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Heaven met Hathors 
 
Inleiding 
Wie zijn de Hathors? 
 
 
De Hathors leefden duizenden jaren geleden op onze planeet 
Aarde. Van oorsprong zijn het liefdevolle wezens die ook op 
andere planeten hebben geleefd. 
Omdat ze hier op Aarde hun verblijf hebben gehad zijn ze 
bekend met onze derde dimensie-energie van vrije wil, 
dualiteit, lineaire tijd etc. en bleven ook in hun aardse periode 
nauw verbonden met hun broeders en zusters in andere 
sterrenstelsels.  
Zij hebben hier destijds vooral een vrouwelijke cultuur 
neergezet met een matriarchaal bewind en leefden op een 
hoog niveau van liefde, compassie en vrede. 
Ze waren tevens nauw verbonden met de Godin van 
vruchtbaarheid en liefde, Hathor genoemd. Zo brachten zij via 
hun lichamen de vrouwelijke krachtige Godinnenenergie hier 
op deze Aarde binnen. Deze energie zorgde voor een vredig 
bewind en voor gevoelens van liefde en een groot 
inlevingsvermogen.  
Ze waren erg gericht op vruchtbaarheidsrituelen en daarin 
speelde seksualiteit ook een rol als zijnde een Goddelijke 
scheppingsdaad. 
Hun visie is dat de trillingen van muziek helend zijn, daarom 
werkten zij met klanken en kleuren, ze gebruikten deze om hun 
beschaving gezond te houden. 
De Hathors hadden een speciaal uiterlijk, ze waren erg groot 
en hun hoofden waren breed met oren die groot en spits 
waren.  
Toen de Farao’s in Egypte aan de macht kwamen, ging men 
opnieuw over op een patriarchaal bewind.  
Men had geen respect voor het Hathorvolk. De Hathors zijn 
door het Egyptische volk nooit echt aanvaard en begrepen, als 
zijnde hoog geëvolueerde wezens. 
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Inmiddels zijn zij alweer duizenden jaren geleden 
geascendeerd en leven momenteel  interdimensionaal, 
waaronder ook op planeet Venus. 
Nadat de Hathors, via ascensie deze planeet hadden verlaten, 
vernietigde men in Egypte helaas een gedeelte van de grote 
prachtige beelden, die zij achterlieten in Egypte.  
Deze beelden vormden het enige bewijs van hun cultuur, die 
rondom Dendera in noord Egypte was gevestigd. Van die 
beelden die nu nog in Egypte aanwezig zijn, zijn er maar 
weinige intact gebleven, de meeste beelden werden destijds 
onthoofd.  
Al zijn de Hathors niet meer als zodanig aanwezig op Aarde, 
ze hebben wel nog altijd een connectie met ons. 
In feite zijn zij Geascendeerde Meesters en voelen zij dat zij 
een taak hebben om hulp te bieden bij de ascensie van de 
Aarde en haar bewoners naar een Nieuwe Werkelijkheid van 
verhoogde frequentie.  
Zij doen dit op een liefdevolle wijze zonder zich op te dringen, 
doch maken graag contact zodat zij ons kunnen bereiken met 
hun ervaringen rondom het bouwen van een Nieuwe Wereld. 
Ook trachten ze ons aan te reiken, wat onze volgende stappen 
zijn in ons ascencieproces. 
Wij kunnen veel van hen leren en ook zij zullen door het 
evolutieproces van de Aarde kunnen mee evolueren in het 
grote Kosmische Plan.  
Hun liefdevolle energie is enorm krachtig en overweldigend en 
wanneer je met hen werkt is dit zeer voelbaar. Ze brengen 
tevens de klanken van muziek in onze levens, muziek als 
zijnde het ritme van de schepping. Hun visie is dat; Muziek en 
klanken zorgen voor de verbroedering van ons allen en helpt 
om een snellere eenwording tot stand te brengen.  
 
Wij groeien allen naar het moment om de grote stap 
voorwaarts te kunnen maken in onze evolutie, samen met 
onze Planeet Aarde en zij bieden ons hun hulp hierbij aan.  
Deze hulp is gestoeld op compassie en liefde en op een 
overvloed van ervaringen, die ze met ons willen delen, dit alles 
voor ons hoogste goed. 
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Heaven met Hathors 

 
Voorwoord  
 
Het was 10 januari 2013, ’s morgens rond 7 uur, ik lag nog half 
te slapen, toen ik ´bezoek` kreeg van de Hathors, via een voor 
mij reeds zeer vertrouwde stem. 
Ik voelde me heel vredig, en het was alsof ik deze stem al 
reeds verwacht had, mijn hart maakte een sprongetje, de 
Hathors. 
De rustige kalme stem vroeg me of ik nogmaals behoefte 
voelde om samen met hen te gaan werken aan een nieuw 
boek dat door mij geschreven moest worden. 
Ik had de laatste jaren deze vraag al wel eens eerder 
verwacht, maar het bleef heel lang stil, de Hathors namen 
weinig contact op met mij, na het schrijven van het boek, 
´Healing met Hathors`.  
In feite had ik mij er bij neergelegd, dat onze samenwerking 
wellicht eenmalig zou blijven.  
De laatste keer dat we bijeen waren om het boek Healing met 
Hathors af te ronden was in 2008. 
Het was voor mij een schitterend avontuur destijds, daar ik 
hierdoor in een immens groeiproces terecht kwam.  
En dan nu weer deze stem en dit verzoek van hun kant, diep in 
mij voelde ik me warm en blij worden. 
De stem maakte mij duidelijk dat onze samenwerking ook 
gevolgen zou hebben voor mijn dagelijks leven, maar dat wist 
ik inmiddels wel van de vorige keer, ik moest immers dingen of 
beter gezegd ervaringen ondergaan, zodat ik hun woorden 
beter kon vertolken op papier. 
Als ik vraag naar het onderwerp, hoor ik, ‘omgaan met de 
nieuwe energie en uitbreiding van het veld.’ 
Toch dringt zich de vraag aan mij op, ‘maar waarom nu pas 
waarom niet eerder?’ Want nu zijn wij allen al overgegaan naar 
de nieuwe energie op 21 december 2012. 
Waarom nu pas, dan had ik jullie als lezers wellicht al veel 
eerder kunnen ondersteunen met hun kennis? 
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Want voor dat dit boekje klaar is zijn we misschien alweer een 
hele tijd verder. 
Hun antwoord is met een voelbare glimlach en ze maken me 
er op attent dat ik het nu pas kan schrijven, omdat ik voordien 
niet over de datum 21 december 2012 ´heen kon kijken`. 
‘Maar jullie konden dit toch wel,’ zeg ik gevat terug. 
‘Lieve, jij kon onze woorden nog niet bevatten op een eerder 
tijdstip’, is hun antwoord. 
Ja, ik voel dat het zo is, ik ben immers met hen aan het 
spreken of ze naast me zitten. 
De afspraak die ik met hun maakte was als volgt: ik krijg de 
thema’s aangereikt die horen bij hun berichten, die ik dan kan 
doorleven en doorvoelen en daarna verneem ik van hen de 
tekst voor het nieuwe boek.  
 
En daarom lieve lezers kan ik jullie opnieuw boodschappen 
van de Hathors gaan doorgeven. 
De titel wordt er meteen bij vermeld net als de vorige keer; 
’ Heaven met Hathors’. Dit is een titel die me blij maakt. 
Gaan jullie mee op reis door de nieuwe wereld? Dit is een 
handreiking van onze lieve broeders en zusters die opnieuw 
inzichten en wijsheden willen delen met ons. 
Het wordt een innerlijke reis, vol avonturen. ‘Het boek zal veel 
luchtiger worden nu,’ wordt mij uitdrukkelijk gezegd. 
Verheugen jullie zich net zo als ik nu? 
Ik zit te trillen van ongeduld en van verwachting. 
Door zelf door nieuwe ervaringen te gaan, die mij worden 
aangereikt, en hier over te berichten, hoop ik jullie allen, de 
mensheid, te dienen en te helpen om deze Nieuwe Wereld in 
te richten. 
 
Jijzelf bepaalt hoe diep je deze innerlijke reis met de 
Hathors zelf zult gaan maken. 
Doe het met liefde en plezier. 
 
Lia-Ariël 
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Heaven met Hathors 
 
Voorwoord van de Hathors 
 
 
Onze berichtgeefster, door jullie bekend als Ariël, is voor ons 
bekend als onze zuster, en noemen haar Lieve. 
Ze heeft opnieuw toegestemd om met ons samen te werken. 
We hebben allerlei plannetjes moeten smeden om haar van 
informatie te voorzien in de afgelopen jaren. 
Het zou eenvoudiger geweest zijn, als zij naar Egypte zou zijn 
afgereisd in een van de laatste jaren vooraf aan de inhoud van 
dit boek, om enige informatie op te halen bij onze Tempels.  
Dit was echter niet mogelijk daar ze goede redenen had om 
deze reis niet in de stof te ondernemen. Energetisch is ze in 
nachtelijke reizen wel aanwezig geweest en de overige 
informatie kwam naar haar toe. Een  zevental personen die 
Egypte onlangs bezocht hebben in de afgelopen maanden, de 
energie van Egypte tot bij haar mogen brengen om haar van 
de nodige informatie en met name ook de energieën, te 
voorzien. 
Al deze Egypte bezoekers waren verbonden vanuit het 
verleden met de Hathor-energie, net als zijzelf. 
Dit is zonder problemen verlopen, mede doordat onze 
berichtgeefster al snel doorkreeg, dat het toch wel èrg toevallig 
was dat er de laatste maanden allemaal mensen op haar pad 
kwamen die net terug waren van de Tempels in Egypte. 
Een van de laatste energie uitwisselingen met een 
‘Egyptebezoeker’ was het heftigst omdat ze een download aan 
informatie kreeg via ‘de energie van de hemeldrager’. Een 
mummie begraven met de armen omhoog in het museum in 
Carnac met de afbeelding van Godin Noet in het deksel van de 
sarcofaag, bracht haar de juiste energie en informatie. Deze 
‘hemeldrager’ die verbonden is met de energie van Godin Noet 
droeg codes over aan Lieve, die een grote kennis bevatten van 
de sterren en planeten, en het werken met energieën van 
overledenen, entiteiten en elementalen. 
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Zelf is onze berichtgeefster verbonden met de energie van de 
‘hemeldragers’, maar ze moest zich hier eerst van bewust 
worden, voordat ze de informatie kan gaan ontrafelen. 
Dit zal verder van belang zijn bij het schrijven van dit boek. 
Al met al zitten we op schema wat betreft onze nieuwe 
informatie voor jullie, lieve broeders en zusters. 
Ook nu weer was het in afspraak met jullie dat wij jullie met 
deze informatie komen ondersteunen in jullie proces. 
Met ‘jullie proces’ bedoelen we; je leven op Aarde tijdens de 
overgang naar de Nieuwe Wereld. 
Wij kunnen jullie dan ook van harte feliciteren met jullie 
overgang, die na 12 december 2012 in gang werd gezet en die 
zich rond 21 december 2012 opbouwde tot een beduidend 
krachtig energetisch veld. Een volkomen nieuw veld waar jullie, 
die dit lezen nu in verblijven. 
Deze krachtige energie-instroom heeft jullie allen aangeraakt, 
maar slechts een klein gedeelte van de mensheid heeft een 
overgang van de vijfde dimensie kunnen bereiken. 
In feite is voor velen van jullie de overgang nu zelfs afgerond. 
De overige van jullie, zullen binnenkort een rustige overgang 
kunnen gaan maken, de impact zal zeker voelbaar zijn. 
 
De titel van dit boek: ‘Heaven met Hathors’ is dan ook zeer 
toepasselijk. 
Jullie hemel op aarde kan nu volledig ingericht worden, en dat 
doen jullie natuurlijk helemaal zelf. 
Wij zullen slechts aan jullie begeleiding geven, wanneer jullie 
dit van ons willen aannemen. 
Daar we gezien hebben dat velen van jullie het eerste boek zo  
positief ontvangen hebben, vertrouwen wij erop dat jullie ook 
dit vervolg zullen herkennen en erkennen als dienende 
informatie. 
Waarbij wij opnieuw erop willen wijzen, dat jullie alles wat jullie 
lezen, dienen te toetsen met eigen onderscheidingsvermogen 
vanuit jullie harten. 
 
Met vreugde en in vervulling 
 
De Hathors 
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Heaven met Hathors 

 
Hoofdstuk 1 
Nieuwe geboorte  
 
Gegroet allemaal. Dit is een her-ontmoeting tussen jullie en 
ons, die jullie de Hathors noemen. 
Wij komen tot jullie op het moment in jullie leven waarop onze 
hulp nodig kan zijn.  
De laatste keer dat jullie onze boodschappen konden lezen, 
was dit geschreven in de tijd vóór de overgang die tussen 12 
december 2012 en 21 december 2012 plaats vond. Deze 
opbouw van nieuwe energie zet zich, zoals jullie weten, nog 
steeds voort. Maar ook nu nog zijn deze teksten uit ´Healing 
met Hathors´ zeer actueel. Allen, die deze boodschappen 
lezen, of reeds gelezen hebben, kunnen deze inhoud nu met 
vernieuwde ogen lezen, in de nieuwe energie. 
Ja, dat lezen jullie goed!  
Het is ons een eer jullie te mogen begroeten in een staat van 
zijn, die een stap nader is tot ons. Wij kunnen jullie nu, steeds 
makkelijker bereiken. Toch is het voor ons vreemd om te zien 
hoe jullie nog als vanouds lijken voort te ploeteren in de oude 
energie. 
Ja, werkelijk we drijven nu een beetje de spot met jullie, maar 
toch is het waar. 
De meesten van jullie doen alsof jullie nog in ‘de derde 
dimensie van zijn’ leven en gaan gewoon op de oude voet 
voort. Deze situatie lijkt op jullie overleden aardebewoners, die 
onverwachts gestorven zijn, en ook al zijn ze ‘dood’, toch 
iedere dag dezelfde handelingen blijven doen op Aarde, als 
voor hun dood. Ze bemerken wel dat anderen hun niet meer 
kunnen zien, maar ja, dan gaan ze maar gewoon voor hun tv 
zitten, of maken zich zorgen over hun familie of over hun geld, 
zoals vanouds. 
Ja, lieve mensen zo gaan ook jullie gewoon verder met alle 
‘drie dimensionale spelletjes’, al bemerken jullie wel zo af en 
toe dat de dingen een beetje anders werken als voorheen. 
Geloof ons wij weten precies hoe jullie zich momenteel voelen, 
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sommigen zijn zeer verward, ook teleurgesteld omdat alles wat 
jullie beloofd werd niet lijkt uit te komen. 
Velen voelen een zwaarte op jullie schouders die jullie eerder 
omlaag duwt dan jullie doet verheffen, terwijl dit laatste nu net 
graag door jullie ervaren wil worden. 
Wij zien bij sommigen van jullie dat de aura’s, gekrompen 
lijken, alsof ze in een vacuüm zitten, jullie voelen je benauwd. 
Alsof jullie geboren zijn in een nieuwe wereld maar jullie zitten 
nog in de ´gesloten baarmoedervliezen`, heel ongemakkelijk. 
Jullie functioneren op een laag peil en jullie voelen je angstig 
en benauwd. Jullie `vliezen´ zijn nog niet gebroken, en jullie 
gluren de nieuwe wereld in via een wazig beeld wat jullie 
hebben want jullie vliezen zijn immers nog voor jullie ogen. 
‘ En wat nu’, vragen jullie je af,’ en nu, wat gebeurt er nu?’ 
Jullie hebben geen bewegingsvrijheid voelen je opgesloten, 
benauwd en bovendien erg angstig want jullie zijn super 
kwetsbaar in deze houding. Jullie hebben al heel wat werk, 
aan alleen maar gewoon je ademhaling te regelen, jullie 
voeding te verteren en jullie angsten te transformeren. 
En zo moe, zo moe zijn velen van jullie, en jullie begrijpen echt 
niet waarvan. 
Jullie functioneren op een verlaagd vermogen, maar luister 
lieve broeders en zusters dit is belangrijk, dit is zo gecreëerd 
voor jullie! 
Dit is nodig om te ‘acclimatiseren in de nieuwe Wereld van 
zijn’. 
Je kunt niet verwachten dat je geboren wordt in een Nieuwe 
Wereld en meteen op een volwassen niveau mee kan draaien. 
Vergelijk het met een geboorte van een kindje in de drie 
dimensionale dimensie, ook hier heb je een poosje de tijd 
nodig om als baby te groeien naar een volwassen bestaan. 
We raden jullie dan ook aan, om overgave en geduld te 
ontwikkelen en vertrouw erop dat jullie geboren zijn in de vijfde 
dimensie van zijn en nu de tijd nodig hebben voor aanpassing. 
Overgave aan waar je nu bent, overgave aan wat je nu aan 
kunt, overgave aan de Nieuwe Wereld zodat je langzaam kan 
wennen aan de energie, aan de nieuwe wetten en nieuwe 
krachten. 
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‘Geen paniek, lieverds let op jullie ademhaling, adem bewust 
adem rustig en vol overgave terwijl je alle gedachten los laat. 
Let op jullie gedachten. Denk je nog op de oude wijze? Het 
functioneert niet meer als vanouds, daarom zet je gedachten 
even op een nul stand en kijk wat er gebeurt. 
De ontspanning komt zo in jullie lichamen en in jullie geest. De 
verkramping wordt langzaam minder, en rust ja neem rust, 
zolang als het kan, want geloof ons al vlug zou je willen dat je 
weer terug kon naar dit peil en deze rust, er ligt immers een 
hele hoop werk op jullie te wachten. 
In deze rustperiode zal er heel wat moeten losgelaten worden 
vanuit de derde dimensie, en dit heeft met name te maken met 
trauma’s en emoties die jullie eerder reeds trachten op te 
schonen, maar wat wellicht nog niet voor iedereen tot op een 
dieper niveau gelukt is, omdat de tijd nog niet rijp was. 
Vele oude trauma’s staan jullie in de weg om volledig je 
potentieel te omarmen in je Nieuwe Wereld. 
Deze trauma’s opgebouwd in vele levens op aarde, zitten bij 
velen zeer diep. De pijn en het verdriet worden verhevigd door 
allerlei oude overtuigingen, conditioneringen en dilemma’s die 
als het ware in de nieuwe wereld makkelijker worden 
afgebroken en opgelost, maar je moet er toch de nodige 
aandacht aan besteden. 
Dit is voor iedereen anders, dus je kunt zeggen dat deze fase 
voor de één meer tijd in beslag zal kunnen nemen als voor de 
ander. Wij horen jullie al zuchten, nog meer opschonen, en we 
zijn er al zo lang mee bezig, maar lieve mensen zie het niet als 
zwaar, en het verloopt ook niet zo als in de oude energie. 
Jullie krijgen de tools, (instrumenten) aangereikt om dit te 
doen, iedereen krijgt de tools die het beste bij jullie passen. 
Sommigen gaan onder begeleiding lichaamswerk verrichten, 
want terwijl je contact maakt met je lichaam ervaar je waar nog 
pijnen en blokkades verborgen zijn, waar het lichaam nog niet 
volledig vrij is en kan functioneren. 
Anderen mogen gewoon gaan slapen en slapen zich door 
deze processen heen, het lichaam weet immers op dit nieuwe 
niveau het beste wat de persoon nodig heeft. 
Bovendien zijn er belangrijke plekken in je lichaam die op een 
nieuwer en hoger en efficiënter niveau willen functioneren. 
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Intentie is in feite een heel belangrijk item in de hele verdere 
reis door de vijfde dimensie en hoger. Want door je eigen 
intenties zal je alles kunnen bewerkstelligen wat je maar wil. 
De intentie komt in eerste instantie bij je via je zielen energie, 
deze geeft een verlangen aan van wat er nodig is om op 
zielsniveau te kunnen functioneren. 
Negeer je deze prikkels van je ziel, dan wordt het moeilijker om 
te functioneren in de vijfde dimensie! 
Je ziel bepaalt je intenties en jouw wil en wilskracht neemt het 
over naar je lichaam en geest om het neer te gaan zetten en 
naar je toe te halen mede via de kracht van de gedachte. 
Wees daarom zeer alert op de intenties die je uitdraagt en volg 
daarbij je gevoel nauwkeurig. 
Want als er één ding wel veranderd is in de Nieuwe Energie, 
dan is het wel het feit dat er geen plaats is voor je ego en je wil 
op ego niveau. 
Ja, jullie lezen het goed, het ego mag nu waarlijk 
ondergeschikt worden aan je ziel! 
Het ego is nog belast met oude angsten, oude herinneringen, 
een oude alertheid die je aanmaant om op te passen voor alles 
wat nieuw is. 
Ja, jullie ego heeft jullie goede diensten bewezen in de oude 
energie, daar was het ego losgekoppeld van je ziel vanuit de 
afspraak dat alles tweeledig moest zijn in de derde dimensie 
van zijn. Deze af gescheidenheid van het ego ofwel de 
persoonlijkheid, zorgde voor de grote tweestrijd in jezelf.  
Dit diende om te overleven en in tijden van gevaar de juiste 
stappen te nemen en jezelf te kunnen verdedigen in geval van 
nood. 
Het ego is verbonden met je geest en je geest was constant 
bezig met het bedenken van gevaren en hield zich bezig met 
de andere afgescheiden thema’s die zo in stand moesten 
worden gehouden. Thema’s als; rijk en arm, macht en 
onmacht, vrede en oorlog, geluk en ongeluk etc. 
Je ziel is enkel verbonden met je hart en met liefde, maar het 
ego kan nu samen gaan met hart en ziel.  
Ziel en ego zijn nu één!  
Dit zal misschien verwarrend lijken voor jullie, daarom 
besteden we hier het volgende hoofdstuk aandacht aan. 
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Heaven met Hathors 
 
Hoofdstuk 2 
Integreren 
 
Jaja, we horen jullie denken, ik heb al zo hard gewerkt aan het 
loslaten van mijn ego persoonlijkheid. 
Wij vragen jullie: Hoe is het in jullie op innerlijk niveau? 
Spreken jullie van binnen nog tegen jezelf? 
Zegt de ene energie nog steeds iets tegen de andere in jou?  
Spreekt jouw persoonlijkheid nog altijd met je ziel of andersom, 
je ziel met je ego? 
Of als er een gedachte komt, zet je er nog een andere 
gedachte tegenover in jezelf? 
Ben je nog steeds bezig met deze innerlijke communicatie?  
Hier in de vijfde dimensie van zijn waar je nu verblijft, is alles 
weer terug naar de eenheid gebracht, en er zijn geen 
dualiteits-ervaringen meer nodig. Het is natuurlijk wel nog 
mogelijk, en je mag hier gewoon mee blijven doorgaan. 
Je hebt nog altijd de vrije keuze. 
Wat we willen aangeven is; er komen nieuwe mogelijkheden in 
deze Nieuwe Werkelijkheid en de dualiteit is nu slechts een 
optie, maar je kan er ook voor kiezen om dit achter je te laten. 
Ook deze dualiteit in jezelf, de gesprekken in jezelf die je 
vroeger kon ervaren waren gesprekken op het niveau van ziel 
en ego, deze kun je nu overstijgen. 
 
