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Voorwoord

Beste lezers, sommigen van jullie hebben bijna niet kunnen
wachten op meer informatie en zijn vooral benieuwd naar de
veranderingen ontstaan doordat jullie planeet zijn intrede deed
in een hoger energieveld. Wij willen hier graag het volgende
over zeggen.

In december 2012 smolt de Aarde samen met een lichtvolle
essentie die via de poolkappen naar het hart van de planeet werd
geleid. De Aarde was al jarenlang op deze energie voorbereid. In
de 25 jaar daarvoor is de trilling voortdurend verhoogd door
een sterkere instraling van de zon. Het gevolg is dat jullie je
sneller ontwikkelen en innerlijke processen doormaken die niet
altijd even prettig, maar wel noodzakelijk zijn voor jullie
ontwikkeling.

Zolang het leven rustig voortkabbelt, voelen jullie niet de
dwang om je te ontwikkelen. Maar als de gebeurtenissen in jullie
leven heftiger worden, voelen jullie de druk die gepaard gaat
met de verhoogde trilling en die jullie aanspoort: ‘Ontwaak en
neem de verantwoordelijkheid voor je eigen handelingen,
beslissingen, gedachten en gevoelens! Word je bewust van je
eigen scheppingskracht en kijk wat jij, mens, je in je hoofd haalt
en wat je uitzendt!’ Dat is de stille oproep die bij deze krachtige
lichtenergie hoort.
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Beste mensen, in december 2012 smolt de planeet Aarde samen
met deze lichtenergie waarna jullie energetisch gezien in het
parallelle universum zijn. In eerste instantie is er sprake van
nogal wat chaos. Jullie nemen maatschappelijke afspraken uit
het verleden mee die nodig veranderd moeten worden. Om te
beginnen zijn dat onrechtvaardigheid, machtsmisbruik,
onrechtmatige verrijking, onderdrukking, uitschakelen van de
concurrentie en militair geweld. De laatste jaren zien jullie al dat
deze onderwerpen steeds vaker in de publiciteit komen en dat
het niet meer lukt om ze in de doofpot te houden. Jullie zien wat
er in landen met een dictatuur gebeurt. Het volk komt in
opstand en claimt zijn recht op gelijke kansen en gelijke rechten.
In de industriële landen worden de regeringen weliswaar
democratisch gekozen, maar op andere vlakken zie je manieren
van zakendoen die ondertussen achterhaald zijn.

Elke vorm van gedrag en iedere handeling die te maken
hebben met onderdrukking, betutteling en minachting van
vrijheid, zullen hoe dan ook moeten worden veranderd,
aangezien de zielen van de mensen het niet meer verdragen om
nog langer te buigen. Jullie geneesmiddelenlobby, die maar al te
graag de concurrentie uitschakelt, of de atoomindustrie, die met
de besmetting van de Aarde speelt, evenals de financiële sector,
waar momenteel met jullie geld wordt gespeculeerd, en de
bestuursapparaten met hun oeverloze bureaucratie en
soortgelijke misstanden zijn goede voorbeelden van wat er
allemaal anders moet.

Beste mensen, er zijn heel veel dingen die op de helling moeten!
Door de huidige wereldwijde staatsschulden die met de dag
oplopen, zal het oude systeem uiteindelijk instorten. Iedereen op
deze planeet weet dat jullie deze alsmaar groeiende schuldenlast
nooit en te nimmer zullen terugbetalen. Maar dat is niet het
einde, maar juist het begin van een betere tijd!
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Wij zijn gekomen om jullie in deze periode van verandering
moed in te spreken en jullie op een eenvoudige manier uit te
leggen wat er zich op dit moment in je innerlijk afspeelt en
welke maatschappelijke vernieuwingen er voor de deur staan.
In deze periode worden jullie met elke ademtocht bewuster!
Het is onze taak om jullie in dit proces te begeleiden – als jullie
dat willen.

Kuthumi en Confucius

9
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De Aarde stĳgt op!

Vraag:
Ik heb gelezen dat het bij het opstijgen van de Aarde naar het
parallelle universum drie dagen achter elkaar nacht zou zijn.
Wat gebeurde er in die drie dagen?

