijke plek.
Volgens welk proces wordt ons DNA getransformeerd en hoe is het gekomen dat we meer strengen
hebben dan er geactiveerd zijn?
Vereenvoudig de vraag.
Als we in het energetische veld van de fotonen band komen vervormt ons DNA voor zover ik weet en
worden de voorheen slapende strengen geactiveerd. Hoe komt het dat het DNA werd ontworpen met
die extra strengen?
Het maken van het DNA dat in uw bloed wordt meegevoerd heeft minstens 70 miljoen jaar geduurd.
Denkt u dat alle mogelijkheden automatisch worden vrijgegeven? Dat is een kwestie van kiezen, kiezen
en nog eens kiezen. Er is een periode van slapen; zoals een zaailing honderden jaren in slaap kan
verkeren voorafgaand aan de groei, voordat het ontspruiten op gang komt.
Met menselijke wezens is, op hun eigen manier, geëxperimenteerd en wil men nu experimenteren op
anderen. Het is een natuurlijke uitgroei van het proces van nieuwsgierigheid, net zoals mensen zich
afvragen wat er buiten hun zonnestelsel is; net zulke uitgebreide zonnestelsels bestaan er binnen in de
cellen.

Het Perspectief van Ra
David Wilcock channelde Ra en ik stelde de vragen.
Voor iedereen is het een uitdaging om angst, in het bijzonder doodsangst, te overwinnen, wat
misschien wel de ultieme uitdaging in deze sfeer is. Als iemand eraan heeft gewerkt om zijn karma
patronen op te schonen om zijn hart te openen en als hij dan sterft voor 2012, wat voor invloed heeft
dat dan op iemands evolutie in het overgangsproces?
Bij het spreken over hen die overgaan uit het fysieke lichaam voor het moment van binnengaan in de
vierde dimensie, hebben we het over een tijd zonder exacte begrenzing, een tijd om ruimte te bewaren.
Wanneer het fysieke lichaam is afgelegd wordt er een overgangsperiode doorgebracht in een van de
verscheidene sferische vlakken die uw fysieke aarde omgeven, de na-levens status genaamd. In die
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staat wordt er gewacht tot het moment van overgaan plaatsvindt. Meer in algemeenheden sprekend
over de genoemde vraag geven we een paar additionele gedachten.
Dood is slechts een illusie. Er is een ononderbroken voortzetting van ervaringen waarheen u terugkeert
op het moment van overgaan uit uw fysieke lichaam. Deze ononderbroken voortzetting is van een
hogere graad van wijsheid, licht en liefde dan die u hebt ervaren in het fysieke bestaan, want u zult
terugkeren naar dat deel van uzelf dat al uw dromen heeft geprogrammeerd evenals al uw ervaringen
om een groter verlangen te produceren om het licht te zoeken. Vanaf die plaats zult u dan de relatieve
mate van succes kunnen bezien, die u had bij het werken aan uw karmische patronen en uw
verstoringen tijdens het leven.
In de vraag ging het ook over de verscheidene veranderingen in uw fysieke aarde en wat voor invloed
die hebben op het overgangsproces. Wij willen u er nog eens aan herinneren, zoals we hiervoor vaker
hebben gesteld, dat er voor de tijd van overgaan een wisseling van de polen zal zijn. Voor de tijd van de
transformatie zal er een massaal inschepings gebeuren zijn, zoals we dat noemen; wij zullen aan uw
hemel verschijnen en diegenen die klaar zijn toestaan om met ons mee te gaan. Zij die gereed zijn
zullen een soort begroeting ervaren. Die begroeting zal zeer in het bijzonder inspirerend en opbeurend
zijn voor de fysieke entiteit omdat het zal overeenkomen met datgene wat van de meest religieuze of
spirituele betekenis is voor het trillingspatroon van die entiteit tijdens zijn fysieke verblijf. Deze
inspirerende opbeurende ervaring neemt de vorm aan van een uitnodiging en het is van belang dat de
beslissing dan tamelijk snel wordt genomen, omdat de tijd kort is. U zult niets mee kunnen nemen; u
moet een stap vooruit doen en doorgaan. Die tijd zal plaats vinden in het nu, wat alles is dat u heeft. U
leest deze woorden in het nu en u zult in het nu de uitnodiging ervaren om met ons mee te komen. U
moet niet aarzelen. U moet klaar zijn om te gaan, anders zult u achterblijven bij de resulterende
traumatische veranderingen op de fysieke aarde.