Ziel en ego zijn nu één, en dat brengt rust in jezelf. 
 
Wij willen jullie er graag aan herinneren, dat jullie na jaren en 
jaren alles op een bepaalde manier gedaan te hebben, nu de 
kans krijgen om het anders te doen. Het is heel begrijpelijk dat 
jullie dit nog niet volledig beseffen, maar het nieuwe kan nu 
ervaren en toegepast worden.  
Wees niet beschaamd wanneer je er nog mee door bent 
gegaan om die innerlijke dialoog in stand te houden in jezelf, 
het is je immers niet kwalijk te nemen. 
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Maar laat ons, jou er met liefde aan herinneren dat het niet 
meer noodzakelijk is. 
Wil je meer rust en eenheid ervaren in jezelf, dan omarm je ziel 
en omarm tevens je ego en zie hoe ze samen smelten tot één! 
 
Ja, misschien moet je dit zelfs wel vaker per dag doen, jouw 
ziel omhelzen en jouw ego of persoonlijkheid omhelzen, beide 
horen bij jou, en zie voor je hoe ze opnieuw tot één worden 
samengevoegd. 
Deze ´soul-bodyfusion´ krijgt steeds meer aandacht in jullie 
nieuwe werkelijkheid en we zien dat het bij velen van jullie 
steeds meer in jullie ´nieuwe veld` komt. 
Al het nieuwe, begint met een herkenning van de nieuwe 
gedachte en met het erkennen ervan. Daarna komt de  
‘innerlijke omhelzing van het nieuwe’ en dan de intentie om dit 
nieuwe in jou te ‘programmeren’ of te installeren. 
 
Wij verwijzen graag naar de Visica Pisces, een belangrijke code. 
Dit zijn de eerste twee cirkels, van de Heilige Geometrie. Zij zijn 
in alles hier op Aarde terug te vinden. Bijvoorbeeld; in de 
opdeling van de eerste eicel. Het symbool geeft de terugkeer  
naar Eenheid aan. 
 
 
 

 
Visica Pisces 

Figuur 1 
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Één cirkel geeft je persoonlijkheid / lichaam weer en de andere 
cirkel geeft je ziel weer. 
Daar waar de cirkels elkaar overlappen is de eenheid, van ziel 
en ego. 
Het is wellicht nodig te vermelden dat ieder ander onderwerp dat 
opgedeeld is in twee tegenstellingen, door jullie op deze manier 
in eenheid kan worden gebracht. 
Arm en rijk worden in het midden terug gebracht in eenheid, en 
brengt de energie van tevredenheid voort. 
Macht en onmacht worden in het midden teruggebracht in 
eenheid, en brengt de energie van gelijkwaardigheid voort. 
Liefde en angst worden in het midden verenigd en brengt een 
onvoorwaardelijke vorm van liefde voort etc. 
Deze vorm die je in het midden kunt zien bij figuur 1, en hier 
beneden, bij figuur 2 is een vorm die belangrijk is voor jullie, en 
die jullie helpt om in eenheid te verblijven.  
Wanneer jullie hier toe behoefte voelen kunnen jullie dit symbool 
bij je dragen bijvoorbeeld in de vorm van een kristal. Of stel je 
voor dat deze vorm energetisch om je lichaam heen staat. De 
trilling die deze vorm heeft zal zich zo makkelijker in jullie 
verankeren. 

 
 

Figuur 2 
 

Door deze eenheid van ego- lichaam en ziel stopt de dialoog in 
jou, stopt het dualistische denken in jou. 
Doe het met liefde van uit je hart, stuur je harts-energie er naar 
toe en laat het gebeuren met een intentie van daadkracht. 
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En daarna besef de impact van dit één puntige zijn in jezelf. 
Dit is wat ze noemen verlichting ervaren in jezelf, uit de 
dualiteit en terug in de eenheidservaring. 
Lieve mensen mochten jullie echter weer ervaren dat je 
terugvalt op het oude, ga naar je hart en met alle liefde voor 
jezelf breng je beide zowel je persoonlijkheid als je ziel weer 
met elkaar in de eenheidservaring. 
Wanneer je voelt hoe rustig dit aanvoelt in jezelf en hoe vredig 
je bent, bereik je ook al snel het punt van de nulpunt energie in 
jezelf, dit is merkbaar door het afwezig zijn van je gedachten, 
en leven in het nu moment. 
Deze afwezigheid van gedachten vergt misschien enige 
oefening. 
Mogen wij jullie er op wijzen, wees lief voor je zelf, wees zacht 
voor jezelf, zoals je ook naar een klein baby’tje liefdevol en 
zacht bent. 
Wij zien jullie, die vaak hard voor zichzelf zijn, en beseffen dat 
deze zachtheid voor velen nieuw is. Het heeft ook met 
vertrouwen te maken, vertrouwen dat je precies goed bent 
zoals je bent, en dat je precies op de juiste plek en de juiste 
tijd bent. Hiervoor mag je ook in overgave gaan, in overgave 
voor het Goddelijke in jou, in overgave voor het Goddelijke 
plan.Jullie zijn immers beland in een ´nieuwe energie van zijn`, 
en ook al is het verwarrend en chaotisch en voel je je angstig 
over het feit dat je niet alles weet en dat dingen anders 
functioneren als voorheen, besef toch dat je nu mag loslaten, 
er wordt immers voor je gezorgd, vertrouw daarop. 
Toen je werd geboren als baby in de derde dimensie, voelde je 
je ook zo kwetsbaar, zo klein en zo angstig niet wetende hoe 
alles nu moest gaan. Maar je kreeg een vader en een moeder 
om voor jou te zorgen en jou te beschermen. 
Dit is nu niet anders, ook nu staan er ‘vaders en moeders’ in 
de vorm van gidsen voor jullie klaar om jullie te beschermen en 
jullie de weg te helpen vinden in de nieuwe dimensie. 
Dus als je het aandurft vertrouw dan en ga in overgave en stel 
je open voor het nieuwe. 
Het nieuwe is bijzonder en kan helemaal ervaren worden als je 
er toe openstelt. Het hoeft niet gestoeld te zijn op het oude, 
want daardoor krijg je een beetje hetzelfde als het oude met 
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een nieuw sausje. Het is een beetje zoals oud brood eten met 
een nieuw soort beleg erop, het blijft immers oud brood. Nee, 
er komt iets geheel nieuws naar jullie toe, geen oud brood 
meer, maar iets wat véél lekkerder ´smaakt`, en helemaal 
nieuw en verrassend zal blijken. 
 
We zullen jullie nog een voorbeeld geven: 
Stel je gaat een tuin inrichten. Je krijgt de gelegenheid om 
je nieuwe tuin helemaal te bepalen naar je eigen zin, zelfs 
de grootte mag je bepalen. Wellicht als jullie ego nog 
angstig is en nog  afgescheiden van je ziel, en merkt dat 
alles anders werkt en het ego wil zich vast klampen aan 
dat wat hij al jaren kent, ja dan voorzien wij dat de vijfde 
dimensie voor jullie niet veel anders zou kunnen uitkomen 
te zien als jullie al kennen van uit de derde dimensie 
wereld. Want wanneer je je onvrij voelt en angstig, en je 
voelt je op de vingers gekeken en gestrest, ja dan wordt 
het waarschijnlijk een tuin die heel erg op de vorige tuin 
gaat lijken, en misschien wel op dezelfde plek, en met 
dezelfde bomen, en bloemen. Is het dat wat jullie willen? 
 
Maar stel jullie ego lichaam is in liefde samengevoegd bij jullie 
zielen-energie en de eenheid zorgt voor vrede en liefde in je 
hart. En jullie voelen dat je ondanks dat alles nog vreemd is, je 
er helemaal voor kunt openstellen, en je spreidt je armen uit en 
voelt je bevrijd tot scheppen in de nieuwe energie, zonder 
angst maar met liefde, zonder belemmering maar vrij... 
Dan voorspellen we jullie een heleboel nieuwe fantastische 
tuinen op prachtige plekken met de mooiste kleuren en 
geurende bloemen, met dansende elfen en vlinders! 
En dan hebben we het alleen maar als voorbeeld over de 
nieuwe tuin gehad, maar trek dit eens door naar vele vele 
andere vlakken in jullie leven…… 
Ja, we bemerken nu aan jullie energie dat jullie de grootsheid 
van deze energie en de mogelijkheden die het schept voor 
jullie, beginnen te begrijpen. 
En misschien klinkt het vreemd in jullie oren, maar daar 
verheugen wij ons op, samen met jullie. 
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Waarom? Omdat wij deze energie van creatie bij jullie willen 
wakker maken, willen prikkelen. 
De energie van scheppen en toveren en verwondering is 
belangrijk om via luchtigheid en onbekommerdheid aan te 
wenden, en te ontdekken dat jullie waarlijk kunnen toveren. 
Nooit meer oud brood eten…………….. 
Nooit meer terug in een oude wereld die je achter je mag laten. 
Nooit meer in de energie van dualiteit 
Nooit meer in de energie van onvrij zijn 
Nooit meer in de energie van geen respect 
Nooit meer in de energie van machteloosheid, van onvrede, 
van gevaar, van hypocriet zijn, van angst, hebzucht en verderf. 
Stap er maar helemaal uit mensen want het mag. 
Zien jullie nu hoe belangrijk het is om jullie ego bewust samen 
te voegen met jullie ziel? 
Hoe graag zouden wij jullie hierbij helpen, gewoon door ons 
toe te laten. Zie voor je, hoe je eenheid in jezelf bewerkstelligt, 
door jezelf helemaal heel te zien. 
Ga hiervoor voor de spiegel staan, en kijk naar jezelf in de 
spiegel en voel hoe je helemaal licht wordt. 
Laat het licht uit je vloeien van alle kanten, ook onder je voeten 
ook boven je hoofd en zeg wanneer je dit zelf wilt. 
 

Ik ben heel 

Lichaam en geest zijn heel 

Hart en hoofd zijn heel 

Ego en ziel zijn heel 

Ik ben heel 

Ik adem God in 

Ik adem heelheid in 

Ik ben heel  

 

Hathors 
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Heaven met Hathors 
 
Hoofdstuk 3 
Het gebied rond je zonnevlecht 
 
Wij hebben gesproken over jullie nieuwe geboorte en daar 
willen we nog even een belangrijk item toelichten. 
We gaan hiervoor terug naar een geboorte van een kind, zoals 
jullie allen geboren werden op Aarde. 
Zoals jullie weten zijn jullie als baby’s gevoed in de 
moederschoot via de navelstreng. 
Na de geboorte werd de navelstreng doorgeknipt, dit is zowel 
in de materie, als ook symbolisch een zeer belangrijk moment. 
Vanaf dat moment sta je er als baby in feite alleen voor. 
Je moet op jezelf gaan ademen en op jezelf de voeding tot je 
nemen. 
Ademen en verteren van voeding zijn twee belangrijke items 
en voorwaarden om te overleven op jullie planeet. 
De plek rond de navel is ook wel de Hara genoemd een 
energetische belangrijke plek van je derde chakra, die staat 
voor eigen macht. 
Tevens is er energetisch vanaf jullie navel een zilveren koord 
verbonden met de kosmos en dit koord zorgt ervoor dat jouw 
verbinding met jouw ziel en de Bron verbonden blijft. Deze plek 
rond je navel heeft echter nog een veel diepere betekenis. 
Rond deze plek ben je in feite verbonden met andere 
dimensies en andere werelden. 
Velen van jullie weten diep van binnen, dat de navel een 
belangrijk punt is, en jullie beschermen dit deel van jullie ook, 
soms onbewust. 
Velen van jullie voelen dit plekje bij de navel instinctief als 
belangrijk. Jullie plek rond de navel die jullie kunnen zien, is 
tevens een energetische poort, een toegang tot andere 
werelden. 
Wij nodigen jullie uit om mee te gaan in een oefening rond om 
deze plek in je buik, die ongeveer in het midden van je lichaam 
centraal is gelegen, zie het voor je als een soort Poort. 
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Meditatie 
Leg je handen op je buik op het gebied van je navel. 
Weet dat daar je zilveren koord is bevestigd, en dat je 
daardoor altijd veilig bent waar je ook heengaat. 
Als je wilt kun je luisteren naar rustige meditatie muziek, 
die je dichtbij jezelf brengt. 
Neem rustig de tijd om helemaal bij jezelf te komen en je 
omgeving te vergeten. 
Je zou net zo goed ergens op een andere planeet kunnen 
verblijven, want je omgeving is nu niet van belang, je 
focust op je navelgebied totaal in rust en in jezelf. 
Na een poosje laat je als het ware je handen via je buik, 
door je buik heen zakken, en je bemerkt dat je handen heel 
diep kunnen zinken. 
Je laat nu ook je armen mee zinken, en ook de rest van je 
lichaam zinkt door je buik heen in een nieuwe wereld. 
Je voelt dat je in een energie terecht komt, die je niet kent. 
Het is geen water om je heen, maar ook geen lucht. 
Je bent in een soort stroperige energie terecht gekomen, 
maar je blijkt gewoon te kunnen blijven ademen. 
Daarom adem je eerst een paar keer diep in en uit, en je 
oriënteert je waar je bent. 
Je bent in een soort zee terecht gekomen en je moet eerst 
even kijken wat er te zien is. 
Waarschijnlijk krijg je een gevoel dat je weet waar je heen 
wilt en al vlug bemerk je dat je als het ware aan land spoelt 
op een strand. 
Jij bepaalt zelf wat je daar ziet of wat je daar gaat doen. 
Misschien wil je eerst het strand onderzoeken, vind je 
schelpen? 
Zie je dieren? Zie je een strandhuis, kom je een persoon 
tegen? 
Voel bij jezelf of je deze wereld oké vindt, blijf in het begin 
van deze reis niet te lang. 
Ga weer terug naar de speciale zee en adem gewoon door 
de speciale energie heen die een beetje stroperig aanvoelt 
misschien. 
Reik al met je armen en handen naar je navel, en je bent 
weer terug in je wereld op planeet Aarde. 
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Wij willen jullie hiermee langzaam voorbereiden op de tijd van 
het ontdekken van de vele nieuwe werelden die er ook 
bestaan. 
We willen jullie ook laten proeven van het idee dat het niet 
moeilijk is maar heel natuurlijk. 
Altijd ben jijzelf degene die bepaalt waar je heen gaat, jij 
bepaalt wat je ziet, hoe je je voelt etc. 
Later kan je terug naar die bepaalde energetische plek achter 
je navel om daar je energetische huis te bouwen bijvoorbeeld, 
en in te richten, je eigen bezoek te ontvangen, je eigen 
energetische gezondheidsdrankjes klaar te maken die je daar 
opdrinkt. Je eigen zalfjes te bereiden of speciale elementale 
wezens bereiden een drank voor jou, voor healing.  
Daar heb je de mooiste ontmoetingen, met zielen die je kent 
van hier of zielen van mensen die overleden zijn of die in 
andere werelden wonen. 
Dit kan heel ver gaan en jullie bepalen zelf hoe ver. Jullie zijn 
immers energetische wezens, dus denk buiten de matrix! 
Zo ervaar je je eigen scheppingskracht, die nauw verbonden is 
met je eigen macht en kracht centrum in de buurt van je navel. 
Via de navel en ook je hogere chakra´s, ben je in feite 
verbonden met al wat er is.  
 
Als mensen in de ´oude` wereld komen te overlijden, en hun 
ziel verlaat hun eigen lichaam, wordt het zilveren koord 
losgemaakt van je overleden lichaam, zodat je ´thuis` terug 
kan vinden en je energie helemaal kan meenemen naar je 
volgende plek. 
Je ziel is dan los van het aardse leven wat je geleid hebt in dat 
bepaalde lichaam. 
Soms duurt dit losmaken van de energie uit jouw lichaam, 
enige dagen, zodat het niet te abrupt gebeurt voor je ziel. 
Wanneer jullie ascenderen is dit als ´sterven met behoud van 
lichaam`. Iets wat velen nu al kunnen ervaren. Je blijft 
verbonden met je navelstreng/ het zilveren koord, en 
verbonden met lichaam en je ziel, terwijl je overgaat naar een 
hogere trillingsfrequentie. 
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Hierdoor blijft ook jullie herinnering bestaan aan jullie ´oude 
leven` en lijkt het voor sommigen van jullie ook, alsof je nog 
gewoon in je oude leven verblijft. 
Jullie zijn echter als het ware gereïncarneerd in hetzelfde 
lichaam, waardoor jullie niet weer de hele weg hoeven af te 
leggen van het groeien van foetus naar kind, en geboren 
worden en leren lopen, spreken etc. 
Jullie blijven in je eigen volwassen lichaam, maar met een 
hoger bewustzijn! 
En hier hoort ook totaal nieuwe kennis bij, want ook jullie 
blauwdrukken zijn opgewaardeerd naar een hoger level. 
Dit betekent dat jullie geboortehoroscoop naar een hoger level 
wordt getild en jullie op een totaal nieuwe wijze met de 
energieën omgaan in jullie geboortehoroscoop. 
Dit alles is echter alleen maar mogelijk, als jullie dit ook weten! 
Jullie mogen dit gaan beseffen met jullie verhoogde bewustzijn 
in jullie opgewaardeerde zielenmatrix! 
Jullie krijgen een nieuwe opdracht in dit nieuwe leven, vanuit 
een hoger level van functioneren. 
Jullie kiezen dit zelf, jullie bepalen dit zelf, jullie bepalen dit in 
samenspraak met de Goddelijke macht. 
Jullie kiezen je opdracht voor jullie eigen hoogste goed en het 
hoogste goed van jullie omgeving en de wereld waarin je 
verblijft. 
Wanneer jullie `jullie nieuwe energetische velden´ leren 
installeren en beheren, en jullie velden gaan met elkaar 
connecten, breidt jullie veld zich uit, en jullie nieuwe wereld 
wordt steeds duidelijker geboren en ´zichtbaarder` voor jullie, 
om dat deze zich ook buiten jullie gaat manifesteren. 
Dit zal een verblijfplaats zijn waar jullie zich optimaal kunnen 
bewegen en handhaven, en waar jullie bescherming genieten. 
Een wereld die meer werkelijk voor jullie gaat worden als de 
steeds ijler wordende derde dimensie wereld die jullie steeds 
meer achter jullie zullen gaan laten. 
Zo, het was ons een genoegen om jullie dit hoofdstuk aan te 
reiken, en we voelen dat jullie hiermee aan de slag zullen 
kunnen, en kunnen gaan ontdekken en experimenteren. 
Het is onnodig op te merken dat jullie, jullie energie eerst 
moeten verhogen voordat jullie gaan werken met de nieuwe 
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velden en de nieuwe wereld. Dus de samenwerking met jullie 
hogere chakra´s is onontbeerlijk voor dit proces. 
Jullie trekken natuurlijk datgene aan waarop je trilt, gerelateerd 
aan de mate van liefde en licht die jullie kunnen verankeren in 
jezelf via het contact met de Bron. 
Nogmaals laten we je weten dat jullie meesters zijn, en jullie 
zullen gaan bemerken hoe fijn het is om zelf te kunnen en 
mogen scheppen. Wij spreken nu de God aan in jou. 
Schep in liefde en in vrede, voor het hoogste goed van jezelf, 
je omgeving en de kosmos. Wees je iedere minuut bewust van 
je hart energie, glimlach van binnen in je hart, en laat deze 
glimlach ook door je hele wezen schijnen. 
Voel en wees je bewust van al jullie zegeningen en besef dat jij 
het bent op wie je hebt gewacht. 