Kuthumi:
Mijn beste, vanuit ons perspectief werd jullie dag-en-nachtritme
niet beïnvloed door de opstijging. De samensmelting van de
planeet Aarde met de lichtenergie vond plaats op 21 december
2012. Toen werd jullie Aarde naar een stabiele, hogere trilling
getransformeerd en kwam er nieuwe energie in het collectieve
bewustzijn. Dit voltrok zich in een tijdsbestek van ongeveer
24 uur. Dat wil echter niet zeggen dat het proces na 24 uur
voltooid was en dat jullie op een perfecte planeet wakker
werden. Zo moet je dat niet zien.

Het gaat hier om de samensmeltingsfase – die je een beetje
kunt vergelijken met het kymische huwelijk op de Aarde – en wij
zagen geen ongerijmdheden op het gebied van het dag-en-
nachtritme. Wat veranderde is de trilling – de puls van de Aarde!

Vraag:
Heeft alle materie, door de samensmelting in dit andere
trillingsniveau, een verandering doorgemaakt?
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Kuthumi:
Ja. De planeet steeg op met alles erop en eraan! Alle continenten,
alle zeeën, de natuur, het dieren- en plantenrijk, alle bouw -
werken en ook alle chemisch en kunstmatig vervaardigde
stoffen. Alles ging mee! Zelfs de kerncentrales. En alle
menselijke zielen die een zekere bereidwilligheid hebben om
zich te ontwikkelen, konden zich verheugen op de opstijging.
Daar hoefde je niet eens spiritueel voor te zijn!

Vraag:
Werd de Aarde tijdens de versmelting gereinigd van alle gifstoffen?

Kuthumi:
Dat zou wel heel prettig voor jullie zijn, maar zo werkt het niet!
Nee, dat doen jullie zelf. Er zijn verschillende gebieden die
enorm verontreinigd zijn, zoals de Golf van Mexico en Japan.
Welnu, dat is de prijs die jullie betalen voor hebzucht in
combinatie met lichtzinnigheid. Maar jullie zullen in de
komende jaren nieuwe mogelijkheden ontdekken om deze van
vroeger daterende milieuverontreiniging weer te herstellen. De
Aarde kreeg een nieuwe trilling, maar dat betekent niet dat er
daardoor een universele reiniging plaatsvond. Jullie zullen
mogelijkheden vinden om dit weer in orde te brengen.

Vraag:
Wordt de klimaatverandering echt veroorzaakt door broeikas -
gassen of heeft het te maken met de overgang naar een nieuwe
dimensie?

Kuthumi:
Dat is allebei waar! Aan de ene kant werden jullie vanuit het
universum met een hogere, de ontwikkeling bevorderende
energie uit de oerzon bestraald die jullie zichtbare zon verder
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Lot, karma en vrĳe wil

Vraag:
Hoeveel van ons leven is voorbestemd en hoeveel kunnen we zelf
bepalen? Hoe zit het precies met de vrije wil? Ik heb wel eens
gehoord van de palmbladbibliotheek in India, waar ze je je
toekomst kunnen vertellen. In hoeverre ligt de toekomst vast en in
hoeverre kun je die veranderen?

Confucius:
Het ligt eraan in welke ontwikkelingsfase je ziel is. In principe
hebben jullie allemaal een vrije wil en kunnen jullie kiezen. Maar
omdat jullie je in een incarnatiecyclus bevinden die je ziel graag
wil volbrengen, doorlopen jullie ook bepaalde stadia. Stadia
waarin jullie bijvoorbeeld graag willen uitproberen hoe goed jullie
andere mensen kunnen belazeren, een rad voor ogen kunnen
draaien en hoe goed jullie je macht kunnen misbruiken. Dat zijn
allemaal mogelijkheden die iedereen in verschillende mate uittest.
En als jullie dan aan gene zijde zijn en degenen tegenkomen die
jullie hebben bedrogen, met wie jullie spelletjes hebben gespeeld,
zullen er zielen bij zijn die jullie dat kwalijk nemen.

Dat is heel pijnlijk voor jullie, want jullie worden herinnerd
aan situaties die jullie hadden verdrongen, en jullie reageren
oftewel berouwvol en schuldbewust of jullie bagatelliseren je
handelen onder het motto van: ‘Maak je toch niet zo druk over
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De zielenfamilie

Vraag:
Zou je me kunnen uitleggen wat het verschil is tussen de ziel en
het Hogere Zelf? Ik begrijp het verschil niet zo goed.

