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Neem je goddelijke 
ruimte in!

Wij, de overgegane meesters en aartsengelen, roepen iedereen op 
tot het volgende: neem de plaats in die je toekomt. Zoek je kern, 
je balans en de vrede in je hart. Verruim je en vul je aura met 
hoop en vertrouwen – dat is het gebod van deze tijd.

Wat wil dat eigenlijk zeggen: ‘je eigen ruimte innemen?’ Als je 
vreugde in je meedraagt en vervuld bent van goddelijke kracht, 
zul je je anders gedragen. Het is dan vanzelfsprekend dat je kalm 
blij� als afspraken worden verzet of een jongere of oudere ziel in 
je omgeving je hulp nodig hee�. Maar het betekent ook dat je 
bepaalde situaties niet meer duldt. Dat je ‘nee’ zegt als dat nodig 
is.
 Je ruimte innemen kan ook betekenen dat je je eigen 
waarheid vertelt en je niet door armzalige argumenten laat 
afremmen. Het betekent ook: voor je eigen behoe�en opkomen 
en je inzetten voor rechtvaardigheid. Eerlijk zijn is het gebod van 
deze tijd.

Jullie zijn op aarde omringd door hoog oplopende emoties,  
die door niet-bewuste mensen worden uitgezonden.  
In het nieuwe energieveld wordt ieder mens zowel een 
zender als een ontvanger. Er zijn ook mensen die in hun vrije 
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tijd alleen maar oorlogsspelletjes spelen op de computer. Het 
leven van anderen gaat een andere richting in, en zij zenden hun 
onzekere emoties uit.

De vraag is nu: met welke energie begin jij je dag? Als je overdag 
vaak boos en ontevreden bent, ben je bij het opstaan misschien 
vergeten jezelf te beschermen en je positief af te stemmen? Een 
groot aantal van jullie beschikt over een omvangrijke spirituele 
kennis, die je ook mag gebruiken. Verbind jezelf met je 
goddelijke Hogere Zelf, met de goddelijke Bron, en wees blij 
met je leven. Neem de tijd voor jeZelf!

Wat betekent het eigenlijk om zender en ontvanger te zijn? Jullie 
zijn toegetreden tot het Wij-bewustzijn! Dat wil zeggen 
dat  je aura – en dus ook het door jullie opgewekte energieveld – 
naar buiten wordt gebracht. De toestand die jullie in je innerlijk 
voelen, sturen jullie de wereld in. Tegelijkertijd worden jullie 
daardoor ‘mediamieker’, en als jullie bevriende zielen tre�en, 
ontstaan er diepe inzichten en fantastische mogelijkheden. Je 
hart gaat een verbinding aan die weldadig is voor je gevoelens. 
Jullie zijn blij en delen waardevolle inzichten. Maar deze opening 
kan ook bewerkstelligen dat jullie ontvankelijk worden voor alle 
energieën die over de aarde bruisen. Daarom is het zo belangrijk 
in welke, zelf opgewekte, toestand jullie je dag beginnen. Neem 
de verantwoordelijk heid voor je eigen gedachten en 
gevoelens – die zijn alleen jouzelf aan te rekenen! Dit 
inzicht is belangrijker dan ooit.

Stel dat je je al ’s morgens in bed zorgen begint te maken over 
geld, je kinderen, je oude ouders, je werk, iets wat gisteravond je 
tv-avondje hee� bedorven, je onbescho�e buren of wat dan ook. 
Dan word je door het Wij-bewustzijn met iedereen verbonden 
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die zich op dat moment ook zorgen maakt. Dat betekent dat jullie 
zorgen zich versterken en dat de dag dan pas echt miserabel 
wordt. Wanneer begrijpen jullie nu eindelijk eens dat jullie 
scheppers zijn?

Maar het kan ook anders. Je wordt ’s morgens wakker, opent je 
hart voor een prachtige dag, staat open voor hemelse bijstand, 
spirituele inzichten en briljante ideeën, verheugt je op de 
mogelijkheden die er vandaag voor je liggen, bent vervuld van 
dankbaarheid voor alles wat je hebt – je goed gevulde kleding-
kast, je apparaten, je volle koelkast, je auto en alle bevriende 
zielen die je weer eens gezien hebt. Jullie hullen je in het 
goddelijke licht van de Bron en roepen de steun af die jullie van 
die kant ter beschikking wordt gesteld, zonder te bepalen hoe die 
eruit moet zien. Voel je ziel en nodig die uit je leven mee te 
vormen. Glimlach naar je gigantisch mooie dag en verheug je op 
de hemelse kracht die je lichaam vervult en zich linkt aan 
iedereen die deze planeet in een paradijs wil veranderen voor 
iedereen die is omgevormd. Misschien is dat wel gemakkelijker 
dan je denkt.

Geliefden, het is niet genoeg om er alleen maar over te lezen. 
Jullie mogen ook beslissen het toe te passen. Dan zal het jullie in 
een mum van tijd beter gaan!