 
 

Ik glimlach met mijn mond 

ik glimlach met mijn gelaat 

ik word in liefde  

meegezogen 

met een glimlach in mijn hart 

Ik weet dat iedere cel in mij 

deze glimlach kan ervaren 

Ik sluit in stilte mijn ogen 

en zucht 

 
Hathors 
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Heaven met Hathors 
 
Hoofdstuk 4 
Je nieuwe lichaam  
 
 
Lieve broeders en zusters, bij jullie nieuwe geboorte hoort een 
nieuwe wereld maar ook een vernieuwd lichaam, wat 
aangepast is op de nieuwe werkelijkheid. 
Hier willen we graag wat dieper op ingaan. 
Vraag of de hoogste energie die je aan kan, naar je toe mag 
komen nu op dit moment en omring je met het hoogste licht, 
voor je eigen hoogste goed en het hoogste goed van je 
omgeving. 
En ook al weet je dat er nog veel duisternis om je heen is, 
besef dat je daar geen deel meer van uit hoeft te maken. 
Besef dat je beschermd bent en weet dat je eindelijk die wordt 
die je waarlijk bent. Een groots wezen dat met een opdracht 
naar de Aarde kwam en nu kan verder gaan met deze 
opdracht vanuit een hoger perspectief. 
Ja, zie om je heen en bemerk hoe velen het oude spel nog 
spelen, het spel van hoogmoed en verderf, het spel van 
hebzucht en oorlog en macht. Velen lijden hieronder. 
Zie hoe enkelen dit spel gaande houden voor hun eigen ego-
genot, dat niet kan zonder de weelde van goud en geld en 
macht en overheersing. 
Weet dat hen een halt wordt toegeroepen, besef dat ook jij 
daar aan mee kan werken om dit te stoppen, gewoon door je 
licht uit te stralen. 
Neem het waar rondom je, zonder er deel van te zijn, zie het 
als gebeurtenissen vanuit een andere wereld, en verleg je 
aandacht naar jezelf, focus op je Nieuwe Werkelijkheid. 
Jij die nu verblijft in de nieuwe energie en je daar zelf soms 
niet bewust van bent, omdat alles gewoon lijkt door te gaan. 
Lijkt….. lieve mensen, lijkt…..! 
Jullie leven nu in het Watermantijdperk, en het tijdperk van de 
vissen energie is teneinde. 
De oude energie is op, vergaan, verleden tijd. 
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De mensen die zich nog willen laven aan deze oude energie, 
zullen terecht komen in alle lagere energieën van het 
Vissentijdperk, het lijden, de chaos, het bedrog, de verborgen 
vijand, en het respectloze volk, de religie, de lagere seksuele 
drang en de religie van geld. 
Wij begrijpen jullie verdriet als jullie dit alles waarnemen, maar 
wees sterk, en weet heel diep van binnen, dat jullie de 
zachtmoedige zijn, die de aarde beërven. 
Jullie zijn degenen die hun energie mogen verleggen naar de 
eenheidsenergie van het Watermantijdperk. 
Hier draait het om vormgeven aan deze nieuwe energie, jullie 
zijn de hervormers, de visionairs voor de Nieuwe Wereld. 
Jullie zijn de scheppers die via broeder- en zusterschap, in een 
wereld van vrijheid, vrede en gelijkwaardig zullen gaan leven. 
En waar moet je dan beginnen? 
Je begint altijd het dichtst bij jezelf, je begint in jou! 
Je begint om jouw lichaam zachtjes te laten wennen aan de 
verhoogde energie. 
Wij spreken hier vanuit onze ervaring en willen dit met jullie 
delen, vanuit liefde en respect voor jullie. 
En daarom zeggen wij: Geef toe aan je vermoeidheid als dit 
mogelijk is, want dit hoort bij dit proces. 
Geef toe aan je vermoeidheid, geef toe aan andere keuzes om 
te eten, geef toe aan waar je naar verlangt. 
Waarschijnlijk bemerken jullie dat niets meer hetzelfde werkt, 
in de nieuwe energie. 
Kon je vroeger nog genieten van bepaalde uitstapjes, dan kan 
dit nu helemaal weg zijn. 
Wilde je vroeger graag dingen kopen omdat je die mooi vond, 
dan kan je er nu het nut niet meer van in zien. 
Misschien kan je je eigen kinderen of geliefden ook met heel 
andere ogen gaan bekijken, of je ziet opeens de waarde van je 
werk of van geld op een heel andere wijze. 
Verwarrend voor jullie, maar als je je er van bewust bent hoe 
dit komt, dan zal het je minder raken. 
Trek je terug in jezelf en dan bemerk je misschien dat zelfs 
jouw lichaam anders werkt. 
Dat kan heel vreemd zijn, bijvoorbeeld als je opeens meer 
honger hebt of minder honger. 
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Of je merkt dat je zomaar lichaamsgewicht begint te verliezen 
of gewicht neemt toe. 
Sommigen van jullie krijgen hartkloppingen of verteren jullie 
eten minder goed en beginnen naar andere voeding te 
verlangen. 
Anderen onder jullie bemerken dat ze veel meer dorst hebben 
of geen of veel meer stimulans voelen om frisse lucht in te 
ademen en de natuur in te lopen. 
Jullie lichamen zijn gewoon ook een beetje van slag…..en 
veranderen door de aanraking van de nieuwe energie. Sta het 
jezelf toe lieve mensen. 
Wat er nodig is, is een handje hulp van jullie eigen intenties om 
jullie lichamen op te waarderen in de nieuwe energie. 
Hiervoor kun je steeds een of twee keer een paar minuten per 
dag vrij maken, maar je kan het opwaarderen van je lichaam 
ook gewoon doen onder het werk of tijdens het baden of voor 
het slapen gaan. 
Je kunt het lichaam ook instrueren om tijdens de slaap 
opgewaardeerd te worden. 
Waar het om gaat is dat je in de kracht van je gedachten 
gelooft. Weet diep van binnen dat ieder van jullie in staat is tot 
deze creatie. 
 
Wij stellen voor dat je een rustige plek opzoekt en je helemaal 
afstemt op jezelf in alle rust en vrede. 
Daarna ga je je lichaam waarin je woont, energetisch 
opwaarderen. 
Hier beneden word je een mogelijk programma aangeboden, 
maar pas het gerust aan of voeg toe. 
Jullie zijn meesters, je kan het. 
 

 Mijn hersenen worden opgeschoond en 
opgewaardeerd. 

 Mijn haren en huid verjongen en krijgen de 
oorspronkelijke staat van zijn. 

 Mijn ogen en oren herstellen tot een volledige 
gezondheid en optimaal zicht en gehoor. 

 Mijn pijnappelklier wordt geactiveerd en 
opgewaardeerd. 
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 Mijn hypofyse activeren en opwaarderen. 

 Mijn epifyse activeren en opwaarderen. 

 Mijn schildklier in hoogste balans en gezondheid. 

 Mijn tanden herstellen en blinken in schoonheid. 

 Mijn thymusklier activeren en opwaarderen. 

 Mijn hart optimaliseren /verjongen. 

 Al mijn spieren, botten en bindweefsel herstellen 
tot de hoogste staat van zijn. 

 Mijn zenuwstelsel ontgiften en opwaarderen. 

 Mijn hormoonstelsel opwaarderen. 

 Lichaam volledig ontgiften. 

 Verjonging van alle cellen en met zuurstof 
voorzien. 

 Alle organen opwaarderen/ verjongen. 

 DNA opwaarderen. 

 Alle chakra’s en meridianen reinigen en 
opwaarderen 

 Ka-lichaam opwaarderen* 

 Pranabuis herstellen* 

 Rug en / atlas in de juiste stand/ opwaarderen * 

 Verzamelpunt van energie op juiste plek* 

 Meridianen verbinden met axiotonale lijnen* 
 
De laatste vijf items zullen we wat nader omschrijven: 
 
Ka-lichaam 
Het Ka-lichaam is jullie tweede en ´energetische` lichaam, het 
heeft dezelfde vorm als je lichaam en zorgt voor de energie 
van je materiële lichaam. 
Dit Ka-lichaam werkte voorheen op een lager peil in de derde 
dimensie -energie en wordt nu opgewaardeerd om goed te 
kunnen functioneren in de hogere dimensies van zijn. Nu zal 
jullie Ka lichaam krachtiger gaan werken. Het Ka lichaam heeft 
voeding nodig in de vorm van licht, namelijk zuiver zon licht of 
het licht van de Bron. 
Maak regelmatig contact met de Zon en vraag of het licht van 
de Zon/ Bron door je heen mag werken. 
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Het opwaarderen van je Ka lichaam zorgt voor een krachtiger 
en gezonder voertuig, zowel in de derde dimensie van zijn, 
maar vooral ook voor jullie multi-dimensionele veld en lichaam. 
 
Prana buis  
Het is van belang om te beseffen dat jullie in je oorspronkelijke 
staat van zijn altijd via je pranabuis hebben geademd. Dit is 
iets wat jullie terug kunnen gaan beoefenen. 
Stel je je pranabuis voor in de vorm van een holle pijp die via 
je zevende chakra door je lichaam naar beneden zakt en er via 
je perineum, tussen je benen, weer uitkomt. 
Deze buis van licht, bevat prana - energie vanuit de kosmos, 
die nu veel krachtiger is waar te nemen. 
Het mooie is dat prana niet alleen zuurstof aanreikt maar 
tevens licht voeding bevat. Licht heeft informatie in zich, en 
deze informatie en of bewustzijn is van belang bij alle 
komende stappen. Hierdoor zal het Ka-lichaam sneller 
opwaarderen. 
Om deze pranabuis optimaal energetisch te kunnen 
functioneren hebben sommigen van jullie een atlascorrectie 
nodig. 
 
Rug en atlas 
Jullie atlas, dit is jullie eerste halswervel die ook het hoofd 
draagt, heeft echter nog meer functies want deze houdt 
immers ook jullie hele lichaam via de ruggengraat in de juiste 
stand. 
Wanneer de atlas en rug goed functioneren en je lichaam in 
evenwicht is, dan zal de energie van je lichaam mooi kunnen 
doorvloeien.  
Soms gebeurt er iets met de stand van de rug en of de atlas. 
Dit kan gebeuren tijdens jullie geboorte in de derde dimensie, 
door de druk die er dan op je hoofd en nek wordt geplaatst zal 
bijvoorbeeld de stand van de atlas/ rug kunnen forceren en uit 
de juiste houding kunnen worden geduwd. 
Ook ongelukken waarbij jullie je hoofd stoten, of een whiplash 
of dergelijke, kunnen deze stand bedreigen. 
Sommigen van jullie werden geboren met een verkeerd 
geplaatste atlas, omdat dit de bedoeling was. Deze 



  39 

´verkeerde` atlas-stand kan vreemd genoeg jullie emoties en 
trauma’s verergeren, daar de energie tussen je hoofd en de 
rest van je lichaam ( je hart) geblokkeerd raakt. 
Dit heeft naast rug-, nek-, been- klachten ook hoofdpijnen en 
diepe onverwerkte trauma’s als gevolg. 
Velen van jullie hebben wellicht deze informatie al eerder 
vernomen, omdat het op jullie pad kwam op een juist tijdstip.  
Nu na jullie `geboorte´ in de vijfde dimensie is zo’n verkeerde 
stand van de atlas overbodig, en mag worden opgeheven. 
Daardoor zal eveneens prana- ademhaling weer toegankelijk 
worden. Voel je dat het de tijd is om dit te helen, ga dan op 
zoek naar een goede hulpverlener, die de atlas/ rug kan 
corrigeren bij jou. De ingreep is vrij eenvoudig en jullie zullen 
een versnelde opschoning kunnen bewerkstelligen. 
Daarnaast kan je altijd onze hulp inroepen en toestemming 
geven om aan jullie te werken, zodat jullie op een veilige 
manier ook energetisch een snelle doorbraak kunnen 
verwachten. 
 
Verzamelpunt  
Een ander belangrijk punt voor het lichaam en de nieuwe 
condities is het verzamelpunt. 
Een punt wat van belang is in jullie lichaam, waar jullie 
verzamelde energiesysteem zich bevindt en van hier uit 
optimaal functioneert. 
Wanneer het energetische verzamelpunt, wat dus niet 
zichtbaar is omdat het zich in de energie bevindt, zich op de 
juiste plaats bevindt, dan zal je energetisch lichaam meer  in 
balans zijn. Is dit punt door redenen van zijn plek geraakt, dan 
bevindt het zich elders in het lichaam, en kan je lichaam je 
minder van dienst zijn. 
Dit verzamelpunt dient aan de achterkant ter hoogte van je 
hart te liggen, en is verbonden met het punt boven je achtste 
chakra. Is dit punt echter verschoven dan kan dit punt 
energetisch weer terug naar de juiste plaats worden gebracht 
en verankerd worden op de juiste plek. 
Hierdoor zal je lichaam meer energie kunnen produceren en 
het transport van energie zal voelbaar sneller en 
geavanceerder nu in de vijfde dimensie, kunnen werken voor 
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jullie. Ook hier willen we graag onze medewerking aan jullie 
aanbieden, via trillingen van geluiden die jezelf kan 
produceren, kun je zelf ook meehelpen om jouw verzamelpunt 
naar de juiste plaats terug te dirigeren.  
Ook kristallen kunnen hierbij van dienst zijn ( met name Vogel-  
geslepen kristallen). 
Besef steeds dat jullie intentie hierbij van groot belang is. 
Dus door de intentie neer te zetten, mijn verzamelpunt bevindt 
zich nu op de voor mij gunstigste plek in mijn lichaam, komt dit 
proces op gang. 
 
Meridianen uitbreiden door te verbinden met de axiotonale 
lijnen 
Jouw chakra´s zijn verbonden via de meridianen. Dit zijn 
energie lijnen in jullie lichaam die zorgen voor het 
energietransport.  
Door deze meridianen in jouw lichaam, nu bewust te koppelen 
aan de energetische meridianen van de kosmos, die 
´axiotonale lijnen` worden genoemd, breid je jouw energetisch 
stelsel op bewust niveau verder uit.  
Deze axiotonale lijnen zijn puur energetisch en dienen om de 
verbinding met de Bron te maken. Deze verbinding bestaat 
reeds, maar vaak op onbewust niveau. 
Het is aan te bevelen om dit ook op bewust niveau te weten. 
Dus door er bewust van te zijn, van wat je zo juist hebt 
gelezen, zet je de intentie neer.  
Bijvoorbeeld: `Alle blokkades in mijn meridianenstelsel van 
mijn lichaam, worden opgelost en de meridianen zijn nu op 
bewust niveau verbonden met de axiotonale lijnen in de 
kosmos, waardoor de verbinding met de Bron kan worden 
bevorderd.´ 
Tot zover deze informatie ten aanzien van jullie lichamen. 
In het volgende hoofdstuk willen we graag dieper ingaan op 
jullie omgevingsveld. 
De vertolkster van onze woorden, is al hier mee aan de slag 
gegaan en zal daarom kunnen uitleggen wat de bedoeling is. 
Mogen wij jullie nogmaals laten weten hoe waardevol wij jullie 
achten en hoe groots. Want weet, door dit ´avontuur` aan te 
gaan, openen jullie de weg voor velen. 
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Heaven met Hathors 

 
Hoofdstuk 5 
Je nieuwe veld  
 
Lieverds wij moeten jullie teleurstellen als jullie denken dat 
jullie taak ten aanzien van de Aarde er op zit, nu jullie in de 
nieuwe dimensie verblijven. Jullie bevinden zich zelfs in een 
sleutelpositie ten aanzien van jullie mede Aardebewoners. 
Jullie zijn de brengers van het licht en de nieuwe energie. 
Jullie zijn de hoeders van de Aarde, en op jullie schouders 
wacht een nieuwe speciale taak. 
Wij vragen jullie het onderstaande te lezen met een open hart 
en te voelen of dit ook voor jullie bedoeld is. 
Dit gedeelte handelt over het inrichten van jullie veld, en lijkt 
een beetje egocentrisch, maar dit is nodig voor een 
onbepaalde tijd, zodat jullie zich losmaken van de oude 
energie en de nieuwe energie bewust gaan neerzetten. 
. 
Alles draait om jullie gedachten en intenties, deze creëren de 
Nieuwe Werkelijkheid. En jullie zijn de vooroplopers, de 
ontwerpers en inrichters van deze Nieuwe Wereld. (zie Healing 
met Hathors) Merken jullie misschien hoe snel je weer af kunt 
glijden naar de derde dimensie van zijn? 
Merken jullie dat het gewone aardse spel nog niet is 
uitgespeeld, en vele vrienden en familieleden nog meedoen 
aan dit oude spel? 
Zien jullie hoe jullie oude wereld snel afbrokkelt om jullie heen? 
En zijn jullie soms zoveel met deze oude wereld bezig dat jullie 
er mee ingezogen lijken te worden? 
Merken jullie hoe akelig dit voelt voor jullie? 
Merken jullie hoe boos je je af en toe voelt, en hoe de energie 
van machteloosheid zich in jullie vasthecht? 
Dit is wat jullie dus echt niet meer willen, dus daarom is het 
aan jullie om jullie nieuwe omgeving te gaan inrichten. 
Wij noemen dit: `het nieuwe veld creëren´. 
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Jullie stappen hiermee uit jullie oude matrix, die hoorde bij de 
oude aarde. Jullie gaan jullie nieuwe matrix voor je ziel 
inrichten terwijl je hier op aarde verblijft. 
Deze zielenmatrix kun je ook ´het veld noemen`, dit is de 
matrix waarin je verblijft terwijl je nog op de ´oude aarde` 
rondloopt. In de nabije toekomst wordt jouw `nieuwe zielen 
matrix´ aangesloten op een groter veld maar allereerst blijven 
we even bij jouzelf. 
 
Wat is het veld ( jouw zielenmatrix) 
Het veld is de nieuwe energie die door jou gebruikt wordt 
voor de inrichting van je omgeving rondom jou. 
In de onderstaande oefening helpen we jullie bij het 
neerzetten van dit nieuwe veld. 
In eerste instantie lijkt de onderstaande oefening 
misschien erg uitgebreid, maar geloof ons als jullie de 
smaak te pakken krijgen dan gaan jullie er naar verlangen 
om er steeds meer mee te gaan werken, om op deze wijze 
je eigen veld te creëren. Het veld, (jouw zielenmatrix), is 
jouw energetische leefomgeving die jij zelf creëert terwijl 
je op een bepaald niveau nog functioneert in de derde 
dimensie van zijn. 
Je bouwt als het ware een vijf dimensionaal veld, of noem 
het een multidimensionaal veld, en we willen jullie hier 
graag een stukje mee op weg helpen.  
Zelf hebben wij, de Hathors, destijds in Egypte ook op 
deze wijze geleefd in de derde dimensie van zijn, terwijl wij 
in ons gezamenlijke eigen multidimensionale veld 
verbleven. Dus je kan gerust zeggen dat wij hier veel 
ervaring mee hebben. Dit willen wij graag met jullie delen. 
 
Zoek een plaats op waar je deze oefening in rust kunt 
beoefenen en begin. 
Jullie kunnen de beneden staande tekst hardop zeggen. In 
het begin is drie maal herhalen van de intentie een optie. 
Je kunt tijdens het uitspreken tevens je handen gebruiken 
door over je navelgebied te wrijven. 
Zoals we jullie reeds beschreven hebben in hoofdstuk 3, is 
het gebied rond je navel een heel speciale plek.  
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Dit gebied is een energiecentrum, belangrijk voor deze 
nieuwe creatie.  
Hier is ook je machtscentrum gevestigd, uiteindelijk ga je 
nu je eigen `koninkrijk ´ opbouwen. 
Uit ervaring zouden we willen opperen dat je linksom over 
je buik wrijft, bijvoorbeeld drie keer en zegt: 
 
1 Vijf dimensionaal veld creëren/ multidimensionaal veld 
creëren en trillingsfrequentie opwaarderen. 
 
2 Geef dit veld een kleur en wij stellen de kleur violet voor, 
of geef het de kleur die je wenst. En richt het daarna in met 
dingen die jou aanspreken. Wij geven hier slechts 
voorbeelden. 
 
        -    Violette kleur in mijn veld 
        -    Goud in mijn veld 

-  Zonlicht in mijn veld 
-  Regenboogkleuren in mijn veld 
-  Kristallen /diamanten in mijn veld 
-  Elfen in mijn veld 
-  Bloemen en vlinders in mijn veld 

         
3 Het veld verankeren 

 
         -   Veld gronden in de Nieuwe Aarde energie 
         -   Veld gronden in de Bron van Eenheid 
         -   Veld gronden in alle richtingen, boven, beneden,  
             opzij links, en rechts. 
         -   Veld opwaarderen naar de hoogst mogelijke trilling 
          
 
4  Waardes in dit veld plaatsen  
    (Aanvullen met de waardes die jij ook belangrijk acht.) 
 
        -     Onvoorwaardelijke liefde in mijn veld 
        -     Vrede in mijn veld 
        -     Vreugde in mijn veld 
        -     Veiligheid in mijn veld 
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        -     Respect in mijn veld 
        -     Overvloed in mijn veld 
        -     Eigen macht in mijn veld 
        -     Eigen kracht in mijn veld 
        -     Verjonging in mijn veld 
        -     Vergeving in mijn veld 
            
5 Daarna plaats je de personen die jij graag in je veld wilt 
hebben in je veld. Bijvoorbeeld mensen die ook in de 
nieuwe energie verblijven, of zij die je accepteren zoals je 
bent. Goede vrienden, geliefden etc. 
Voeg hen allen persoonlijk toe met hun naam. Het kan van 
dag tot dag variëren, jij bepaalt. 
 