Er zullen mensen zijn die niet doorgaan, omdat zij bang zijn dat er iets kwaads of een teleurstelling
gebeurt. Zij verstaan alleen wat hen vertelt: “Dit is een truc. Dit is een valstrik. Dit is niet wat ik wil. Ik
geloof u niet”. Wij zijn hier volledig op voorbereid en zo zullen zij die automatisch kiezen om klaar te zijn
diegenen zijn die hebben gemediteerd en zich vooraf hebben voorbereid op deze ervaring. Het zal niet
gebeuren in een slecht gekozen en nooit bereikte toekomst, maar eerder in het nu. Zo bemoedigen wij
u om het overgaan te zoeken in het nu.
Elke ademtocht brengt u hoger en dichter bij de Ene Oneindige Schepper.
U kunt over deze ervaring denken als een vorm van levitatie, omdat het de luchtigheid is die in uw leven
kwam: het vermogen om te lachen om problemen of beweerde problemen en die eenvoudigweg te zien
als mogelijkheden om heen te bewegen langs die beperkingen, die u voorheen tegenhielden en om een
hogere mate van vervulling voor uzelf en voor anderen te bereiken. U kunt pijn eenvoudig een andere
ervaring laten zijn en u kunt uzelf er doorheen bewegen.
U moet concreter nadenken over wat u achterlaat en over het pakken van uw koffers om helemaal
voorbereid te zijn op deze verandering die komen gaat. U moet niet in de val lopen te denken dat u niet
goed genoeg bent voor zoiets als dit of dat het nooit werkelijk bereikt kan worden omdat u het al zo lang
wilde dat u het bijna opgegeven hebt vanwege het idee of het ooit mogelijk kon zijn. Het gaat gebeuren.
Het zal echt zijn, het zal nu zijn en u zult al snel een keuze moeten maken.
Het is wijs om uzelf voor te bereiden. Maak de balans op met het fysieke bestaan.
Het komt erg overeen met het opruimen waar u doorheen zou gaan als u zich bewust zou worden dat u
het fysieke lichaam in een natuurlijk stervensproces zou afleggen. Wij moedigen u niet aan om dit te
beschouwen als dood, want dat is een verdraaiing en niet de waarheid. De waarheid is om het te zien
als een afstuderen, een verhuizen vanuit het vlak dat vaak vol zorgen en lijden is, naar een veel hogere
en lichtere vorm van trilling, een vorm die veel meer harmonie kent, een vorm die dichter bij de droom
staat komt, die op zijn beurt weer dichter bij de ware essentie van de Schepping staat zoals die toen tot
uiting kwam.
Wij willen dat u hoopvol en blij bent over deze verandering. Alle onwerkelijke en krachtdadige
ervaringen die voortgebracht worden op het fysieke vlak worden dan de vervulling van profetieën die we
ijverig hebben meegedeeld aan uw spirituele leiders gedurende duizenden van uw jaren zoals u uw tijd
telt. U kunt die profetieën in hun verschillende vormen nagaan, zoals in de Veda’s van de Hindoes en
de Christelijke mythologieën, et cetera en u kunt bevestigingen vinden. De exacte toestanden die u nu
in de wereld om u heen ziet zijn beschreven door de wijzen uit de oudheid gedurende vele, vele, vele
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van uw jaren. Het is een tijd voor enthousiasme, geen angst. Uw bewuste denken zal niet in staat zijn te
zien hoe het mogelijk is om de problemen die u op de planeet ziet ooit gerectificeerd of genezen
zouden kunnen worden, maar wees er verzekerd van dat met deze problemen in het hogere denken, in
het hogere zelf met gemak omgegaan kan worden.
Oogsten en overgaan is een proces dat op vele, vele derde dichtheid planeten in het verleden is
gebeurd en, hoewel deze planeet tamelijk uniek is vanwege de vermenging van de zielen erop, deze
oogst is een proces dat al vele, vele malen eerder is vertoond en doorgemaakt. Ongeacht welke jokers
er op tafel worden gegooid zijn we meer dan adequaat voorbereid om te verzekeren dat de oogst
zonder kneuzingen of beschadigingen aan het fruit zal plaatsvinden. U bent natuurlijk het fruit: u die
deze woorden leest, die ijverig hebt gewerkt aan het opvoeren van uw eigen trillingen en aan het
zoeken van een hogere graad van vervulling in vreugde die voortgebracht wordt bij het dienen van
anderen en het voelen van die glimlach, de vreugde van het geven of de geest van Kerstmis. Het is de
geboorte van Christus in uzelf die in deze tijd tot stand komt. Het is het begrijpen dat u het bent die naar
die vierde dichtheid aarde toe groeit die nu gevormd wordt terwijl u de aarde bent. Omdat u deelneemt
in haar bewustzijn neemt u ook deel aan haar evolutie.