Toen jullie aan dit aardse leven begonnen, zijn jullie voorbereid 
op een fase van grote veranderingen. Jullie wisten dat jullie 
allemaal met grote uitdagingen zouden worden geconfronteerd, 
en nu bevinden jullie je in het oog van de storm.
 
Alle beslissingen die jullie uit angst, vertwijfeling of begerigheid 
nemen, voeren jullie bij je hart en ziel vandaan. Het gaat er voor 
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De ijsmassa’s op de 
polen worden groter

Kuthumi:
Op het moment waarop de aarde op een nieuwe trillings-
frequentie komt, staat de werkelijke ontwikkeling van de 
bevolking gelijk aan de ontwikkeling van de poolkappen. We 
hebben jullie al verteld dat de aarde opstijgt en in het parallelle 
universum opgenomen wordt. Dat is tijdens de jaarwisseling van 
2012 en 2013 gebeurd. En dat betekent dat het bewustzijn van de 
bevolking verhoogd is – en nog steeds wordt. Een groot aantal 
mensen wordt zich bewust van de macht van hun gedachten en 
gevoelens. Dit werk hee� weer zijn uitwerking op het collectieve 
bewustzijn van de bevolking van de aarde en op de ontwikkeling 
van jullie poolkappen.
 Een planeet met een bewuste, vreedzame bevolking hee� 
maar kleine polen. Anderzijds is het zo dat een planeet met een 
niet-bewuste, afgestompte bevolking opvallend grote polen hee�.

Voor de onsto�elijke wereld was het echt spannend om te zien 
wat er gebeurde toen de winter van 2013 zich over jullie planeet 
verspreidde: op beide poolkappen werd de ijsmassa groter, eerst 
op het noordelijk halfrond en een hal�aar later op het zuidelijke, 
waardoor werd aangetoond dat de wereldbevolking wel degelijk 
bezig was zich te ontwikkelen.
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Misschien herinneren jullie je ook nog dat er schepen uit het 
pakijs moesten worden bevrijd. Die waren echt niet roekeloos 
naar de gletsjers toe gevaren, maar hadden vaargeulen gekozen 
die al jarenlang ijsvrij waren. Maar plotseling groeide het poolijs 
weer. Jullie wetenschappers zoeken nog altijd naar een verklaring 
voor dit fenomeen.
 De polen zullen ook weer smelten – en dat doen ze ook al – 
maar ditmaal parallel aan het bewustzijn van de bevolking.

Vraag:
Zou je daaruit kunnen a�eiden dat de bevolking van de aarde in de 
huidige tijd minder bewust is dan jaren geleden?

Ja. We onderwijzen in de onsto�elijke wereld aardbewoners die 
aan hun bewustzijn werken. ’s Nachts, als jullie dromen, verlaat 
jullie droomlichaam de aardse werkelijkheid en jullie ziel gaat op 
bezoek in jullie onsto�elijke thuis. Daar zijn jullie heel eerlijk 
over jullie problemen. Jullie spreken openlijk over stemmings-
wisselingen, verslavingen, angsten, zorgen en dwangmatig 
gedrag, en maken plannen voor de volgende stap in jullie 
ontwikkeling.
 Sinds de noodkreet van jullie planeet na de Tweede Wereld-
oorlog is het aantal geïncarneerde Lichtwerkers gestaag 
toegenomen – en daarmee ook het aantal leerlingen dat heel 
bewust aan zichzelf werkt. Het hoogtepunt werd tijdens de 
jaarwisseling van 2009 op 2010 bereikt. Er is nooit méér 
bewustzijn op aarde geweest dan op dat tijdstip. Maar opeens 
werd alles omgedraaid. Er viel een duidelijke teruggang van de 
interesse in bewustzijnswerk waar te nemen. Talrijke leerlingen 
die tientallen jaren aan zichzelf hadden gewerkt en op droom-
niveau bewustzijnscursussen gaven, bleven plotseling weg.
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Praktische toepassing 
van de nieuwe energie