- Mijn dochter Cinthia in mijn veld 
- Mijn partner Roland in mijn veld 
- Mijn vriend Wouter in mijn veld. 
- Mijn gidsen en Engelen in het veld 
- Mijn familie van Licht in mijn veld 
- Opgestegen meesters (met naam) in mijn veld 
- Engelen in mijn veld 

 
6  Plaats je intenties in je veld bijv.  
 

- Hoger bewustzijn in mijn veld 
- Gezondheid in mijn veld 
- Dankbaarheid in mijn veld 
- Nieuwe baan in mijn veld 
- Nieuwe vrienden in mijn veld 
- Kunst in mijn veld 
- Muziek in mijn veld 
- Eenheidservaring in mijn veld 
- Stralingsvrij veld 
- Angstvrij veld 
- Vrij van oordeel in mijn veld 
- Verbinding Akashakronieken 
- Veiligheid en bescherming in mijn veld 
- Creatie - energie in mijn veld 
- Vrij van chemicaliën in mijn veld 
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- Groei bevorderend veld 
- Eigen kracht en macht oppakken in mijn veld 
- Balans en evenwicht in mijn veld 
- Zelfhelend vermogen in mijn veld 
- Eigenliefde in mijn veld 
- Helder weten, helder horen, helder spreken 
- Vrijheid en vergeving in mijn veld 

 
En vul alles in wat je nog meer wilt bereiken 
Bouw zo je ziel-matrix op om je heen onder je en boven je en 
heb de intentie waar je ook gaat dit veld met je mee te dragen. 
Wanneer jullie dit dagelijks doen gaan jullie ervaren dat het als 
vanzelf gaat en dat je ook iets terug krijgt voor deze inbreng.  
Jullie gaan namelijk makkelijker functioneren in deze vijf 
dimensionale energie terwijl je verblijft in de derde dimensie 
van zijn. 
Belangrijk is om vervolgens los te laten of je het goed doet, en 
wat er gebeurt etc., ga in overgave en vertrouw. 
Al vlug ga je bemerken dat als jullie met gelijkgezinden samen 
komen dat jullie velden op elkaar zullen gaan resoneren. 
Hoe kun je dit bemerken? 
Jullie bemerken dit door de liefde die je ervaart als je in elkaars 
omgeving verblijft. Er valt dan ook niets uit te leggen, je voelt 
gewoon dat het goed is, en zelfs wanneer je het niet eens zou 
zijn met elkaar, dan voelt het nog goed. 
Er is gewoon niets tussen te krijgen van dualistische energie, 
geen angst, geen onbegrip, geen disrespect of onbalans, 
alleen vrede en liefde is merkbaar waar te nemen.  
Wees je ook altijd heel bewust wanneer je naar buiten toe gaat 
of naar een feestje of als je tv kijkt etc. dat je in je eigen ziel-
matrix, of multidimensionale veld verblijft en dat je bij jezelf 
kunt blijven. Zo hoef je niet meer meegezogen te worden in het 
oude derde dimensie spel. 
Pas dit ook toe voor het slapen gaan, vraag je gidsen en 
engelen er op toe te zien dat je tijdens het slapen ook in je veld 
verblijft. Zet zelf ook gewoon die intentie neer. En probeer er 
terug ook weer aan te denken wanneer je wakker wordt.  
Wees niet bevreesd als je de oefening even niet hebt gedaan, 
en als je eens geen tijd hebt gehad stel je gewoon, dat het 
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energetisch door jezelf opgebouwde veld om je heen staat op 
de wijze zoals je het reeds gecreëerd hebt. 
Speel ook met de energie van dit veld, misschien moeten er 
personen eens uit en anderen er in. 
Misschien zijn er speciale nieuwe waardes die er bij horen etc. 
dit gaan jullie allemaal van zelf herkennen. 
Zo ga je bemerken dat dit veld intelligent is, en dat je ermee 
kunt communiceren. 
Vraag ook aan het veld, om je te helpen. 
Probeer zelf eens uit bijvoorbeeld door te vragen aan het veld 
je een seintje te geven, wanneer het 7 uur is en je moet 
opstaan. Zeg bijvoorbeeld ik wil om zeven uur wakker worden 
en kijk eens of dit werkt voor jou. Of geef de opdracht aan je 
veld om je te beschermen of te waarschuwen voor bepaalde 
gelegenheden.  
Het is vooral allemaal uitproberen, zo leer je je veld beter 
kennen zoals ook alle mogelijkheden. 
Omdat het veld intelligent is, volgt het ook jouw intenties en 
gedachten. 
 
Na een aantal dagen of weken, dat voel je zelf wel aan, kun je 
stoppen met dit ritueel, het veld staat nu constant om je heen, 
en je behoeft er alleen nog maar aan te denken en het staat 
er. 
Het gaat om je gedachtenkracht en je eigen overtuiging. 
 
Lia-Ariël. 
Ik was blij verrast dat de letters vanzelf paars violet 
werden op het moment dat ik over de inrichting van het 
veld mocht berichten. Wonderlijk. 
Bovendien wil ik met jullie delen dat toen ik een poosje 
bezig was met het neerzetten van dit veld, ik in een soort 
vacuüm belandde. Een gebied van stilte en rust. 
Het voelt ook als of je een heel groot wit vel krijgt, wat je 
zelf moet gaan beschilderen, en je hebt in het begin geen 
idee wat je wilt maken of hoe je moet beginnen. Maar 
vervolgens ga je je eigen creaties inbrengen.  
Het zal voor iedereen anders uitwerken, wellicht dat deze 
informatie, jullie van dienst kan zijn 
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Heaven met Hathors 

 
Hoofdstuk 6 
Samenwerkende velden 
 
Jullie bevinden zich nog altijd in een overgangsfase. 
Jullie staan buiten het normale derde dimensiespel, en 
verblijven in de vijfde dimensie en hoger. 
Het is zo mooi voor ons om jullie te aanschouwen en te zien 
hoe jullie leren om de energie te hanteren. 
Het is dan ook niet zomaar dat jullie het zijn die dit lezen, jullie 
hebben je hiervoor aangemeld om deze opdracht te vervullen. 
Belangrijk is om zoveel mogelijk in liefde te blijven en 
liefdesenergie te genereren en integreren in jullie zelf en in 
jullie omgeving. Wees in liefde en in compassie met alles om je 
heen. Het is een hele uitdaging om in deze fase te verblijven, 
mede doordat veel mensen om je heen wel gaan opmerken 
dat je anders bent, maar ze kunnen er niet de vinger opleggen 
wat er is. Wat jullie ook bemerken is dat jullie je een beetje 
alleen of eenzaam kunnen voelen. 
Geloof ons echter dit is slechts een korte fase en weet dat dit 
nodig is.  
Sommigen onder jullie zullen uitgedaagd worden door hun 
omgeving, men zal je in een soort van ‘val’ trachten te lokken 
door uitspraken van jullie te willen horen. 
Mensen om je heen vragen misschien;  
 
Waarom verzet je je tegen de wereld? 
Waarom kun je je niet gewoon aanpassen aan de wereld? 
Waarom denk je toch steeds dat je het beter weet? 
Waarom denk je dat jij het allemaal weet, is het niet mogelijk 
dat uiteindelijk uit zal komen, dat je het helemaal bij het 
verkeerde eind had? 
Denk je dat de hele wereld gek is, en dat jij alleen degene bent 
die slim is? 
 
Hoe gaan jullie hier mee om?  
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Want sommigen van jullie zullen zich wellicht aangevallen 
voelen, en gaan twijfelen. 
Twijfel vraagt om een specifieke keuze, probeer dan ook om 
alles weer voor jezelf helder en duidelijk te krijgen. 
Vraag gerust om tekens vanuit de Bron en ga weer verder als 
je je volledig terug in je hart bevindt. 
Blijf in je hart is ons advies en stop er mee om anderen te 
willen overtuigen. Weet dat voor iedereen een juiste tijd zal zijn 
om alles te kunnen bevatten. 
Geef toe aan je omgeving dat je anders denkt, maar dat je niet 
negatief of zo wil overkomen, omdat je bepaalde dingen nu 
eenmaal anders ziet. 
Laat iedereen in hun waarde, en vraag om zelf ook in je 
waarde te mogen blijven. Ga niet in het verzet, ga niet jezelf 
kleiner maken, of groter maken, ga niet proberen dingen uit te 
leggen. 
Ons advies is: luister naar hen en glimlach van binnen. 
Stel je voor dat je met je hart kan glimlachen, en smile en laat 
voelen dat je de ander graag ziet. 
Laat liefde vloeien, en laat het er verder bij, zonder uitleg. 
Alle uitgesproken vragen van anderen zijn er vaak ook omdat 
in ieder van jullie toch ook nog vragen leven, en deze worden 
buiten je geprojecteerd via je omgeving.  
Verder kun je ook merken dat er een bepaalde 
nieuwsgierigheid naar jou ontstaat door je omgeving, omdat ze 
bemerken dat je voor een deel onbereikbaarder bent 
geworden. 
Jouw nieuwe veld begint te versterken, en dit maakt dat 
anderen jou minder kunnen doorgronden. 
Soms zijn jullie zelfs `onzichtbaarder´ dan je zelf kan beseffen, 
voor de buitenwereld. 
Bovendien kunnen jullie bemerken dat het lijkt alsof je je meer 
beschermd voelt in de wereld, een gevoel van onaanraakbaar 
zijn en omringd met een soort van `mantel van bescherming´. 
En hoe komt dit? 
Voor een groot deel komt dit omdat je energie nu op een hoger 
niveau trilt en dat je datgene aantrekt wat bij dit hogere niveau 
past. Bovendien heb je geleerd dat je zelf de creator bent van 
je eigen leven, en dit gaat steeds duidelijker een vorm krijgen. 
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Door je intenties, je eigen macht op te pakken, je eigen kracht 
in te zetten, en je te omhullen met liefde begin je een totaal 
andere uitstraling neer te zetten. 
Het heeft ook gevolgen in die zin, dat bepaalde mensen die jou 
heel dierbaar zijn, jou niet meer kunnen volgen. 
Eerst lukte dit misschien wel nog tot op een bepaalde hoogte, 
maar in deze fase vallen helaas een heleboel mensen af in 
jouw omgeving. Dit kan voor een eenzaam gevoel zorgen. 
Het kan jullie veel verdriet berokkenen, wellicht kunnen jullie je 
hier ook op voorbereiden. Besef dat jullie dadelijk weer 
allemaal in ´de zelfde ruimte` verblijven, laat het los, geef het 
maar over.  
Velen van jullie, die al die tijd een soort functie hebben 
ingenomen van begeleider, of gids voor een aantal mensen in 
je leven, en die getracht hebben deze mensen in hun veld te 
halen, komen er in deze overgangsfase achter dat deze 
personen uit hun leven kunnen gaan vertrekken. 
Of wel zij gaan een andere ingeslagen weg, of er overlijden 
mensen, of je laat ze niet meer in jouw belevingswereld toe. 
Bovendien zullen jullie, je vroegere rol van gids, of begeleider 
veel minder toepassen, het is belangrijk om meer op jezelf 
geconcentreerd te zijn. Het is als het ware nodig om alle zeilen 
bij te zetten en nu voor jezelf te gaan, en dit is iets wat de 
meesten van jullie niet echt kennen. 
Jullie zijn destijds veel meer in de rol of functie van leraar, gids 
begeleider, redder gestapt om zoveel mogelijk mensen te 
kunnen bereiken. Velen krijgen nu het deksel op hun neus, 
want dit is niet langer jullie weg, het komt later wel weer terug 
maar in een nieuwe vorm. Wanneer jullie krachtig genoeg zijn 
kunnen jullie deze taak vanaf een heel nieuw level weer 
oppakken. 
Ach lieverds, wees nu bereid om jezelf volledig te kunnen 
omarmen in het feit dat je nu jezelf voorop mag zetten. 
Alles heeft zijn doel, en besef dat dit ook de bedoeling is in 
deze fase. Natuurlijk beslissen jullie bij alles wat je doet zelf! 
Wanneer mensen daadwerkelijk om jullie hulp of energie 
vragen, overweeg dan bij jezelf of dit ook goed voor jou is, 
omdat je jouw energie nu misschien niet moet gaan opsplitsen. 
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Blijf gefocust in je veld, blijf gefocust op de mensen die je daar 
in hebt uitgenodigd, blijf gefocust op liefde, en laat je niet naar 
beneden halen door mensen die buiten dit veld verblijven, en 
graag door jou geholpen of gered willen worden, omdat 
mensen het zo gewend zijn, en het zo gemakkelijk bleek. 
Besef dat ieder individu op jullie Aarde, op dit moment 
misschien nog meer als anders, zijn eigen ervaringen krijgt 
aangereikt en daar doorheen moet gaan, net zo als jullie dit 
ook de laatste jaren hebben gedaan. Wanneer jullie hen 
zouden willen ontlasten zou dit een verzwaring voor je eigen 
proces kunnen zijn, en wellicht denk je dat je dit aan kan, maar 
is het ook wel de bedoeling? 
Ontneem je anderen dan niet hun eigen ervaringen? Ontneem 
je hen niet hun verantwoordelijkheid voor hen zelf? 
En kun jij jouw nieuwe taak, jouw focus nog wel op de juiste 
wijze in stand houden? 
Met medelijden help je niemand, wel met compassie, en laat 
de ander dan zijn eigen ervaringen en heb compassie met hen 
en met de wijze waarop zij dit doen. 
Het zal blijken dat iedereen zijn eigen traject aflegt, en daar 
sterker uit kan treden. Wanneer jij het voor hen oplost ontneem 
je hen deze ervaring, bovendien wil je hiermee ook aangeven 
dat je hun eigen vermogens onderschat. Neem gepaste 
afstand, is ons advies. 
Jullie zijn niet verantwoordelijk voor hen, het is goed dat 
iedereen zijn eigen verantwoordelijkheid mag gaan oppakken. 
Bereid jullie er op voor, dat er dadelijk een toestand in de 
Oude Wereld zal kunnen ontstaan, waar heel velen die nog in 
de derde dimensie van ´zijn` verblijven, door zeer moeilijke 
problemen zullen worden overvallen. Wanneer je dan ingrijpt 
of anderen wil gaan ´redden´, zul je mee getrokken worden in 
een Wereld die jij allang niet meer bij jou voelde passen. Een 
wereld die voor jou niet meer jouw wereld zal zijn. 
Wil je dit? 
Vraag het jullie nu af want deze tijden zullen er spoedig 
aankomen. 
Voelen jullie je verantwoordelijk voor hen, wil je in je helpers of 
gidsenrol stappen?  
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Bedenk dan dat jij jouw eigen taak dan niet kunt uitvoeren, en 
het zal bovendien leiden naar een weg die jij ontgroeit bent. 
Lieverds, richt je meer op het Nieuwe, en op de nieuwe velden 
die iedereen gecreëerd heeft of zal gaan creëren. 
Voel hoe het is om samen te komen met de hogere 
bewustzijnsvelden van anderen wanneer je samenkomt met 
gelijkgezinden. Voel hoe je samen vibreert en jullie velden 
elkaar overlappen en versterken. 
Dat is wanneer het voelt alsof je in een veld van zinderende 
liefde staat. Voel de vreugde van de trillingen van liefde die 
door jouw lichaam trekken, voel de vrede van de toestand 
waarin je je nu bevindt. Dit is jullie nieuwe staat van zijn, 
binnen jullie nieuwe kaders. 
Leer samen te werken met deze velden en ga ontdekken wat 
de meerwaarde is van het elkaar ontmoeten in deze 
liefdesvelden. Voelt het niet bijna alsof je `de liefde bedrijft´, 
terwijl je samen lacht en samen energetisch uitwisselt. 
Wij mogen aan jullie kenbaar maken, dat er een hogere soort 
van liefdesenergie naar jullie Nieuwe Wereld is gekomen. 
Een liefdesenergie die alleen nog maar in kracht toe kan 
nemen. Dit is waardoor jullie liefdesvelden zich samen kunnen 
gaan verenigen. Dit is een soort her-verbinding of 
reconnection, na even eerst je eigen veld op orde te hebben 
gebracht.  
De Hoge liefdesenergie die in feite eeuwen en eeuwen lang 
niet naar jullie aarde heeft kunnen stromen stroomt nu door 
jullie lichamen en jullie velden, en jullie kunnen deze 
belichamen en uitstralen, waardoor jullie elkaar en elkaars 
velden bekrachtigen en jullie deze hoge liefdesfrequentie voor 
het eerst weer hier gedownload kan worden, in jullie wereld. 
En nu weten jullie nog maar half wat dit voor een taak is, en 
wat dit voor een impact heeft op deze Nieuwe Wereld. Wij 
worden plaatsvervangend blij, om dit te mogen ervaren. Kom 
lieve broeders en zusters, wees samen met ons blij voor jullie 
Nieuwe Wereld, die nu eindelijk haar ware schoonheid vrede 
en geluk mag gaan ervaren en mag uitdragen.  
Dit gaat snel voelbaar worden voor velen. 
Dit is jullie geschenk aan de Aarde. 
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Bevrijd jullie fantasie  

en speel als een kind. 

Een kind dat voor het eerst  

met het nieuwe  

in aanraking komt! 

Wees open en vrij 

Wees nieuwsgierig en blij 

Verheug je als een wezen, 

zo puur, 

op alles wat nog  

ontdekt mag worden 

 
Hathors 
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Heaven met Hathors 
 
Hoofdstuk 7 
Je eigen matrix voeden 
 
Ervaring van Lia-Ariël;  
Er treedt een verandering op in mij! 
Eerst heel subtiel, langzaam sterker merkbaar! 
Door het neerzetten met volle aandacht van het veld word 
je eerst iets losser gemaakt van je omgeving. 
Alleen de mensen die je dagelijks uitnodigt in je veld, 
worden duidelijker aanwezig. 
Ik bemerk ook dat ik steeds meer behoefte krijg aan me 
los te maken van de problematiek in de wereld. 
Hoe vaak was ik niet boos, verdrietig, angstig bij alle nare 
berichten over oorlog, opstand, moord, wat gewoon 
dagelijkse kost was. Hoe vaak werd ik niet verdrietig bij 
het zien hoe mensen de wereld kapot maken voor de ogen 
van ons allen, terwijl de mensen met allerlei middelen 
steeds meer worden gedrogeerd, niet meer in staat zijnde 
om dit alles een halt toe te roepen. 
Hoe moeilijk was het om te zien hoe de mensheid lijkt te 
verloederen, de normen en waarden steeds minder lijken 
te worden en men elkaar vermoordt. Te zien hoe onze 
kinderen worden vertrapt uit naam van bepaalde machten  
en/ of religies. Dit alles komt in feite tot een dieptepunt op 
deze aarde. 
Dit alles kwam ook tot een bepaald punt in mijzelf, het is 
alsof je eerst de bodem van de zee moet aanraken tot dat 
het kan keren en zo was het, het stopte….. 
Opeens bemerkte ik de stilte in mijzelf. 
Ik hoefde er niet meer in mee te gaan, in het verdriet van 
de mensheid en de oorlogen en de pijn. 
Nu richt ik mijn aandacht op wat positief is en mij helpt om 
mijzelf en anderen lief te hebben en mijzelf neer te zetten. 
Steeds minder verbonden met hebzucht, minder 
verbonden met angst, steeds minder verbonden met 
ongeloof bij het zien van waar de mensheid op af lijkt te 
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stevenen. Ik richt mijn aandacht op gezonde voeding, op 
mensen die mij ondersteunen, die mij respectvol 
bejegenen, op mijn zelfhelend vermogen en mijn kracht. 
Richt mijn aandacht op hen die mij zien en accepteren en 
richt mij op de God in mij. 

 
Hathors 
Ja, vanaf hier nemen wij het weer over. 
Ja, lieverds dit is dus precies zoals het ook de bedoeling is, 
wanneer jullie onze voorstellen met instructies zouden volgen, 
maken jullie je als het ware los van het oude. 
Jullie leven nog gewoon door in jullie opgewaardeerde 
lichamen, terwijl jullie energetisch steeds krachtiger in trilling 
verhogen. De verhoging van trilling heeft tot gevolg dat jullie je 
omgeving anders gaan waarnemen. 
Jullie laten zich steeds minder afleiden door je omgeving en 
het lijkt nu alsof je vroegere leven als een soort film voor je 
wordt, waar je naar kijkt maar niet echt meer aan deel lijkt te 
nemen. Een film waarover jij zelf de macht hebt of je hem nog 
wil zien of niet. Je kan spelen met die knop, aan…of uit…. 
Jouw echte leven speelt zich min of meer af in het nieuwe door 
jullie nieuwe zelf gecreëerde veld, een zielenmatrix die op een 
hoger niveau trilt als voorheen. 
Dit veld wordt gevoed en bekrachtigd door het hoogste licht 
van de Bron, en samen met de invloed van de zon, worden 
deze opwaarderingen als maar verhoogd. 
Algauw gaat je leven er anders uitzien, je voelt je als het ware 
beschermd door je nieuwe veld waar je in verblijft. 
Bovendien ga je je wensen meer en meer neerzetten die je wilt 
aantrekken naar je nieuwe veld. 
Zet duidelijk neer wat je wenst, en ga het voor je zien. 
Door hier meer en meer aandacht aan te besteden, voed je als 
het ware je veld, en met voeden bedoelen we je veld krijgt 
meer en meer aandacht en wordt ondersteund door je 
gedachten en vormt zich in een creatie die onnoemelijke 
kansen en voorstellingen aan jullie heeft te bieden.  
En wees alert want alles wat je je wenst, trek je versnelt naar 
je toe. 
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Aandacht voedt het veld 
Hoe meer je ook door de dag heen aandacht kan schenken 
aan je veld hoe meer je je veld ´voeding` geeft in zijn bestaan, 
Hierdoor krijgt het veld als het ware bestaansrecht het is 
immers nauw verbonden met je nieuwe zijn. Het wordt 
werkelijkheid. 
 
Communicatie voedt het veld 
Door regelmatig met het veld in contact te treden, kun je leren 
het veld als het ware te zien als een deel van jou waar je 
contact mee krijgt. Begin met het veld te communiceren, dit is 
de voeding, communiceer met het veld en stel het veld vragen. 
Betrek het veld in de dingen die je overdag doet, de dingen die 
op je pad komen betrek die in dit veld en vraag om raad voor 
een bepaald probleem. 
Je bouwt zo als het ware een nieuw deel van jezelf uit, dit is 
een uitbreiding van jou. Wanneer je vragen stelt krijg je via het 
veld sneller antwoorden, zo ontstaat een makkelijkere 
communicatie en zo voel je je sneller één met jouw uitbreiding. 
 