Wees gerust in de wetenschap dat alles goed is. Zoals de Meester Jezus ooit zei “Weest niet
bevreesd”. Wij danken u en zien met verlangen uit naar de tijd dat u de troon van de Goddelijke zult
naderen en uw naam in de Akashic records zult tekenen en uzelf zult bevrijden van de verplichtingen in
de derde dichtheid en zult toestaan te verhuizen naar de hogere sferen en trillingen. Wij danken u en
herinneren u er aan dat u meer geliefd bent dan u ooit voor mogelijk zou kunnen houden.
Wij sluiten dit werk af. Vrede zij met u in het licht van de altijd durende liefde.

Daar is het dus. Ik zeg u niet dat u het moet geloven. Ik rapporteer alleen maar zoals het aan mij
gepresenteerd is.
Ik zie parallellen tussen dit en de profetieën van Jezus. Misschien presenteerde Jezus zijn leringen zonder al
de esoterische dingen, omdat dat te verwarrend zou zijn geweest voor het collectieve bewustzijn in de tijd
van zijn manifestatie. De bottom line is liefde, het openen van onze harten naar ieder ander en het
omvormen van angst.
Ik kan deze informatie zeker op geen enkele manier bewijzen en kan het ook niet als waarheid presenteren.
Ik kan echter wel de persoonlijke ervaringen en wijze raad valideren, die ik het afgelopen jaar heb gekregen
via deze inter-dimensionele bronnen. Ik kan de wijsheid in de Ra reading valideren, die ik van David Wilcock
kreeg en hoe die mij hielp mijn eigen leven om te vormen. Ik kan de Ra droom fragmenten delen, die nog
steeds doorkomen.
Er loopt een draad van congruentie door dit alles heen, een kosmisch perspectief van hoe bewustzijn
evolueert en wat het allemaal betekent. Bij het ontvouwen van de toekomst zal de betekenis van dit alles
duidelijker worden. Voor nu is liefde echter de sleutel. Het is ons toegangsbewijs naar de vierde dimensie.

Het Perspectief van Q’uo
Carla Rueckert channelde Ra in 2003 in een interview met mij.
Zorgen zijn essentieel in deze ervaring, die u derde-dichtheid leven noemt. Uw houding ten opzichte
van deze zorgen, verdriet en veranderingsproces kan echter een vrede voor u creëren, die alle begrip te
boven gaat.
Wij bemoedigen ieder van u om de hemel te zien ook al is dat van verre.
Weet dat de engelen en geestelijken u altijd lief hadden, dat zij u nu liefhebben en dat zij hier zijn om u
te helpen. Onzichtbaar zweven zij, zien zij toe om te troosten en zoeken zij manieren om ieder straaltje
innerlijke hoop te bevestigen.
U bent nooit alleen in dit proces. Dit is een bewaakt en beschermd proces en het toevluchtsoord
verwacht u. Moge ieder van u elkaar helpen om de weg naar huis te vinden.
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Alles Wat Je Aanraakt Wordt Deel van Je
Woorden en Muziek
Een gedicht van Wynn Free
Wij zeilen op het ruimteschip aarde
In onze gemeenschappelijke verbondenheid
Lichamen gemaakt van vlees en bloed
Noten in het lied van het Universum.
Wij allen maken een melodie
Dansende patronen
Lichtpunten.
Regenboog boodschappers
Rond dwarrelende kleuren in het wit.
Alles wat je aanraakt wordt een deel van jou.
Alles wat je aanraakt wordt een deel van jou.
Alles wat je ziet, alles wat je doet
Is een deel van jou.
Wij zeilen op het ruimteschip aarde
Reikend naar de zon.
Vinden van de vrijheid
Van de velen in een.
Zoals de engel van de morgen
En de duivel in de nacht,
Wij gaan nergens in het bijzonder naar toe
met de snelheid van het licht.
Alles wat je aanraakt wordt een deel van jou.
Alles wat je aanraakt wordt een deel van jou.
Alles wat je ziet, alles wat je doet
Is een deel van jou.
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Epiloog
Als het hier gepresenteerde materiaal u geraakt heeft wilt u misschien ook een paar van onze websites
bezoeken:
www.messageaday.net
www.conference.messageaday.net
www.Terryreading.com
www.returnofedgar.com
Neem kennis van onze lopende programma’s om te helpen bijdragen aan het deze sfeer in samenwerking
en co-creatie van de inter-dimensionele bronnen die in dit boek geïntroduceerd werden.
Wij houden drie conference calls per week, live channelings, planetaire genezings sessies en meer. Stuur
een e-mail voor het krijgen van een rooster van de conference calls naar:
Suzanne@messageaday.net
De twee groepszielen met wie ik werkte zeggen dat zij beiden bij de conference calls zijn en werken met de
individuen die daaraan deelnemen.
Mijn zegen,
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