Kuthumi:
Geliefden, op het ogenblik bevindt het aardse niveau waarop 
jullie thuis zijn, zich al 2014 jaar in het nieuwe energieveld. 
Sommige spirituele mensen zijn wat teleurgesteld omdat ze erop 
hadden gerekend dat ze een perfecte wereld op een presenteer-
blaadje aangereikt zouden krijgen. En dat is niet gebeurd. Maar, 
geliefden, zo is het nooit bedoeld geweest!
 Jullie zijn de spelers, de schaakstukken. De grootste 
verandering vindt plaats in jullie bewustzijn. En het is die 
bewustheid die samenvloeit met het collectieve bewustzijn en 
die, bij een bepaalde aanwezigheid, het geheel laat overgaan in 
een intensief proces van transformatie. Het is een tijdperk, en  
alle aanwezigen bepalen het tempo van de verandering. Een 
aanpassingstijd van twintig jaar is niet abnormaal.
 Geliefden, het is belangrijk dat jullie voor innerlijke balans 
zorgen en je eigen scheppingskracht bewust gebruiken. En deze 
scheppingskracht is op het ogenblik veel sterker dan bijvoorbeeld 
tien jaar geleden. Datgene wat jullie je in je innerlijk voorstellen, 
wordt tegenwoordig veel sneller gerealiseerd.
 Speel met jullie mogelijkheden, maar doe dat met plezier en 
enthousiasme. Het is belangrijk om op je gedachten te letten. 
Het is belangrijk dat jullie opmerken op welke manier jullie 
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’s morgens wakker worden, wat jullie als schepper tegen jezelf 
zeggen en op welke manier jullie jezelf daarbij programmeren!

In een vorige publicatie hebben we jullie al iets over de innerlijke 
stemmen verteld, over de aandrijver, de criticus en de verdediger 
(in het boek Alles verloopt volgens plan) en hoe belangrijk het is 
dat jullie herkennen op welke manier jullie jezelf het leven af en 
toe tot een hel maken! Het hee� geen zin dat je ’s morgens als 
eerste denkt aan alle afgrijselijke dingen die op je a�omen en die 
je, totaal ontmoedigd, moet a�andelen. Jullie zijn geen 
slachto�ers, maar scheppers! En als je als schepper besluit om een 
keer voor slachto�er te spelen, doe dat dan alsjeblie� bewust.
 Geliefden, let op waar jullie je op concentreren! Deze nieuwe 
dag is een geschenk voor jullie, en als scheppers worden jullie 
opgeroepen om hem heel bewust vorm te geven. Jullie zijn 
degenen die uittekenen hoe deze dag verloopt. Jullie kunnen het 
op een manier doen die jullie inspireert. Maar als jullie er niet 
bewust mee bezig zijn, kunnen jullie alle gebreken afschilderen 
die jullie niet echt willen. In elk geval zal die nieuwe trilling jullie 
ondersteunen in jullie voornemen en de zelf geproduceerde 
toestand versterken.

Maar jullie hebben ook de mogelijkheid alles anders toe te passen/
te gebruiken/behandelen: als jullie morgen een uitdaging krijgen, 
kunnen jullie je gewoon voorstellen dat jullie die gemakkelijk, 
moeiteloos en briljant a�andelen. Dat werkt precies zo en wordt 
schitterend door de nieuwe energie ondersteund. Geliefden, let op 
hoe jullie jezelf ’s morgens programmeren. Let ook op datgene wat 
jullie in je binnenste tegen jezelf zeggen. Merk op wat jullie in je 
leven voortbrengen – jullie zijn schepper-goden.
 En die scheppingsenergie ligt op het ogenblik zo dicht aan de 
oppervlakte dat ze bijna direct werkt. Alles wat jullie afremt, valt 
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steeds meer af, en jullie leren in deze tijd de volgende dag op een 
fantastische manier vorm te geven. Geliefden, als jullie dat weten 
en toepassen, kan jullie leven perfect worden. Wees blij en 
enthousiast!

Vertel jezelf dat jullie een hartstikke blije, springlevende ziel 
hebben, die overal op deze wereld vrienden tre�. Die vol 
geestdri� aan een dag begint die ze blij vormgee�. Zie het als een 
hemels avontuur. En let op wat jullie tegen jezelf zeggen, want dat 
hee� een rechtstreekse uitwerking op jullie leven.

Confucius:
Jullie bevinden je in een tijd waarin alles steeds sneller gaat en 
gebeurtenissen zich toespitsen, waarin veel mogelijkheden tot 
verandering in de lucht hangen. En met deze energie zijn jullie 
het aan jezelf verplicht om jezelf te temperen, elkaar te 
respecteren, van elkaar te houden, elkaar tijd te gunnen, en je 
niet te laten meesleuren door het drama dat buiten jullie 
plaatsvindt. Het is een grote schoonmaak – de van haat vervulde 
mensen verlaten de planeet. Laat ze maar wegtrekken. Op grond 
van dit tijdsniveau is het waarschijnlijk dat deze intensieve 
schoonmaak tot 2017 verdergaat. Maar het is tegelijkertijd een 
tijd van bijzonder ontwaken en herkenning.

Geliefden, jullie zijn allemaal schepper-goden en deze, jullie, 
schepping levert elke dag meer op. Daarom is het ook zo 
belangrijk dat jullie aandacht schenken aan wat er in jullie 
gebeurt, dat jullie jezelf ook accepteren en van jezelf houdt zoals je 
bent! Houd van jullie �guur, dat echt niet perfect hoe� te zijn. 
Houd van jullie ouderdomsverschijnselen, waardoor veel mensen 
alleen maar mooier worden! Een tevreden mens op lee�ijd hee� 