Licht van de Bron/ zon voedt het veld 
Door regelmatig contact te maken met de Bron, en het Licht 
van de Bron door jou heen te laten vloeien voed je de energie 
van het veld. Ook het licht van jullie zon, en grote centrale zon, 
zijn de voeders van jullie energie. 
Je verhoogt regelmatig je trillingsfrequentie, en je voelt je zo 
beschermd in je eigen Lichtveld. 
 
Vertrouwen en liefde voeden het veld  
Wanneer je vertrouwt op je veld, voelt het snel als iets eigens. 
Het voelt als thuis, en je vertrouwt erop dat het veld je 
beschermt en begeleidt. 
Vertrouwen zorgt immers voor gevoelens van verbondenheid. 
Al gauw bemerk je dat jullie angsten zullen afnemen voor het 
gene wat er in jullie oude wereld gebeurt. 
Waarschijnlijk voelde je voorheen nog hoe als het ware het 
oude netwerk in de wereld jou dreigde te verstikken en hoe je 
werd mee getrokken in een soort afgrond. 



  56 

Nu, terwijl om je heen, de oorlogen zich ontketenen, en alles 
misschien steeds dichter bij komt, blijft er in jou toch een basis 
van rust als je duidelijk in je eigen veld verblijft. 
Plaats ook de energie van rust en vrede in je veld, en sta niet 
toe dat er negatieve energieën je veld betreden. 
Blijf in dit beschermende hoger dimensionale veld, terwijl je 
toch kan functioneren in de oude wereld die buiten jouw veld 
nog steeds aanwezig is. Laat liefde in en om je veld stromen 
en wees in het moment zelf. Wij beseffen dat het voor jullie niet 
altijd gemakkelijk is om dit te begrijpen en/ of ook toe te 
passen, maar we weten uit ervaring dat dit werkt, en dat dit 
tevens voor jullie de manier is om je staande te houden in jullie 
oude wereld, waarmee je nog steeds een connectie hebt. 
 
Velden serieus nemen en echter maken 
Door jullie velden steeds ´echter` te maken, komen jullie het tot 
jullie nieuwe realiteit, daardoor zullen jullie zich steeds meer 
kunnen onttrekken aan de matrix van de derde dimensie. 
Daardoor heeft deze ook veel minder invloed of vat op jullie, 
en voelen jullie de angsten van de andere mensen, en hun 
boosheid en frustratie ook veel minder. 
Tevens zullen entiteiten van overledenen, jullie veld ook niet of 
nauwelijks kunnen betreden, waardoor jullie helderder van 
geest kunnen blijven en meer energie kunnen krijgen. 
Velen van jullie gaan steeds meer gevoelens van 
gelukzaligheid kunnen ervaren. Eveneens bemerk je dat de 
sluier als maar dunner wordt en je de andere dimensies 
makkelijker binnen kunt lopen om daar eens rond te kijken. 
En waarom niet, jullie hebben hier alle kans toe. 
Velen van jullie deden dit al in jullie dromen, maar nu is dit ook 
mogelijk op bewust niveau. 
Besef dat dit veld vele doeleinden beoogt, en één ervan is dat 
jullie, jullie multidimensionale zijn weer herinneren. 
Jullie beseffen dat jullie deel uitmaken van iets zeer groots en 
machtigs, en dat jullie zelf ook veel machtiger zijn als dat jullie 
ooit durfden te geloven. 
Jullie ontwaken nu volledig, en begrijpen niet waarom jullie dit 
niet eerder zo volledig konden beseffen. 
Jullie hebben jezelf vaak zó klein gevoeld, en zo afhankelijk. 
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Jullie zijn als slaven gebruikt en hebben er aan meegewerkt 
om deze slavenhandel in stand te houden, uit angst. 
Jullie zijn afhankelijk geweest, zoals `baby’s´ dit ook zijn van 
hun ouders. Jullie groeiden als het ware nooit op tot een 
volwassen wezen. Een wezen dat voor zichzelf kan denken en 
beslissen, en iemand die zelf verantwoordelijk is voor zijn 
welbevinden, en zijn groei. Jullie waren afhankelijk van geld en 
de materie, en keken op tegen hen die jullie bazen, politieke 
leiders of religieuze leiders waren. 
´Waarom konden we dit niet eerder zien?` Dat horen we jullie 
afvragen.  
Waarom kan het grootste deel van de mensheid het nu nog 
steeds niet zien? Dat is nog een krachtigere vraag. 
Tja, lieve mensen, dit hoorde bij de afspraken die jullie, die het 
spel bedachten en meespeelden hier op Aarde, hebben 
afgesproken. 
Net zo als het nu in de tijd staat dat het spel zich opheft, ook al 
zijn er enkelen die niet willen stoppen, en hun macht niet willen 
prijsgeven. Deze mensen, die nu nog verwoede pogingen 
ondernemen om het spel gaande te houden onder hun eigen 
condities, bemerken de veranderingen ook. 
Maar al is het spel misschien nooit helemaal eerlijk gespeeld, 
geloof ons het wordt heel eerlijk beëindigd. En, lieve mensen, 
dit zal niet lang meer duren. 
 
Wij stellen voor dat jullie dit alles al eens gaan uitproberen om 
te ervaren en daarom vragen we onze vriendin en schrijfster, 
om al een gedeelte van dit boek eerder vrij te geven aan jullie. 
Door hier mee te beginnen, kunnen jullie je prima voor 
bereiden op dat gene wat te gebeuren staat. 
Jullie kunnen ons of andere ascensie meesters altijd om hulp 
vragen. Bovendien kunnen wij functioneren als bekrachtigers 
van jullie energetische velden, door jullie bij te staan in dit 
proces en extra energie te genereren voor jullie velden. 
Veranker jullie velden in de Bron, en veranker jullie velden met 
de andere multidimensionale velden bijvoorbeeld van jullie 
vrienden op Aarde, of van jullie Familie van Licht, jullie gidsen 
en engelen. Veranker jullie velden met de nieuwe energie van 
moeder aarde. Vraag haar je te ondersteunen in dit proces. 
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Heaven met Hathors 
 
Hoofdstuk 8 
De nieuwe coderingen 
 
Om verder te gaan waar we gebleven waren, ja lieve mensen 
het zal heel eerlijk beëindigd worden, dit spel wat jullie leven 
op Aarde noemen. 
Wij willen niet te diep hierop ingaan, omdat dit boek in feite 
geschreven is om jullie te helpen bij het inrichten van de 
Nieuwe Wereld, maar toch is het van belang om iets meer van 
de oude wereld te begrijpen, zodat jullie niet meer dezelfde 
`fouten´ hoeven te maken. 
Maar maak je geen zorgen want er zal van hogerhand op 
toegezien worden dat het in de Nieuwe Wereld heel anders zal 
verlopen, en jullie zullen nooit meer toestemming krijgen om 
het ´fout` te doen. 
 

1  De oude dualistische wereld werd voortgestuwd door 
hebzucht en macht en een constant gevoel van angst 
voor tekorten. 

2  Er waren twee partijen de machtigen en de 
machtelozen, en vele machtelozen werd groot onrecht 
aan gedaan. Het was het geld en de macht die 
zegevierden. 

3 Er was een ongelijke verdeling van geld, bezit, 
goederen, eten, bewoning etc. 

4 Er was een kleine groep die de grote groep aanstuurde 
uit eigenbelang en steeds belust op hun geld en 
diensten, waardoor de grote groep als het ware de 
slaven waren van de kleine machtige groep, waardoor 
er constant geen gelijkwaardigheid mogelijk was. 

5 Mensen werden in angst en armoede gehouden, door 
allerlei middelen, zoals de religie, de bazen, de 
banken, door oorlogen, door misbruik, moord etc. 

6 Als mensen dachten dat ze recht van spreken hadden 
werden ze er onder gehouden, en stemmen op jullie 
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leiders leek eerlijk te gebeuren maar was vaak een 
farce. 

7 Veel gebeurde achter de rug om van de goedgelovige 
mensheid, maar achter de schermen kwamen de ware 
gezichten en bedoelingen naar buiten. 

8 Anders denkenden, anders voelende, mensen die 
ergens tegen waren of provoceerden werden 
verhinderd of gedood. 

9 Er was geen respect voor de mens, en zeker ook niet 
voor het dier of voor de natuur van moeder Aarde. 

10 Er was meer sprake van nemen en minder van geven. 
11 Ieders uniciteit werd vaak kapot gemaakt, iedereen 

werd over een kam geschoren, want dat komt veel 
beter van pas om alles en iedereen in toom te houden. 

12 Mensen werden overheerst, en bang gemaakt, 
waardoor hun vrijheid werd afgenomen 

13 Mensen werden tegen elkaar opgezet, via de verdeel 
en heers methode. 

14 Gezonde mensen werden ziek gemaakt via angsten en 
verkeerde voeding, slecht water, verkeerde 
medicijnen, valse voorlichting etc.. 

15 Jullie eigen verantwoordelijkheid opnemen voor jezelf 
werd jullie als het ware ontnomen, dit is voor de een 
meer van toepassing geweest als voor de ander. 

 
Wij schetsen hier een algemeen beeld, waar misschien niet 
iedereen zich in kan vinden, maar hopelijk kunnen jullie zich 
wel vinden in het beeld van de Nieuwe Wereld. 
Daarbij moeten we aantekenen dat wij liever een andere taal 
zouden spreken een taal van licht, met coderingen, en andere 
woorden, die jullie verstand te boven zouden gaan. 
Zo zouden we jullie echter niet kunnen bereiken, dus wij 
passen ons aan in jullie taal, waardoor alle beweringen voor 
jullie te begrijpen zijn, wat niet weg neemt dat er nog veel meer 
is om te creëren in dit nieuwe veld. 
Dit kan pas wanneer je een bewustzijn hebt ontvangen, wat 
deze nieuwe ideeën kan begrijpen en ontvangen. 
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In de Nieuwe Wereld: 
 

 Zal er eenheid zijn. 

 Zal er overvloed zijn. 

 Worden we voortgedreven door de prikkel van 
liefde, met name onvoorwaardelijke liefde. 

 Zal recht zegevieren. 

 Zal er gelijkheid zijn voor iedereen en alle levende 
wezens. 

 Zullen liefde, dankbaarheid, compassie, vergeving 
en licht aanwezig zijn in iedereen. 

 Zullen jullie je eigen verantwoordelijkheid op 
nemen. 

 Zullen gezamenlijke beslissingen genomen worden 
met voldoende inspraak. 

 Zal alles in het openlijke worden gebracht, geen 
geheimen meer. 

 Zal iedereen gerespecteerd worden om wie hij is 
en zijn speciale bijdrage. 

 Zal ieders uniciteit voorop staan. 

 Zal ieders wil worden gerespecteerd. 

 Zal alles gebeuren voor het hoogste goed van 
iedereen. 

 Zal alles eerlijk verdeeld worden. 

 Zal er gezamenlijk bezit zijn, zonder schulden. 

 Zal ieders bijdrage aan de maatschappij wenselijk 
zijn, hoe klein ook. 

 Zal ieder zijn bijdrage doen naar eigen kunnen. 

 Zal dwang afwezig zijn. 

 Zullen vrouw en man gelijkwaardig zijn. 

 Zal ieder kind gelijkwaardig zijn. 

 Zullen dieren en planten gelijkwaardig zijn. 

 Zullen allen ook gelijkwaardig behandeld worden. 

 Zal alle oordeel verdwijnen. 

 Zal ieders vrijheid gerespecteerd worden. 

 Zal oude pijn, angst of verdriet gezamenlijk 
getransformeerd worden.  
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 Zal er voor iedereen geborgenheid zijn, ook in de 
vorm van een huis en thuis. 

 Zal ieders kwaliteiten worden geëerd en gezien. 

 Zal ieder mens volwaardig zijn en zonder 
gebreken. 

 Zal er vrede en onvoorwaardelijke liefde zijn. 

 Zal alles wat je nodig hebt tot jou komen, in 
overvloed. 

 Zal er gezondheid zijn. 

 Zal er rust en vrede heersen. 

 Zullen er vele mogelijkheden tot spirituele groei 
zijn. 

 Zal voelen, belangrijker zijn dan denken. 

 Zullen emoties in positieve zin gebruikt gaan 
worden en sneller losgelaten worden. 

 Zal er genoeg ruimte zijn voor iedereen om te 
groeien en te creëren in hoger tempo. 

 Zal alles gebeuren in overeenstemming met God 
en Godin, voor jullie eigen hoogste goed. 
 

Al deze kwaliteiten zijn belangrijk om regelmatig te herlezen en 
aan te vullen door jullie eigen ideeën. 
Hoe meer jullie zich hiermee verenigen hoe meer het als 
nieuwe coderingen in jullie energetische velden kan dringen, 
en het iets eigens wordt, iets `normaals´. 
Deze nieuwe coderingen kunnen ook worden uitgebeeld in 
symbolen, want symbolen zeggen meer als woorden. Waar 
woorden nog meer verbonden zijn met het hoofd en de 
persoonlijkheid, komen codes binnen via het hart en via het 
voelen. Daarom willen wij jullie ook vragen om de woorden in 
dit boek via jullie harten te laten binnen komen en voel wat het 
met je doet. 
Ondertussen is onze berichtgeefster onze codes in de vorm 
van geometrische figuren aan het downloaden en op papier 
aan het plaatsen, en deze  zullen later worden toegevoegd aan 
dit boek. 
Woorden zijn in de derde dimensie voor jullie altijd zeer 
belangrijk gebleken. Woorden kunnen positief of negatief 
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gebruikt worden. Dit hebben jullie kunnen ervaren in de ´oude` 
wereld. 
De communicatie in de vorm van woorden, die jullie hebben 
gebruikt is echter zeer beperkt. Woorden hebben naast 
informatie en een mogelijkheid om samen te delen, ook de 
mogelijkheid om te kwetsen en te misleiden. Via jullie 
communicatie zijn er vele leugens verteld en zijn er veel 
miscommunicaties geweest, naast de positieve en helende 
functies van woorden. Jullie woorden kunnen de oude 
gevoelens en trauma´s aanraken vanuit het verleden, dit kan 
als een soort trigger werken en veel los maken bij de ander. 
Woorden hebben de mogelijkheid jullie innerlijk totaal 
ontredderd te doen voelen, het lijkt soms alsof woorden in jullie 
werken als een balletje in een flipperkast. 
Vele onverwerkte gevoelens kunnen met een enkele 
opmerking veel in jullie aanraken en jullie pijn berokkenen. 
We vragen jullie om te oefenen de woorden van anderen die 
jullie raken, bij je binnen te laten komen en het meteen weer 
naar buiten te laten glijden, zonder dat het nog iets aanraakt in 
jullie. Let daarvoor in de plaats meer op de lichaamstaal van 
de ander, kijk naar de ogen of de houding. Is de ander zich 
bewust wat de woorden met je doen, is de ander in liefde? 
Is de ander erop uit om te kwetsen? Is de ander alleen maar 
angstig en uit zich dit via zijn of haar woorden? Worden er 
projecties op jou geplaatst via hun woorden? 
Jullie zullen gaan opmerken, dat het vaak van anderen niet de 
bedoeling is kwetsend of overheersend te zijn. 
Ga in compassie voor de ander en blijf in liefde, glimlach alleen 
als reactie. Besef, dat wat er aangeraakt wordt in jezelf, nog 
een oude conditionering is, een oud patroon of een oud 
trauma. Los het in stilte op in jezelf, dit kan terplekke, of later 
als je tijd en ruimte hebt. Bedank de ander, voor de opmerking, 
waardoor jij weer een deel kan opschonen in je gevoel en 
emotie. Waar we naar toe willen is, leef meer in stilte en 
probeer minder te spreken. Of zwijg, als je bemerkt dat je niet 
in staat bent vanuit liefde te spreken. 
Geef wel aandacht aan de klanken die jullie kunnen maken 
vanuit je mond en keel. Produceer samen klanken en voel hoe 
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helend deze voor jullie energetische en emotionele lichaam 
zijn. Klanken in de vorm van mantra zingen is ook helend.  
Blijf voelen en laat je energie van licht en liefde de vrije loop, 
hiermee raak je de ander aan en laat hen weten dat ze er 
mogen zijn en dat ze goed zijn, net zo als jij goed bent. 
Ga je toch opnieuw in spreken, zorg dan voor 
gelijkwaardigheid en hou een open hart naar elkaar ook tijdens 
het spreken. Spreek met zuiverheid en kies je woorden 
zorgvuldig. Spreek daarom ook langzamer, duidelijker en met 
zorgzaamheid voor elkaar. Stuur bewust liefde mee met je 
woorden en de informatie die je dan met elkaar deelt zal van 
een ander niveau zijn. De informatie zal niet alleen binnen 
komen via de oren en het hoofd, maar zeker ook via het harten 
gevoel. De volgende stap is een vorm van symbolisch spreken.  
Later meer hierover. 

 

Wanneer woorden 

symbolen worden 

en een glimlach  

hen vergezelt 

Wanneer je spreekt 

zacht en vrijblijvend 

met een open hart 

wordt niemand meer gekweld 

Wanneer je rustig  

en oprecht  

met liefde alles zegt: 

Dan is er vrede 

 

Hathor 
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Deel 2 
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Heaven met Hathors 
 
Hoofdstuk 9 
Coderingen die jullie helpen herinneren. 
 
Wij starten dit nieuwe deel graag met de doorgegeven codes, 
die onze berichtgeefster via ons mocht downloaden. 
De codes zijn heel eenvoudig en dit is ook waarom vele van 
jullie deze codes op een dieper zieleniveau zullen herinneren. 
Codes zijn niet hetzelfde als symbolen, codes zijn tekens die 
ontworpen zijn voor een specifiek doel. 
Iedere code bevat een bepaalde kennis en wanneer je ermee 
in contact komt onthult zich deze kennis. 
Sommige codes bevatten een oud geheim of een speciale 
boodschap, ze werken vaak als een herinnering aan iets wat 
belangrijk is om te weten op het moment dat het contact met 
de code plaats vindt.  
Deze codes, die wij aan jullie vrijgeven op dit speciale moment, 
zijn voor jullie van belang in jullie bewustzijnsproces omtrent 
de Nieuwe Wereld. 
Ze zijn in feite door jullie bekend en mogen nu opnieuw 
worden geactiveerd. Ze kunnen in jullie velden  geplaatst 
worden door jullie zelf, door er contact mee te maken en ze 
zullen daarna in jullie velden, hun werking verder voortzetten. 
De codes hebben als doel, om jullie te helpen met het 
verhogen en opwaarderen van jullie trillingsniveaus en de 
nieuwe ´vorm` vast te houden van jullie opgewaardeerde 
velden en jullie scheppingskracht. 
Voel goed bij je zelf of je deze codes wil gaan gebruiken. 
Alle codes hebben een opbouw, beginnende van 1 naar 5 
 

 De eerste serie van vijf codes activeren jullie 
celgeheugen, en activeert de pijnappelklier.  
 
Code 1 van 1  
Code 2 van 1 
Code 3 van 1 
Code 4 van 1 
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Code 5 van 1 
 

            Jullie kunnen deze codes ook voor jullie derde oog  
            ( zesde chakra op het voorhoofd) houden, en in  
            stilte ervaren wat dit met je doet. 
 

 De tweede serie van vijf codes, roept 
herinneringen op aan het paradijs, en de werelden 
waar jullie leefden in vrede en harmonie, en zal dan 
ook zorgen voor jullie balans en harmonische 
ervaring in jullie velden. Waarvan de vijfde code 
van deze serie een heel krachtige is, en voor velen 
van jullie bekend uit de tijd van Atlantis. 
 
Code 1 van 2 
Code 2 van 2 
Code 3 van 2 
Code 4 van 2 
Code 5 van 2 
 
Houdt deze codes ook voor je thymusklier, tussen je 
hart en je keel en laat deze zo zijn werk doen. 
 

 De derde serie van vijf codes, zijn hulpmiddelen 
om jullie velden en jullie lichtenergie te verankeren 
in de nieuwe moeder aarde energie. Ze zorgen ook 
voor jullie welbevinden en sterken jullie in jullie 
proces. Deze codes hebben ook grote invloed om 
jullie trillingsniveau te verhogen, en jullie hart te 
openen, daarom kun je deze codes ook voor je 
hartchakra houden. 
 
Code 1 van 3 
Coce 2 van 3 
Code 3 van 3 
Code 4 van 3  
Code 5 van 3 
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Doelbewust wordt de betekenis van de codes niet met 
woorden bij de code geplaatst, dit om de code in puurheid te 
kunnen laten inwerken in jullie energetische velden. 
 
Wanneer jullie met de codes gaan werken, zorg dan dat je 
volledig bent afgestemd op jezelf en jullie velden.  
Het is heel goed mogelijk dat ieder van jullie anders reageert 
op de code, dit is afhankelijk van jullie ervaringen in vorige 
levens en de planeet waarvan je afkomstig bent. 
 