Confucius:
Voordat jullie dit duale universum binnengingen, waren jullie
een goddelijk wezen, een androgyn wezen, dat zich voortdurend
in een bepaalde lichamelijke trillingsvorm bevond. Jullie werden
niet ouder en gingen ook niet dood. Vervolgens zijn jullie aan
een spel begonnen, het spel met de naam Avonturen in het duale
universum.

Bij binnenkomst in dit duale universum hebben jullie die
oeruitrusting – jullie androgyne, goddelijke lichaam –
opgegeven. Jullie hebben een zielenfamilie gesticht waarbij jullie
lichtwezenbewustzijn zich in verscheidene personen heeft
opgesplitst. Aan de ene kant zijn er de zielenbroers en -zussen
en aan de andere kant is er het Hogere Zelf.

Jullie ziel is het deel dat altijd levendig ervaringen verzamelt.
Wanneer jullie in de aardse sfeer zijn, voelen jullie je ziel als
datgene wat jullie levendig maakt, wat jullie tot leven brengt, 
wat jullie aanzet om te voelen en te denken. Wanneer jullie aan
gene zijde zijn, bevinden jullie je in je persoonlijke zielen -
lichaam, maar hebben jullie ook een band met degenen die
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De meesterproeven

Vraag:
Kunnen jullie ons iets vertellen over de proeven in de meesterjaren
als het gaat om toestemming voor het kymische huwelijk?

Kuthumi:
Ja, en we kunnen jullie verzekeren dat jullie ze heel duidelijk in
je leven zullen herkennen. Algemeen gesteld gaat het bij de
proeven in de meesterjaren om toestemming voor het
beëindigen van de incarnatiecyclus. Velen van jullie willen het
‘steeds-maar-weer-geboren-worden’ graag beëindigen en het
duale universum verlaten. Klaar! Finito! Nooit meer een aards
leven!

Deze proeven zijn dus in eerste instantie interessant voor
mensen die geen aards leven meer willen. Wat jullie dan merken
is dat jullie een meestal onbewust verlangen hebben naar iets
nieuws, iets vreedzaams, en dat de bereidheid om je vol vuur te
storten in het avontuur dat leven heet, voelbaar afneemt. De
volgende proeven zijn bedoeld voor iedereen die zich
aangesproken voelt. En jullie kunnen elke proef herhalen zo
vaak als jullie maar willen – net zolang tot jullie hem hebben
gehaald.

Welnu, er zijn aardse proeven voor geïncarneerden, er zijn
fijnstoffelijke proeven voor de broers en zussen aan gene zijde en
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er zijn gezamenlijke proeven in de droomsfeer. Laten we
beginnen met de aardse proeven. We geven jullie met alle plezier
een overzicht.

1 De goud- of hebzuchttest

Kuthumi:
In een van de testen gaat het om het loslaten van hebzucht: de
zogeheten goudtest. In deze test wordt je eerlijkheid op de proef
gesteld. ‘Grijp ik elke kans aan om me ten koste van anderen te
verrijken of ben ik eerlijk?’ – zo zou de vraag kunnen luiden. In
de praktijk ziet dat er zo uit: jullie vinden een briljanten ring in
een hotelkamer of een caissière geeft jullie veel te veel geld terug.
Wat doen jullie? Steken jullie de ring in je zak? Nemen jullie het
geld aan? Of zijn jullie eerlijk en geven jullie het terug? In het
eerste geval zijn jullie gezakt voor de test.

In deze test wordt onderzocht of jullie je ten koste van een
ander verrijken en hebzuchtig zijn. Als dat zo is, zou het
misschien zinvol zijn om door te gaan met incarneren. Maar
jullie kunnen de test op een later tijdstip nog eens doen.
Uiteraard hoeft de goudtest in jullie geval niet exact zo te gaan
als in deze voorbeelden. Het leven biedt jullie tal van
mogelijkheden en connecties met andere mensen. En de vraag
is: zijn jullie eerlijk of bedriegen jullie anderen als jullie de kans
krijgen?

De energie die jullie ertoe aanzet om anderen te bedriegen is
hebzucht. Het is net als een sport die gepaard gaat met de
overtuiging dat anderen geen respect verdienen of dat jullie
tekortkomen als er niet aan al je behoeften wordt voldaan.
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