Maak steeds contact met één code en geef deze energie de 
kans om te integreren, voordat je met een andere code begint. 
De codes kunnen ook tijdens het slapen op je gelegd worden, 
voor een helende werking tijdens de nacht. 
Wanneer je kristallen in huis hebt, bijvoorbeeld bergkristal of 
Rose kwarts,  kun je deze op een code plaatsen, de kristallen 
zullen deze energie in de ruimte verspreiden. 
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Code 1 van 1 
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Code 2 van 1 
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Code 3 van 1 
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Code 4 van 1 
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Code 5 van 1 
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Code 1 van 2 
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Code 2 van 2 
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Code 3 van 2 
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Code 4 van 2 
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Code 5 van 2 
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Code 1 van 3 
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Code 2 van 3 
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Code 3 van 3 
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Code 4  van 3 
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Code 5 van 3 
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Heaven met Hathors 
 
Hoofdstuk 10 
Jullie taal 
 
Er zijn vele mogelijkheden om contact te maken met elkaar in 
jullie leefwereld, maar meestal verlopen jullie contacten 
verbaal. 
De codes en symbolen overstijgen de communicatie die jullie 
hebben op het niveau van de derde dimensie. Op een hoger 
dimensionaal niveau wordt vaak gebruik gemaakt van codes 
en symbolen, omdat dit universeler is.  
De gesproken taal is voor jullie echter een normaler contact. 
Daarom gaan we iets dieper in, op het thema contact maken 
met elkaar via gesproken taal, zoals jullie het gewend zijn. 
 
Woorden worden bijvoorbeeld gebruikt: 
 

 om anderen te overtuigen 

 om de ander iets te willen leren 

 om te debatteren 

 om te filosoferen 

 om jullie mening te geven 

 om te studeren 

 om te lezen 

 om ruzie te maken 

 om de ander pijn te doen 

 om de ander ergens voor te waarschuwen 

 om de ander te overheersen 

 om in het drama van de ander mee te spelen 

 om je eigen drama uit te werken 

 om je te beklagen 

 om je hart te luchten 

 om te schreeuwen  

 om je gelijk te halen 

 om tijd op te vullen 

 om je emoties en gevoelens te uiten 
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 om te oordelen, veroordelen 

 om te creëren 

 om je liefde te uiten 

 om te zingen 

 samen te feesten of te lachen 

 om een ander op te beuren  

 om samen te delen en te informeren 

 om te schrijven,  

 om je verbaal te uiten 

 om te manipuleren 
 

Wat wij opmerken is dat zovelen van jullie via jullie gesproken 
taal nog in het drama van jullie levens vertoeven. Deze 
´toneelstukjes` waren nodig om jullie ervaringen in de derde 
dimensie op te doen. 
Woorden zijn verbonden met emoties en worden al snel 
´misbruikt`, om iets te bewerkstelligen. Het is een vorm van 
invloed uitoefenen op iets. Woorden worden gebruikt om te 
overtuigen, emoties op te wekken, gelijk te willen krijgen, 
manipuleren etc. 
Anders gezegd, woorden zijn meestal niet neutraal, er hangt 
vaak een emotie of een doel aan vast. 
In feite spelen velen zo emotionele spelletjes met elkaar. 
Dit leidt vaak af van de essentie van het contact via het woord. 
Kijk eens wat er in jullie wereld gebeurt ! 
Zien jullie hoe woorden door jullie naasten, maar ook door 
politici of hoger geplaatsten of de media, gebruikt of misbruikt 
worden om mensen te manipuleren? 
Zien jullie hoe het spel wordt gespeeld, hoe mensen worden 
bedrogen? De meesten kunnen het bedrog niet meer 
waarnemen, omdat men gelooft in de goedheid van de ander, 
gelooft dat men woorden van de waarheid spreekt. 
Maar klopt dit wel? Of is dit naïef? Of is dit de gemakkelijkste 
weg als je dit gelooft? 
Wat wij waarnemen, zijn allemaal woorden, woorden, in allerlei 
tonen en trillingen. Er is vooral heel veel drama in jullie 
woorden, maar wordt er waarheid gesproken?  
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Mede doordat de woorden van jullie leiders met een bepaalde 
bedoeling tot jullie gericht worden, is het moeilijker voor velen 
van jullie, om bepaalde uitspraken te doorzien.  
De mensheid is zo verwikkeld in het spel der gewoontes en  
conditioneringen, waardoor het moeilijker is te onderscheiden 
wat niet meer werkt, of wat leugens zijn en wat dient losgelaten 
te worden. Dit geldt in feite voor iedere contact wat je aangaat. 
´Drama` via de taal is wat jullie spelen in de derde dimensie 
van zijn. Het feit dat velen de waarheid niet kunnen 
onderscheiden van het bedrog is heel zwaar wegend, daar het 
de weg bemoeilijkt om buiten dit lage bewustzijnsveld te raken. 
Maar jullie lieve mensen, die onze woorden nu lezen, jullie 
kunnen wèl, jullie onderscheidingsvermogen gebruiken! Jullie 
kunnen wèl zien en voelen wat er gebeurt! Jullie herkennen de 
onwaarheden, jullie weten! 
Het lijkt daarom alsof jullie steeds verder afdrijven van al 
diegenen die nog meedoen aan het spel van de derde 
dimensie, zij die alles nog voor waarheid aannemen. Het 
drama moet immers voor sommigen nog worden uitgespeeld. 
 
Nu jullie in hogere dimensies verblijven zijn deze gevoelige en 
emotionele spelletjes overbodig geworden. 
Want in de vijfde dimensie gaat het niet meer specifiek om het 
drama. Jullie hoeven niet langer door deze dramatische 
toestanden te gaan, die jullie allemaal nog zo goed kennen. 
Door al die drama´s gaan jullie voorbij aan het echte pure 
voelen en voorbij aan de stilte en voorbij aan jullie groeiproces.  
Wij willen jullie graag, het diepere inzicht geven, dat jullie een 
keuze hebben! 
Wij willen jullie laten weten dat jullie geen karma meer hoeven 
uit te werken, tenzij jullie dit willen natuurlijk. 
Wij willen jullie de tools aanreiken om meer en meer, dit drama 
van het ego los te laten. 
Jullie kunnen misschien nog hangen aan het oude 
dramatische leven. Begrijpelijk zeker, maar jullie kunnen ook 
leren om ´af te kicken` van het verleden en van de drama´s die 
jullie allemaal doorleefd hebben. 
Wellicht komen jullie wanneer je het drama los kan laten, in 
een tijd waarin er veel meer rust komt in jullie vijf dimensionele 
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velden. Rust omdat er veel ruimte komt en er minder druk van 
buitenaf is. Er zullen minder negatieve emoties en gedachtes 
zijn en er is minder afleiding door het drama te bespeuren. 
Leer de waarnemer te worden van jullie processen, ga in stilte 
en blijf in het ´nu moment`. 
Als je spreekt, laat je woorden zo neutraal mogelijk klinken en 
wees eerlijk en houdt het kort. Tracht dit ook te doen met jullie 
innerlijke gedachten, blijf gefocust op wat echt belangrijk is.  
 
We beseffen zeer, hoe belangrijk jullie mogelijkheid tot spreken 
is. Jullie planeet is zeer geliefde plek om te kunnen ervaren, 
mede omdat jullie hier op planeet aarde een lichaam hebben 
en met jullie lichaam, veel kunnen doorvoelen in jullie wereld, 
via jullie lichamelijke- en geestelijke zintuigen. 
Jullie zintuigen zijn van onbeschrijfelijk belang, en deze maken 
het grote verschil met andere ´dimensies van zijn`. 
De zintuigen zoals horen, zien, ruiken, voelen, proeven, tastzin 
gewaarworden etc. zijn van onnoemelijke waarde. 
Geluiden kunnen produceren met je mond en geluiden horen, 
dat is geweldig. Ook wij hebben dit als zeer mooi en helend 
ervaren, tijdens onze tijd op jullie planeet.  
Jullie kunnen daadwerkelijk prachtige geluiden via trillingen, uit 
jullie kelen produceren en deze geluiden hebben zeer vele 
mogelijkheden en functies. 
Jullie zangstemmen zijn geweldig en dit is zo helend voor jullie 
om naar te luisteren en ook om zelf te zingen ter zelf-healing. 
Deze manier van omgaan met deze klanken zouden jullie nog 
veel verder kunnen uitbouwen.  
Velen van jullie hebben nog hun keelchakra gesloten. Er zit 
zoveel emotionele pijn op, van de vele uitgespeelde drama`s 
uit het verleden, waardoor jullie blokkades hebben 
opgebouwd. Deze mogen nu losgetrild worden. 
Jullie hebben al vele levens jullie onuitgesproken woorden 
opgespaard, woorden van boosheid, pijn, haat of verdriet en 
en bij velen is de creatieve energie, hierdoor verstopt geraakt. 
Hoe heerlijk zou het zijn om jullie kelen weer te ontdoen van dit 
slot. Hoe zou het voelen om helemaal vrij te kunnen ademen 
en te kunnen spreken zonder angst? 
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Als deze woorden hierboven voor jullie gelden, bevrijd jullie 
zelf dan van deze negatieve energie op die plaats bij jullie 
stembanden en maak de weg vrij om jullie kelen op een totaal 
andere wijze te gaan gebruiken. Misschien moeten we zeggen 
om je keel op een ´vijfdimensionele manier` te gaan gebruiken. 
 
Oefening voor het loslaten van diepe opgeslagen emoties 
en onuitgesproken gedachten en woorden: 
 
Als het voor jullie goed voelt om te doen, ga dan geluiden 
maken in jullie kelen. Adem eerst bewust in en op de 
uitademing, maak je geluiden die gewoon in je opkomen. 
Lage geluiden, kreunende geluiden, geluiden van 
onmacht, of diep zuchten vanuit het diepste punt van je 
tenen, de klanken ohhhh, oehhh, uhhhh, die later ook 
kunnen overgaan naar hogere klanken zoals aahh, eeh, 
ieiehh etc. 
Wat er maar uit je keel komt laat het gewoon vrij en 
gebeuren. Terwijl je dit doet kun je tevens met je handen 
en armen, bewegingen maken in de ruimte. 
Laat je handen maar hun eigen gang gaan, begin met een 
soort beweging te maken, die op krabben in de ruimte lijkt. 
Emoties zitten opgeslagen in je lichaam. Je lichaam is 
intelligent en heeft ook een geheugen. 
Via armen en handen te bewegen maak je de weg vrij, voor 
het loslaten van de emotie, tijdens het produceren van de 
klanken. 
Je hoeft niet te weten wat je loslaat, laat het maar los. 
Ook je keel weet automatisch hoe deze zich moet uiten. 
Je mag je ogen hierbij sluiten en geef je over aan wat er 
komt. Jouw lichaam is intelligent genoeg om helemaal te 
doen wat het nodig heeft. Je kan hierbij ook een beetje je 
knieën buigen, en verende bewegingen maken door je 
knieën te buigen en te strekken. 
Deze oefening kun je regelmatig doen, op een heel rustige 
wijze en zonder dwang.  
De ene dag kan het totaal anders aanvoelen als de andere. 
Soms bemerken jullie misschien dat je gaat gapen of 
zuchten, dit is heel goed. 
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Soms kun je boosheid of zelfs paniek ervaren, maar ga er 
maar door heen en ga door met bewegen en de 
´loslatende` geluiden. En adem er doorheen! 
Doe het met heel veel liefde voor jezelf. Blijf steeds met je 
aandacht bij wat je doet. Laat het maar los en doe het 
zonder oordeel.  
 
Wanneer jullie gaan merken dat jullie kelen steeds ruimer 
aanvoelen, kan de ademhaling veel vloeiender worden en je 
lichaam krijgt meer zuurstof, wat op zichzelf al helend is. 
We raden jullie aan om zeer bewust te ademen, en een aantal 
keren per dag jullie ademhaling bewust te volgen. 
Adem je te oppervlakkig? Adem je tot in je buik? Hou je soms 
je adem in? Adem je vloeiend en licht? 
Nu gaan jullie ook sneller opmerken of je keel open en vrij 
voelt of dat je keel weer ´dicht gaat`.  
Dit kan gebeuren wanneer jullie weer in een dramatisch 
verhaal zijn gestapt. Het is een hele uitdaging om op te 
merken wanneer je weer opnieuw, in een drama rol wordt 
meegezogen. 
Bijvoorbeeld, Iemand zegt iets tegen je en je gaat in de 
verdediging, je voelt emotionele pijn en er komen allemaal 
harde woorden uit je keel. 
Hoe zou het zijn als je opmerkt; ´hee daar ga ik weer, mee in 
het drama van de ander.` 
In feite heeft de ander ook een plek in jou aangeraakt die nog 
heling nodig heeft. Als je dit beseft dan kun je er wellicht weer 
zelf mee aan de slag, door het maken van geluiden. 
Hoe meer je je bewust wordt van het uitspelen van het drama, 
hoe meer je je kunt afvragen of je dit nog wilt. 
 
Wanneer jullie gaan beseffen dat dit niet meer jullie weg hoeft 
te zijn, komen jullie steeds meer in een rustig gebied van ´zijn`. 
Kom je toch weer in het drama terecht, weet dan dat het 
anders kan, laat los via zuchten, geluiden en het maken van 
bewegingen met handen en armen. 
En in plaats van te reageren in woorden, ga je bewust ademen 
tot diep in je buik. 
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Voel ook de opluchting achteraf en de behoefte aan drama 
neemt nu af. Laat je er door anderen ook niet meer toe 
verleiden. Het kan echter ook zijn dat je het drama mist in je 
leven, de emotie, de ´kick` die het ook kan geven.  
En wens je dan bewust te kiezen om weer eens een dag wèl in 
het drama van de derde dimensie mee te doen, probeer er dan 
misschien eens van te ´genieten`, omdat je het nu echt bewust 
doet. Doe het met een hogere intentie, dus niet om anderen te 
kwetsen. 
Wij raden jullie aan; communiceer zo neutraal en duidelijk en 
kort mogelijk en met liefde.  
In vorige hoofdstukken hebben we reeds aangehaald dat het 
gevoel wat je meestuurt met je woorden ook heel bepalend is. 
Wij nodigen jullie uit, om deze gevoelens tijdens het spreken, 
zo positief mogelijk voelbaar tot uitdrukking te brengen.  
In de vijfde dimensie is het mogelijk om meer en meer, met 
symbolen te spreken. Symbolen zijn universeel en worden 
door alle volkeren in het universum begrepen. 
Wij geven het volgende voorbeeld; 
 
Stel je voor, dat je afspreekt met een vriend en jullie 
hebben een gesprek waarin jullie uitwisselen over wat 
jullie bezig houdt. Dan is het bijvoorbeeld mogelijk, om 
energetische ´harten` mee te sturen met je woorden. 
Stel je een hart voor en misschien ook de kleur rood of 
goud erbij en stuur dit hart naar de ander, terwijl je het 
gesprek voortzet. Of zie voor je, hoe je de ander licht 
toestuurt terwijl je communiceert met elkaar.  
Je zult merken dat dit gesprek zeer liefdevol zal verlopen, 
omdat je beiden in een liefdevolle energie verblijft. 
 
Een hart is jullie symbool voor liefde. En ook als je een minder 
prettig gesprek verwacht kun je de harten gebruiken, of je 
plaatst witte rozen om je heen die voor zuiverheid symbool 
staan. Dit wordt energetisch ook gevoeld door de ander. 
Draag bijvoorbeeld een mooie symbolische goudgele zon in 
jullie buikgebied wanneer je naar een drukkere plek gaat en je 
veel contacten gaat maken, en tijdens het spreken laat je de 
zon overvloedig stralen. Jullie hebben zelf veel meer kennis 
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van jullie symbolen, en zullen zelf veel meer voorbeelden 
kunnen toepassen. Zo maak je al heel wat stappen naar een 
vijf dimensionale manier van communicatie. In feite wordt hier 
niet de nadruk gelegd op veel woorden, maar juist meer op het 
gebruik van symbolen en het meesturen van oprechte 
gevoelens. 
Hoe kunnen jullie nu hier mee werken in jullie velden? 
Tot nu toe hebben jullie wellicht er aan gewerkt om via 
woorden en gedachten jullie velden in te richten. 
Nu geven we jullie aan, op welke wijze jullie je velden meer en 
meer eigen kunnen maken door jullie gevoelens en symbolen 
er in te plaatsen. 
 
Stel jullie zeggen; ´Ik vraag om vrede in mijn veld´, dan 
blijft het bij woorden.  
Tracht je nu ook echt vrede in jezelf te voelen en zelf in 
vrede te zijn, dan zal dit krachtiger doorwerken in jullie 
velden. Stel je nu bijvoorbeeld een vredesduif voor, die 
door je veld vliegt en voel de vrede.  
Neem bijvoorbeeld iedere dag een ander thema om uit te 
werken in je veld. Bijvoorbeeld vandaag is het thema liefde 
en tracht nu de hele dag liefde te voelen en laat harten 
rond gaan in je veld. 
Op een andere dag is het thema licht en straal je licht uit, 
en plaats je de zon krachtig in je veld of je plaatst  kaarsen 
in je veld. De dag erna straal je rijkdom uit en in je veld 
schitteren vele kristallen, goud en diamanten.  
Jullie zullen vast zelf veel ideeën hebben, voor het invullen 
van andere dagen, met jullie eigen intenties en eigen 
fantasie en symbolen. 
 
Dit geeft een extra dimensie aan jullie ´zijn` en aan jullie vijf 
dimensionale velden. Voelen is vele malen intenser, en 
hierdoor wordt in feite de kracht groter van het veld. De kracht 
van jullie gevoelens en het hanteren van symbolen, zoals het 
hart, witte rozen, een bron, een zon, goud, kristallen etc. leidt 
jullie naar een groots creatief veld om jullie heen. 
In de komende hoofdstukken zullen we hier meer aandacht 
aan geven. 
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Heaven met Hathors 
 
Hoofdstuk 11 
De symbolen 
 
Lieve vrienden, jullie weten dat jullie veelal vanuit jullie linker 
hersenhelft hebben geleefd. 
Dit hoorde min of meer bij het plan van de derde dimensie. 
Vanuit de linker hersenhelft komen ook jullie gedachten en 
begint jullie communicatie.  
Wanneer men echter gaat spreken tegen een kind, dan wordt 
vaak ook de rechter hersenhelft gebruikt. 
Dit komt doordat de spreker dan vaak meer op liefde gericht 
spreekt, met een open hart en zonder verwachtingspatroon. 
Jullie weten dan intuïtief dat je het kind op een bepaalde 
spreektoon kan bereiken. Daarom wordt de rechter hersenhelft 
erbij betrokken en komt er ook meer gevoel in de stem. 
Ook naar jullie geliefden spreken jullie meer vanuit het hart, en 
is de toon vaak heel anders en de woorden zijn intuïtiever. 
Wanneer iemand verhalen schrijft dan gebeurt dit veelal via de 
linker hersenhelft, tenzij deze schrijver zich laat inspireren. 
Hierdoor schakelt de linker hersenhelft meer uit, en laat men 
rechts meer aan het woord, waardoor er veel meer creativiteit 
voorkomt in zijn verhalen. 
Via de rechter hersenhelft kunnen hogere wezens jullie 
bereiken via jullie kanaal met boven, zodat wij ook 
boodschappen kunnen doorgeven aan jullie.  
In de rechter hersenhelft vinden jullie ook de symbolen, die 
horen bij jullie woorden, en wanneer jullie de symbolen samen 
voegen bij het woord, werken beide hersenhelften met elkaar 
samen.  
Wanneer de hersenhelften gaan samen werken en beiden met 
elkaar in balans zijn is er een mogelijkheid geschapen om te 
gaan creëren. 
Wij nodigen jullie in alle liefde uit om deze symbolen in jullie 
velden te trekken, en ze dagelijks om jullie heen te plaatsen in 
jullie veld. En omdat het veld intelligent is zullen de symbolen 
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zo dadelijk ook geheel los van het woord gebruikt kunnen 
worden, want je weet immers waar het symbool voor staat. 
Jullie gaan dan ervaren hoe het voelt om minder in gedachten 
te zijn, en minder de woorden te gebruiken, maar meer en 
meer wordt jullie veld een ´voelveld` in plaats van een 
´denkveld.´ Zoek gerust ook naar jullie eigen symboliek, want 
dat zal wellicht nog beter werken, omdat het je persoonlijke 
symbolen zijn, die je persoonlijke veld zullen vullen. Maar 
wellicht, wanneer jullie velden gaan connecten met elkaar, is 
het ook handig om universele symbolen af te spreken. 
Wij gaan een voorbeeld geven hoe jullie velden de komende 
tijd kunnen worden ingericht en kunnen gaan aanvoelen voor 
jullie. 
Dit is dus slechts een voorbeeld en jullie bepalen zelf. 
 
Je plaatst zoals altijd je veld om je heen, en ziet dat je je in een 
zonnig landschap bevindt. Je laat je ogen glijden over de 
weilanden en bewondert de schoonheid.  
Voel de dankbaarheid en de liefde en straal harten uit naar het 
veld. Dan verschijnt er een prachtig meer en je loopt er naar 
toe, je ziet dat in het midden de bron als een fontein zijn pure 
heldere water omhoog spuit in het meer. 
Spontaan loop je het water in van het meer en dompelt je 
onder in het helende, heldere bronwater. Je vraagt om 
opschoning tot op celniveau en verbind je met schoonheid en 
verjonging. 
Een gevoel van overvloed doet je rijk voelen. Je voelt je 
vervuld van liefde, en je merkt dat overal waar je kijkt er harten 
verschijnen. Je voelt je vervult van sereniteit en als je naar het 
meer kijkt verschijnen er plotseling vele witte lotusbloemen 
op het meer, die een symbool zijn van ascentie. 
Er wordt jou een kelk aangereikt, gevuld met water uit de 
fontein van jeugd en gezondheid.  
De kelk stroomt over ten teken van de overvloed, je drinkt hem 
helemaal leeg. Al je cellen worden opgeschoond, terwijl je het 
sprankelende levenswater tot je neemt. Alles in jouw lichaam 
en geest wordt gereinigd, en je voelt je schoon. 
Je vraagt ook voor opschoning van je ingewanden, en je 
spieren. Ook je emotionele lichaam wordt gereinigd. 
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Als je uit het water stapt, ga je liggen op het gras, terwijl de 
zon je opvult met het goudenlicht. 
Al je opgeschoonde cellen lopen vol met licht en je voelt je 
vervuld van de energie van dankbaarheid en je plaatst je 
handpalmen tegen elkaar en brengt je beide handen voor je 
hart. 
Dan zie je opeens een prachtige vogel, een Quetzal, hij vliegt 
rakelings langs je, en je bewonderd hem. Hij is het symbool 
van de verbinding met het Goddelijke. 
Je voelt devotie voor het Goddelijke en opent je hart en laat de 
kleuren van de regenboog die boven het meer verschijnen je 
hele hart vervullen.  
Je voelt je steeds vrediger worden. Terwijl je om je heen kijkt, 
ontdek je een schitterende levensboom, die jou er aan 
herinnert dat je deelneemt aan een grootse reis op deze 
aarde. De vlinders tekens van transformatie, fladderen om 
jullie heen, in de prachtigste kleuren. Je voelt dat er een kroon 
op je hoofd geplaatst wordt en dat je een scepter in je handen 
hebt, en je weet dat jij de koning bent van je eigen veld, je 
eigen paradijs. Jij hebt je eigen macht en kracht opgepakt, en 
plaatst deze kroon in je zonnevlecht.  
Je voelt je volkomen veilig en beschermd, door een haag van 
witte rozen om je veld heen te plaatsen. In stilte blijf je zo een 
poosje genieten. Ruik het parfum van de rozen, ervaar de zon 
op je gezicht. 
Dan zie je in de verte al diegenen voorbij lopen, die jij hebt 
uitgenodigd om je veld te betreden, familie, vrienden, de 
meesters,  engelen etc. Ze lopen voorbij en ze zwaaien naar 
je. Je steekt je hand op en zwaait naar hen. 
En je voelt hoe je leeft in je zelf gecreëerde vijf dimensionale 
veld, met deze vele lieve vrienden. 
Je voelt de liefde, voelt het respect, voelt de overvloed, voelt 
het licht van de zon die jouw zonnevlecht versterkt, voelt je 
kracht en voelt je scheppingskracht. 
 
Gebruik jullie eigen fantasieën, voel het, ervaar het en 
bekrachtig je eigen veld. Ga het veld zelfs ruiken, proeven, 
horen en zien…… 
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Deze nieuwe beleving van het veld is zeer krachtig en zorgt 
voor levens veranderende ervaringen. 
En merk dan dat heel langzaam, dat dit gevoel steeds meer 
om je heen blijft hangen, ook als je je weer in ´de derde 
dimensie van zijn` bevindt.  
Voel dat dit veld steeds meer werkelijkheid wordt en steeds 
meer vertrouwd aanvoelt. Creëer je eigen hemel op aarde, die 
als maar meer ´bestaansrecht` krijgt in jezelf. 
Voel, voel hoe het is in je vijf dimensionale veld en toch in een 
derde dimensionale wereld te leven. 
Voel je geleid door liefde, en laat de angst achter je. 
Wij worden hier helemaal enthousiast over, want er komen 
zoveel herinneringen bij ons boven, over de tijd dat ook wij op 
deze wijze over de planeet Aarde liepen. 
Neem ons niet kwalijk dat we ons even laten gaan, en ons 
verlangen heel groot is, om jullie dit te kunnen laten ervaren. 
Want wanneer jullie hier in groeien en steeds vertrouwder 
raken met jullie velden, dan gaan jullie bemerken dat er 
wonderlijke dingen gaan gebeuren. 
Ja werkelijk dan begint er een zeer aangename periode voor 
jullie, want er komt een dag, dat jullie ´s morgens opstaan uit 
jullie bed en de gordijnen open trekken en naar buiten kijken. 
Je verwacht misschien daar het derde dimensie beeld te zien 
wat je normaal iedere morgen kunt zien. Maar meer en meer 
zullen jullie je eigen beelden uit het veld kunnen gaan 
waarnemen. Zoals jullie prachtige blauwe meer met 
lotusbloemen, de kinderen die dansen met bloemen in het 
haar, de witte duiven en de elfen, de prachtige bomen en 
rozen. Vlinders fladderen rond in de mooiste kleuren. 
Het is misschien nog een vage sluier in het begin, maar het 
wordt steeds duidelijker en steeds voelbaarder.  
Deze nieuwe werkelijkheid gaat zich verder manifesteren om je 
heen, het veld breidt zich uit, en je nieuwe leefwereld wordt 
manifest. Dit is het wonder waarop jullie hebben gewacht, dit is 
waar jullie naar hebben verlangd en dit is wat jullie zelf hebben 
bereikt.  
Deze nieuwe leefwereld is nu rijp voor jullie verdere schepping! 
Jullie gaan steeds verder met de manifestatie en de manier 
waarop, zal stap voor stap aan jullie worden uitgelegd.  
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Maar ga niet te snel te werk, alles heeft tijd nodig en alles zal 
ook op tijd geschapen worden.  
Blijf doorgaan, als dit goed voor je voelt! 
Doorgaan met iedere dag een nieuw item te kiezen, wat je de 
hele dag wilt doorvoelen, zoals we eerder al voorstelden. 
Voel de diepe verlangens naar overvloed, en zie de hele dag 
voor je hoe alles naar je toe komt wat je nodig hebt. 
Gebruik al je aardse zintuigen om dit alles te kunnen ervaren, 
gebruik je ogen je oren, je reukvermogen je gevoel, je 
vermogen om te proeven en ervaar het volop vanuit jullie hart.  

 

 

 

Kun je het zien? 

Het meer  

vol met lotusbloemen? 

Kun je het horen 

het geklater  

van helder bronwater? 

Kun je het ruiken 

de geuren van rozen? 

Kun je het voelen 

de rust, de kalmte, de vrede 

het Goddelijke Zijn………..? 

Beleef het intens! 

 

Hathors 
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Heaven met Hathors 
 
Hoofdstuk 12 
Creëren 

 
 

Creëren wordt steeds leuker en is vol magie, jij bent de 
schepper van je eigen wereld. 
Doe alles zonder dwang en in liefde, met de nadruk op gevoel, 
tijdens het inrichten van jullie velden. 
Gevoelens en symbolen bekrachtigen jullie velden. 
En wanneer je weer je intenties in je veld gaat neerzetten ( kijk 
nog eens bij intenties op pagina 43) dan kan dit ook als volgt; 
 

 Verlang je er naar om een angstvrij veld te creëren, zie 
dan voor je hoe er ballonnen om je heen zweven die 
alle angsten opzuigen en wegvoeren. 
 

 Wanneer je muziek in je veld wilt, zie dan een orkest 
voor je, dat prachtige muziek speelt. Of stel je vogels 
voor die hun vogelgezang laten horen in je veld. 
 

 Wil je een groeibevorderend veld, zie dan voor je hoe 
de prachtigste bloemen en gewassen groeien ten 
teken van een vruchtbaar veld om jouw 
innerlijkbewustzijn te verhogen.  
 

 Wil je een veld vrij van straling, zie dan dat eventuele 
straling door engelen wordt opgevangen en verwijderd.  
 

 Wil je een veld dat vrij is van chemische producten, 
zoals chemtrails, of vergif in je voeding, dan zie voor 
je, hoe je met het gouden licht alles kan transformeren. 
 

 Wil je nieuwe vrienden ontmoeten in je veld, zet dan 
een ´vriendenpoort` open in je veld en zie voor je hoe 
lieve lachende mensen er door naar binnen stappen. 
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 Wil je overvloed ervaren? Voel dan de overvloed, door 
bijvoorbeeld goud om je heen te zien en diamanten of 
bekers die overvloedig gevuld zijn met de heerlijkste 
vloeistoffen. 

 
Waar het om draait is; gebruik jullie eigen fantasie en voel het, 
ervaar het. 
Maak het tot jouw eigen werkelijkheid, dit is jouw creatie- 
vermogen wat nu eindelijk zijn gang mag gaan. 
Jullie zijn al levens lang geremd in jullie creatievermogen. 
Vanaf jullie naar school gingen werd jullie geleerd om je  
linkerhersenhelft te gebruiken, dit was van belang voor jullie 
leerprocessen op school. 
Jullie eenzijdige vorm van leren en studeren heeft jullie 
fantasie en creatie niet echt gestimuleerd. 
Zodra jullie zelf een creatie hadden ontworpen in de derde 
dimensie wereld, werd deze wellicht niet echt gezien.  
Jullie werden geacht je te onderwerpen aan de leerprocessen 
en aan de plannen en de creaties van een ander, zoals die van 
de leerkracht of van de leerwetten. 
Dit gebeurde uit onwetendheid of ook met opzet, zodat jullie 
niet zouden gaan ontdekken, hoeveel macht jullie zouden 
kunnen krijgen wanneer jullie zelf, jullie eigen wegen van 
schepping, in het leven zouden gaan ontdekken. 
Wanneer jullie namelijk zouden gaan ontdekken hoe het 
creatieproces werkt, zouden jullie te slim worden en jullie 
zouden niet langer gewillige volgers zijn van de plannen van 
anderen of die van sommige leiders. 
Stel je voor, dat iedereen zijn eigen rechterhersenhelft zou 
ontdekken! Iedereen zou zijn eigen leven gaan invullen met 
eigen creaties! Dit zou iedereen vreugde brengen en dan 
zouden jullie meer van dit soort vreugde willen ervaren. 
Velen zouden niet meer willen werken voor anderen, om geld 
te verdienen. Jullie zouden je eigen overvloed creëren. Jullie 
zouden je pijnappelklier gebruiken en jullie spirituele zelf gaan 
ontdekken. 
Jullie zouden niet meer telkens de creaties van anderen willen 
volgen, maar jullie eigen creaties willen gaan beleven. 
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Je kunt je nu afvragen; Waarom hebben de scholen en 
leerkrachten, jullie niet gestimuleerd in jullie eigen 
creativiteitten? 
Het antwoord is; jullie zouden niet meer in het systeem passen 
en geen ´slaaf` meer zijn van het systeem, en de mensen die 
boven jullie staan. 
Zij die het in jullie wereld voor het zeggen hebben, zouden 
jullie niet langer meer in bedwang kunnen houden, want jullie 
zouden zelf gaan nadenken. 
Zoals jullie weten krijgen vele mensen en met name kinderen 
op dit moment ´geneesmiddelen` aangereikt, van wege het feit 
dat ze allerlei ´syndromen` hebben zoals bijvoorbeeld adhd, 
autisme,  ongeconcentreerdheid of gedrag-stoornissen.  
 
Beseffen jullie wat men hier mee wil bereiken? 
Men tracht zo, deze jonge mensen, die zich niet willen, of 
kunnen conformeren aan deze wetten in jullie maatschappij, 
toch aan het systeem te binden.  
Deze kinderen van de Nieuwe Tijd, voelen vaak intuïtief aan, 
dat dit niet hun weg is. Zij zijn op aarde geboren met een sterk 
ontwikkelde rechterhersenhelft. En daardoor hebben zij een 
enorme behoefte om zelf te creëren om zelf hun werkelijkheid 
te scheppen. Deze prachtige zielen, die in feite kwamen met 
een doel; namelijk het herscheppen van het oude, tracht men 
in het keurslijf te dwingen van het alleen mogen gebruiken van 
de linkerhersenhelft. 
Waarom, is de vraag, waarom? 
Al deze nieuwetijdskinderen en ook vele volwassenen, voelen 
aan dat ze niet passen in het huidige systeem, ze willen vrij 
zijn, en willen creatief zijn. 
En dan komen de ´medicijnen` in beeld, en daarmee worden 
ook de hersenen van deze scheppende kinderen veranderd in 
het voordeel van een strak leer- en gedrag-systeem. 
Gedwongen tot aanpassing, de rust moet immers wederkeren 
in huis en in school en in de maatschappij.  
Wij voelen soms jullie machteloosheid, terwijl jullie moeten 
toezien dat deze kinderen worden aangepast via medicijnen. 
Zodat zij niet bij hun eigen creatievermogen kunnen komen. 
Want daar kunnen deze middelen inderdaad voor zorgen, ze 
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zijn immers verslavend en zullen tevens bij jonge mensen of 
volwassenen de hersenstructuur kunnen veranderen. 
Jullie die dit lezen weet, de tijd van schepping is nú 
aangebroken. 
Jullie zijn in staat om de Hemel op aarde te creëren, door het 
inrichten van jullie velden, daarom reiken wij jullie het volgende 
aan; 

 
Oefening voor een eerste contact met jullie glazen 
piramide van creatie: 
 
Wanneer jullie daar staan in jullie eigen gecreëerde veld, 
en jullie staan te genieten in het weiland aan de rand van 
het prachtige meer, zien jullie deze piramide in het veld 
voor je. De piramide is gemaakt van doorschijnend kristal, 
en jullie ontdekken dat er een opening is waar jullie 
doorheen kunnen en jullie komen binnen in jullie eigen 
piramide van creatie. 
Deze piramide bevindt zich eveneens (energetisch en 
kleiner) precies in het midden van jullie twee 
hersenhelften en is gesitueerd op de plek van jullie 
pijnappelklier.  
Deze plek zit ter hoogte van je zesde chakra, precies in het 
midden van je hersenen. 
 
Terwijl jullie in de piramide staan, met tevens deze 
piramide kleiner en energetisch in jullie hoofd, ontvangen 
jullie van ons een heel belangrijk middel om jullie creaties 
van de toekomst te bekrachtigen. 
Jullie kunnen gaan zitten op een stoel gemaakt van 
prachtige rose kwarts kristal. Ontvang nu jullie gift in de 
vorm van een symbool. 
Het voorwerp wat jullie hier zien is de pilaar van Djed. Zie 
pagina 101. 
Deze pilaar is een symbool, dat zorgt voor stabiliteit en 
continuïteit van je veld en van al je creaties.  
De Djed Pilaar is een oud symbool en was van groot 
belang voor de oude Egyptenaren en ook voor ons, ten 
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tijde dat wij leefden aan de Nijl in Egypte. Het is het 
symbool van de ´ruggengraat van het lichaam.`  
En staat tevens symbool voor de bekrachtiging van 
creaties. 
Gebruik dit symbool slechts, vanuit het grootste respect 
en jullie zullen bemerken hoe krachtig dit werkt. 
 
Jullie kunnen wanneer dit goed voelt voor jullie, het 
symbool van de pilaar van Djed installeren in jullie velden. 
Geef de pilaar de opdracht om jullie creaties inclusief 
jullie veld, te stabiliseren en te continueren voor jullie, 
voor nu en in de toekomst. 
 
Nu sluit jullie ogen maar, terwijl jullie je bevinden in jullie 
piramide. Ga met je aandacht naar de linker hersenhelft, 
en accepteer deze volledig en daarna met je aandacht 
naar je rechterhersenhelft, en accepteer deze volledig. 
Vervolgens ga je met je aandacht precies in het midden 
tussen deze twee hersenhelften in. 
Dat is de plek waar jouw energetische glazen piramide 
van creatie staat, vanuit deze plek gaan jullie scheppen. 
Je hoeft helemaal niets te doen, ervaar alleen hoe het is, 
om te zijn. 
Ervaar de stilte, en bemerk dan dat er beelden in je op 
kunnen komen, beelden die je voor je gaat zien. 
En ervaar de gevoelens die er bij horen, bij deze beelden. 
En als je behoefte voelt om te stoppen, stop dan en laat 
de aandacht maar los. 
Jij bent de baas over jezelf en je eigen veld, en je eigen 
piramide van creatie! 
 
Jullie zullen met meer bewustzijn in contact kunnen 
komen met jullie schepperskwaliteit.  
Eindelijk……………… 
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Pilar of Djed 
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Eindelijk…. 

Bewust creëren 

 

Je eigen leven ter hand nemen 

Voelen welke richting je op wilt gaan 

Je intuïtie volgen 

Zonder belemmering 

Zonder angst 

Zonder schuldgevoelens 

maar met 

Liefde 

Aandacht 

Bewondering 

Respect 

Vrijheid 

Autonomie 

en  

Vrede 

 
Hathors 
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Heaven met Hathors 
 
Hoofdstuk 13 
Hemeldragers 
 
 
Lieve mensen wij willen nog een keer benadrukken in wat voor 
een geweldige tijd jullie leven. 
Jullie staan constant met één voet in de derde dimensie, en  
met de andere voet in jullie eigen gecreëerde dimensie een 
veld met verhoogde frequentie en dit laatste zal alleen maar 
versterken. 
Voor velen voelt dit bewegen van de ene dimensie naar de 
andere, aan als onprettig en vermoeiend en dat is begrijpelijk. 
We gaan jullie een paar trucjes leren zodat jullie hier iets 
makkelijker mee om kunnen gaan. 
Vanuit ervaring weten wij dat het niet altijd vredig voelt, om 
met deze wisselende frequenties om te gaan, maar jullie 
kunnen er ook anders naar gaan kijken. 
Door er een veranderde gedachte over te hebben, veranderd 
je leven. Besef dat er eens een dag komt dat jullie de grote 
sprong naar de hogere dimensies gaan ervaren om er 
constant in te verblijven, daarna zal het makkelijker worden, 
maar wellicht is dit nu nog niet voor iedereen het geval. 
Nogmaals, je kunt het vermoeiend en lastig vinden maar je 
kunt ook je eigen kijk op de situatie veranderen. 
Jullie allen zijn nu zó bewust, dat jullie niet meer terug zouden 
willen naar de oude drie D wereld. 
Het is daarom van belang om jullie nieuwe wereld ( jullie hoger 
dimensionale veld) waarin jullie vertoeven, meer en meer te 
integreren in de drie D wereld waarin jullie ook nog verblijven. 
Hiervoor dienen jullie de derde dimensie te accepteren voor 
wat het is, immers wanneer jullie de ´derde dimensie van zijn` 
willen verdringen of buitensluiten, dan sluit je ook een deel uit 
van jezelf. Het is de kunst om alles te omarmen in jullie leven 
en niets te veroordelen. 
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Wanneer je de dualistische wereld van de derde dimensie 
kunt omarmen geeft dit de mogelijkheid de dualiteit te 
overstijgen, door de acceptatie ervan. 
Dit doe je door het oordeel los te laten. Daardoor hoef je niet 
meer te denken van; ´nu ben ik in de derde dimensie of nu 
ben ik in de vijfde dimensie.` 
Benoem het niet langer als zodanig en je bemerkt dat het in 
evenwicht komt met elkaar. 
De oude wereld houdt op te bestaan en jullie verhuizen naar 
jullie eigen gecreëerde hoger dimensionale bestaan. 
Vergelijkbaar met het feit dat wanneer jullie oude huis zou 
worden afgebroken omdat het geen dienende functie meer 
heeft, je als vanzelfsprekend zorgt voor een nieuw en beter 
onderkomen. 
Jullie zijn hier nu mee bezig, met deze ´verhuizing`, terwijl je 
een soort ervaring hebt van tussen twee woningen in te 
verblijven.  
Beseffen jullie wel hoe belangrijk jullie zijn, voor alle mensen 
op aarde. De meeste aardebewoners zijn zich immers niet 
bewust in welke toestand zij zich momenteel bevinden.  
 
Jullie wel! 
 
Herinneren jullie zich nog dat wij in het voorwoord hebben 
gesproken op pagina 18, over Hemeldragers? 
We beloofden toen hier dieper op in te gaan in het boek, en 
dat doen we nu. 
In feite zijn jullie allen ´Hemeldragers`, ja lieve mensen, jullie 
begrijpen het goed, jullie zijn de mensen die verbonden zijn 
met de energie van ´de hemeldrager.` 
En jullie voelen wel dat we gelijk hebben, nu wij dit tegen jullie 
zeggen. Jullie dragen de codes van het nieuwe paradijs in 
jullie en alle herinneringen aan het paradijs dragen jullie met 
jullie mee in jullie genen! 
Jullie weten hoe het paradijs eruit ziet en jullie kunnen daarom 
ook scheppen naar het evenbeeld van deze hemel of het 
paradijs. 
Jullie dragen deze energie ín jullie, en jullie dragen deze 
energie ook uit naar de wereld. 
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Nóg worden jullie niet opgemerkt en dat is om meerdere 
redenen ook maar goed zo. 
Want jullie werk in stilte en op de achtergrond is van groot 
belang, dat beseffen jullie toch wel. 
Zonder jullie inzet zou het niet mogelijk zijn om een nieuw 
paradijs hier neer te zetten terwijl het oude systeem in elkaar 
klapt. 
Ook dát zien de meeste mensen om jullie heen niet en dat 
maakt dat jullie zich vaak eenzaam voelen in jullie taken, ja 
dat kunnen wij ervaren wanneer jullie je daar verdrietig over 
voelen. 
Jullie voelen je soms eenzaam in jullie ervaringen van elke 
dag, maar wij zeggen jullie, jullie zijn de ongeziene helden, 
jullie zijn de vooroplopers, de visionairs, en vandaag zeggen 
wij jullie; “jullie zijn ´de Hemeldragers`”. 
Jullie zijn als de pilaren van licht, die de nieuwe werkelijkheid 
vasthouden en deze gronden, voor de andere mensen. 
Jullie zijn het die denkbeeldig met de armen omhoog staan 
opgeheven naar de hemel, en het nieuwe rijk ondersteunen, 
en vasthouden voor zovele anderen die er dadelijk ook willen 
gaan wonen. 
Eens komt de dag dat ook zij ´wakker worden`, en dan hebben 
jullie de hemel voor hen gedragen en vastgehouden voor het 
juiste moment. 
Jullie, lieve Hemeldragers gaan nu aan de slag om deze 
Nieuwe wereld vast te houden voor ieder ander op deze 
Aarde. En hoe doen jullie dat? Allereerst door jullie te 
verbinden met Moeder Aarde en haar jullie hulp aan te bieden 
en haar respect te betonen. 
En dan door jullie eigen velden te creëren naar het evenbeeld 
van het Paradijs! 
Vervolgens komen al jullie velden te samen, dat is de 
bedoeling. En waar de velden elkaar overlappen daar vormen 
zij een krachtiger hoger dimensionaal veld, wat steeds groter 
en duidelijker voelbaar wordt. 
Lieve Hemeldragers hier enkele tips om het allemaal iets 
eenvoudiger voor jullie te maken. 
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1.  Laat ons benadrukken hoe belangrijk het is om de 
´oude aarde` volledig te omarmen en in jullie harten 
te sluiten. Het is wat het is, en het was allemaal met 
een speciale reden zo gecreëerd. 
Geen enkele energie zal verloren gaan. 
Dit is belangrijk om deze derde dimensie 
werkelijkheid volledig los te kunnen laten. Vanuit 
deze toestand kan je nu ook de nieuwe 
werkelijkheid volledig omarmen.  
Zonder oordeel! Wees neutraal. 

 
2.  Laat het oordeel los, ook al bevind  je je, in de energie 

van de derde dimensie. Stel dat je bijvoorbeeld 
verdriet of angst voelt, denk dan bij jezelf: ´ook dit is 
liefde`. Er is immers alleen maar liefde, ook in de 
derde dimensie sfeer! Jullie hebben immers zelf deze 
dualistische opdeling van liefde en angst, mede in 
stand gehouden. 

      Dus wat er ook door jullie ervaren wordt in jullie     
      levens, geef het geen oordeel meer, denk bij jezelf ;   

             ook dit is liefde!   
                            

3.  Een ander voorbeeld is; stel je maakt van dichtbij iets 
mee wat je ziet en wat je diep raakt. 
Ga dan niet meer mee in de pijn van die ´oude 
wereld`, maar plaats er iets tegenover wat deze 
destructieve energie kan opheffen, stuur harten 
bijvoorbeeld of je licht en laat het daarna weer los. 
Geef het verder geen aandacht of energie meer.  
Voedt deze derde dimensie wereld niet langer met 
jouw energie. Geef je energie aan je eigen 
gecreëerde veld en het paradijs op aarde. 

 
4.  Of er is een andere situatie waarin je je bevindt, die 

heel onprettig is, dan kan je dit voor je zien gebeuren 
en toch iets anders proberen te ervaren. Bijvoorbeeld 
je hoort mensen ruziemaken, stap dan uit die energie 
van ruzie, en plak er je eigen plaatje van liefde over 
heen, dus in de vorm van: je ziet dit en ervaart iets 
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anders. Je ziet en hoort ruzie, maar je ervaart 
liefde. 

 
5.  Nog een voorbeeld situatie is; kijk minder naar tv, en 

vooral niet naar nieuwsberichten. Wij weten dat velen 
van jullie toch nieuwsgierig zijn naar wat er in de 
wereld gebeurd, maar als je te erg betrokken bent, 
dan komt je taak als hemeldrager minder aan bod. 
Tracht er met andere ogen naar te kijken, tracht er 
met andere oren naar te luisteren. Of laat de 
beelden aan je voorbij gaan, geef er geen 
´werkelijkheids` betekenis meer aan. Begrijpen 
jullie wat we bedoelen? Zie het alsof het een film 
is, neem afstand. 

 
6.  Het is belangrijk te leren leven en ervaren, alsof de 

oude derde dimensie wereld, weinig of geen deel 
meer uit maakt van jouw leven. Dus kijk naar de 
dingen van de derde dimensie en weet; dit is niet 
mijn leven dit is iets wat amper nog bestaat, ik 
geef hier geen energie meer aan, ik spaar mijn 
energie voor het inrichten van mijn veld, en mijn 
nieuwe creaties.  

 
Zovelen van jullie kampen nog met schuldgevoelens naar hun 
omgeving, jullie familie, of vrienden  
Zovelen hebben nog verdriet omdat jullie naasten niet 
begrijpen waar jullie mee bezig zijn. 
Zovelen hebben nog angsten voor de oude wereld en denken 
dat ze alsnog mee de oude wereld worden ingetrokken. 
Zovelen prakkiseren nog er over of ze het wel goed doen. 
Soms zien jullie hoe familie en vrienden grote problemen 
hebben en je wilt helpen, maar ze begrijpen je niet. Laat maar 
los lieverds, richt jullie aandacht op jullie taak als 
Hemeldrager!  
Jullie zijn het, die bruggen bouwen naar het paradijs om 
dadelijk jullie familie en vrienden over deze brug naar de 
nieuwe wereld te begeleiden. Verheug jullie hierop, dat is wat 
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jullie allemaal te wachten staat en misschien al in de nabije 
toekomst.  
Wij beseffen als geen ander dat jullie een zeer 
verantwoordelijke en ook zware taak op jullie schouders 
hebben genomen, maar weet ook dat hierin geen vergissingen 
worden gemaakt. 
Jullie zijn de uitverkorenen, uitverkoren op grond van jullie 
ervaringen en bewezen inzet in vele, vele levens. 
Wij eren jullie, wij respecteren jullie ten zeerste in jullie taak. 
Sta ons toe, als het goed voelt voor jullie, om jullie wat 
ondersteuning te bieden. En sta ons toe ook deze laatste 
opmerkingen van dit hoofdstuk nog aan te reiken als stukje 
hulp voor jullie taak. Probeer in de derde wereld van zijn, dit 
stukje paradijs te vinden of reeds binnen te brengen. Doe het 
rustig aan! Maar leer wel bewuster te leven en met meer 
onderscheidingsvermogen. 
 
Wanneer je een ervaring hebt in je dagelijkse leven, voel 
dan bij je zelf; word ik hier blij van? Voelt dit aan als de 
hemel voor mij? En als je dit kan beamen ga er dan mee 
door. Maar als je merkt, nee dit voelt niet aan als de 
hemel, laat dan de energie ervan los, en stop ermee. 
Kijk je bijvoorbeeld naar een film met moord en geweld, 
vraag je dan af; ´ is dit wat ik wil zien? Is dit als de 
hemel?´ Nee? Dan stop er mee!  
Maar voelt iets wèl goed voor jou, bijvoorbeeld in het 
theater speelt een prachtig orkest met mooie melodieën, 
en je voelt bij jezelf; ´dit voelt aan als de hemel.´ Vraag 
dan aan de kosmos om je meer van dit soort ervaringen te 
brengen. Plaats deze muziek dan in je veld als een nieuwe 
waarde; “meer mooie muziek beluisteren! Want dit is voor 
mij de Hemel.” 
Als je een klein hondje op je schoot hebt, en jij aait zijn 
zachte velletje, dan is dit een stukje hemel op aarde en 
vraag dan om meer van dit soort ervaringen.  
Als je prachtige bloemen ziet waar je hart van open gaat, 
vraag dan om meer bloemen. 
Op deze wijze kunnen jullie te werk gaan. 
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De Hemeldrager 
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´Dragers van de Hemelen` 

 

Jullie zijn het ; 

Die hun schepperskracht 

mogen gaan oppakken 

zodat jullie  

de Hemel 

voor de hele wereld  

kunnen manifesteren 

op de plek  

waar jij je bevindt. 

 

Jullie zijn het! 

 

 
Hathors 
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Heaven met Hathors 
 
Hoofdstuk 14 
Schepperskwaliteiten 

 
 
Ja lieve Hemeldragers, en terwijl jullie zich in jullie hogere 
dimensionale velden bevinden, kunnen jullie net als de 
Hemeldrager op pagina 109, jullie armen uitstrekken naar de 
hemel en voel hoe dit voelt. 
 
Steek jullie armen recht omhoog om de energie zo te 
downloaden en breng vervolgens julie handen langzaam 
omlaag, langs jullie lichaam en zorg dat de handpalmen 
naar de grond gericht zijn, om de energie naar de Aarde te 
laten vloeien. 
Daarna brengen jullie de handpalmen samen voor jullie 
borst en buigen licht jullie hoofden.  
Deze beweging kun je meermaals herhalen, wij adviseren 
9 keer. Op deze wijze breng je als het ware het hemelse 
licht naar de aarde en naar je hart en opent eveneens 
energetisch jullie krachtcentrum in jullie zonnevlecht. 
 
Eigen kracht oppakken is van groot belang bij een creatie. 
Tevens hebben jullie, jullie pijnappelklier hierbij nodig, want 
deze is in feite jullie kosmische verbinding en deze 
functioneert als een antenne. 
Veel is er aan gedaan door sommige heersers van de aarde 
om jullie pijnappelklier te trachten te verschrompelen.  
De pijnappelklier zorgt immers voor bewuste en spirituele  
mensen die weten wat ze willen en die hun creaties 
vervolgens gaan neerzetten. Bewuste mensen kunnen als 
lastig worden beschouwd, want dit is niet volgens het plan van 
sommigen, die de macht hebben op jullie aarde.  
Immers wanneer jullie het spel van de aarde snel zouden 
doorzien, dan zouden jullie niet meer zo volgzaam zijn. 
Het toevoegen van fluor aan jullie drinkwater, of tandpasta, 
heeft bij velen de pijnappelklier geen goed gedaan. 
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De meesten van jullie weten dit inmiddels en velen hebben 
ook reeds door middel van ontgiften van hun pijnappelklier, 
deze kunnen opwaarderen. Iedere dag opnieuw kun je in je 
veld integreren, dat je pijnappelklier wordt opgewaardeerd. 
Zie voor je hoe er midden in je hoofd achter je neusbrug een 
activatie van licht plaats vindt. 
Velen van jullie zullen ook regelmatig een druk kunnen voelen 
in hun hoofd, soms meer, soms minder. 
Sommigen van jullie ervaren ook vaker hoofdverkoudheden, of 
hebben last van hun oren en of de nek. 
Dit alles kan met de opschoning van jullie pijnappelklier te 
maken hebben. 
Leg als je dit wilt, regelmatig jullie handen op jullie voorhoofd 
ter hoogte van je zesde chakra en heb de intentie dat jullie 
pijnappelklier wordt opgewaardeerd. 
Er bestaat een middel; “monoatomisch goud” genoemd, dit 
middel kan ook jullie pijnappelklier helpen activeren. Voel 
echter heel goed bij jezelf of dit middel ook goed voor jou zou 
kunnen zijn. Dit “monoatomisch goud” werd ontwikkeld 
middels een geheime procedure in de oude tempels van 
Egypte. 
Het is ook wel bekend onder de naam ´ormus`, het is een wit 
poeder wat werd samengesteld uit o.a goud, of bepaalde 
soorten aarde, het is dus geen kant en klaar goud zoals jullie 
het kennen. Het was (en is) een soort levenselixer met name 
voor de farao´s toen der tijd. 
Je kunt je dit middel ook energetisch innemen, door het te 
visualiseren. Wellicht kennen jullie ook colloïdaal goud? Ook 
dit kan gebruikt worden als geleider van licht en liefde. Dit 
middel raden we jullie alleen tot je nemen, als jullie niet 
allergisch zijn voor goud. 
 
Wij hebben in de tijd van ons leven op aarde, ook dit goud tot 
ons genomen. Weet dat goud de hoogste trilling heeft en jullie 
lichtlichamen helpt verstevigen. 
In hoofdstuk 12 hebben we gesproken over jullie glazen 
kristallen piramide van creatie, die jullie energetisch in het 
midden tussen jullie hersenhelften kunnen plaatsen, op de 
plek waar jullie pijnappelklier zich bevindt. 
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Nu gaan we jullie aanreiken op welke wijze jullie deze 
piramide verder kunnen gebruiken. 
Creëren hebben jullie in feite altijd al gedaan op aarde, maar 
toen was het nog op onbewust niveau en veelal vanuit jullie 
linkerhersenhelft aangestuurd. 
Nu gaan jullie bewust creëren en dat gaat vanuit jullie hart 
maar ook in samenwerking met het hoofd. 
Daarvoor is het gevoel van liefde nodig om de creatie ook 
waarlijk te doen manifesteren. 
Alle begin is even wennen, maar laat jullie niet uit evenwicht 
brengen, jullie herkennen deze werkwijze al heel snel. 
Laten we eerst eens enkele vragen aan jullie stellen;  
Wat als…, alles wat jullie zien en ervaren slechts een illusie 
is? Wat als…., jullie daadwerkelijk leven in een illusionaire 
wereld? 
Wat als…., alles waarin je altijd geloofde niet bestaat? 
Dit is iets waar jullie langzaam aan toch ook van overtuigd 
geraakt zijn, toch? 
Wat als je nu bewust uit deze illusie stapt, en een nieuwe 
illusie gaat creëren, een wereld die nu beter bij je zou passen? 
Jullie kennen het gezegde; ´wat je gelooft dat ben je?` 
Wat geloof jij? 
Wat wil jij? 
Wat is je intentie? 
Geloof je nog langer in angst? 
Of geloof je in liefde? 
Geloof je nog langer in tekorten?  
Of geloof je in overvloed? 
Jij beslist wat je overtuiging is! 
Jullie leven in een hologram, dat gekoppeld is aan 
overtuigingen en geloofswaardes van de grote groep. 
Als de grote groep in angst leeft, dan word je meegezogen in 
dit hologram van angst. 
Jij voelt wellicht dat er een ´nieuw hologram` mag komen, een 
nieuwe werkelijkheid die nu bij jou en je omgeving past. 
Hoe zou jij een ander hologram willen gaan neerzetten? 
Het begint bij jou! Het begint vanuit jouw overtuiging. 
Maar meer nog, het begint vanuit liefde. 
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Het ontstaan van een creatie: 
Wanneer een kunstenaar aan een nieuwe creatie begint 
dan beseft hij, dat hij niet alles in één keer kan creëren, er 
is tijd voor nodig. 
Neem een kunstschilder, hij bekijkt eerst zijn doek waarop 
hij zijn creatie wil schilderen, en zoekt zijn kleuren. Vaak 
maakt hij dan een grof ontwerp op papier, en als hij werkt 
vanuit een opdracht voor een ander dan moet hij rekening 
houden met diens wensen. 
Hij begint misschien eerst met potlood te schetsen op zijn 
doek. 
Stukje voor stukje komt er een figuur naar voren en het 
wordt steeds duidelijker voor hem. 
In de loop van het proces blijft hij kijken en bijsturen en 
verven en verwijderen. 
Hij ontwikkelt hierbij ook een diep contact met zijn creatie, 
hij wordt er als het ware een beetje ´verliefd` op. 
Bovendien moet hij ook het oorspronkelijke ontwerp in 
acht houden, zodat hij goed ziet waar hij naar toewerkt. 
En hoe verder hij vordert hoe enthousiaster hij wordt, 
want hij ziet wat zijn schepperskracht kan en hoe mooi 
het schilderij wordt. 
Het beeld wordt geschapen in samenwerking met de 
kosmos, want hij gebruikt zijn rechterhersenhelft en staat 
de kosmische krachten toe hem bij te staan. 
Hij creëert in overeenkomst met het Goddelijke, want hij 
weet dat de grootste schoonheid komt door de controle 
los te laten en God/ Godin door hem heen te laten werken. 
Hij weet dat in samenwerking met God zijn kunstwerk vele 
malen mooier en van een hogere trilling wordt dan 
wanneer hij slechts zijn eigen wil er op zou leggen. 
Door zijn liefde, zijn enthousiasme, zijn gevoel voor 
schoonheid, zijn bruisende energie en zijn overgave aan 
het Goddelijke, creëert hij als medeschepper van God/ 
Godin, naar Gods - evenbeeld. 
Zijn creatie is er een, van hoge frequentie, alsof het licht 
er van af spat. 
Hij voelt het, ook anderen voelen het! 
Zo is de geboorte van een creatie! 
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Ja daar staan jullie dan in jullie glazen kristallen piramide van 
creatie! 
Hebben jullie je ontwerp al een beetje opgesteld en is het in 
overeenkomst met jullie Schepper? 
Voelen jullie de liefde, het enthousiasme, de prikkel tot 
creëren? Staan jullie te trappelen om te beginnen, en beseffen 
jullie dat het begint met kleine stapjes? 
Dan laat het proces zich ontvouwen in jou. 
 
Terwijl je staat in je eigen veld,  en in je glazenpiramide 
van creatie, kun je door het glas je veld zien. 
De piramide staat energetisch ook op de plek waar de 
pijnappelklier zich bevindt, in jullie hoofd. 
Precies in het midden sta je onder de punt van de 
piramide, en je ervaart hoe jouw zevende en achtste 
chakra zich uitstrekt tot in de punt van de piramide. 
Het is alsof er een antenne uit je hoofd groeit en samen 
komt in de punt van de piramide. Vanuit de punt van de 
piramide wordt jouw antenne bekrachtigd en gaat door 
naar de kosmos. 
Je voelt hoe de energie zich opbouwt boven jou, en voelt 
hoe er licht via de piramide omlaag straalt recht in jouw 
pijnappelklier. Vervolgens komt dit licht via jouw zesde 
chakra, aan de voorkant naar buiten. 
Jouw ogen staan in contact met je derde oog ofwel zesde 
chakra en er vormt zich als het waren een driehoek op je 
voorhoofd. Zie afbeelding pagina 117. 
Terwijl je door de glazen wand van de piramide naar 
buiten kijkt voel je nu alsof je met drie ogen kijkt. 
Ervaar de kracht van het licht wat via je derde oog naar 
buiten straalt. Deze driehoek kun je gebruiken je bij je 
creaties, je schepping.  
Je kan nu ook de pilaar van Djed in de hand nemen en 
vragen om bekrachtiging van je creaties. 
Stel je vervolgens voor, wat je graag zou willen creëren. 
Bedenk zelf wat dit zou kunnen zijn. Je kunt om te 
beginnen uitgaan van iets wat concreet is.  
Of je stelt je voor, hoe een bepaalde situatie in je leven 
beter zou kunnen verlopen. 
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Door jouw gedachten creëer je levens veranderende 
ervaringen.  
Zie dit voorwerp of deze situatie voor je met jouw drie 
ogen, je beide ogen en je derde oog in het midden van je 
voorhoofd. Dit beeld zend je uit via je pijnappelklier en je 
zevende chakra naar de top van de piramide, en zegt: als 
het is, voor het hoogste goed van mijzelf en met 
toestemming van de kosmos, dan vraag ik om de 
manifestatie van deze creatie. ( Vul hier zelf jouw 
bedachte creatie in) 
Daarna laat je dit beeld los, wanneer je hiermee klaar bent, 
stap dan ook weer bewust uit je glazen kristallen 
piramide.  
En wees je bewust dat je nog steeds in je eigen hoger 
dimensionale veld verblijft. 
 
Wees niet teleurgesteld als dingen niet meteen lukken, maar 
verbaas je oprecht over wat er kan gebeuren. 
Creaties ontvouwen zich op hun geheel eigen wijze, en wees 
dankbaar voor al het goede wat je naar je toe haalt. 
Dankbaarheid is onderdeel van de creatie zelf. 
De energie van dankbaarheid schept ruimte, om nog meer 
creaties in je nieuwe wereld te verwelkomen.  
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Het derde oog ( boven, dit is je zesde chakra) 

Ogen (beneden)  
 

Voorbeelden om deze drie ogen te gebruiken: 
 
Kijk ermee naar je voeding met de intentie deze op te 
waarderen.  
 
Kijk ermee naar een bepaalde situatie die zich voor jou 
afspeeld en heb de intentie deze situatie naar een liefdevollere 
situatie op te waarderen. 
 
Kijk ermee naar een persoon en stuur zo liefde.  
 
Kijk ermee naar een lichaamsdeel waar pijn is, en heb de 
intentie om te healen. 
 
Kijk ermee naar een vijver of de zee, om het water te reinigen. 
 
Kijk ermee naar een ongeluk, om de situatie op te waarderen, 
en rust en vrede te creëren. 
 
Kijk ermee naar je huisdier, om contact te leggen en het dier 
beter te begrijpen. 
 
Kijk ermee naar je omgeving om de hemel te creëren. 
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God maakt contact met God 

in jou 

Godin maakt contact met Godin 

 in jou 

de schepperskracht is je gegeven 

gebruik hem voor jezelf  

voor het hoogste goed 

en met de hoogste liefde  

Doe het tevens  

voor het hoogste goed van de aarde 

en haar bewoners 

 

Hathors 
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Heaven met Hathors 
 
Hoofdstuk 15 
Licht kanaliseren 
 
 
Ja, jullie glazen piramide van creatie is een hulpmiddel om je 
steeds bewuster te maken dat jullie de schepper zijn van jullie 
eigen werkelijkheid.  
Dit werd jullie nooit als zodanig meegegeven, maar jullie 
hebben het zelf mogen ontdekken, dit is van wezenlijk belang. 
Dit maakt dat er vele veranderingen kunnen plaats vinden, 
namelijk je eigen creaties worden tot uitdrukking gebracht. 
Is het niet fantastisch om te beseffen dat jij een medeschepper 
bent van het grote Goddelijke plan? 
Hoe lijkt het jullie om hiermee duidelijker te gaan 
experimenteren? 
Jullie bewustzijn zal door dit weten alsmaar groeien.  
Dit proces kunnen jullie nu gaan ondersteunen, door via jullie 
hogere zelven meer licht te kanaliseren en binnen te brengen 
hier op aarde. 
Jullie zijn ´licht-brengers´ hier op aarde, die zich begeven 
onder de mensen. Jullie zijn de Hemeldragers die hier 
rondlopen op aarde, maar ondertussen verbonden zijn met de 
´nieuwe aarde` en hier aanwezig zijn om het Licht van het 
universum te kanaliseren en het hier binnen te brengen, als 
voeding voor de mensheid, als ook voor de dieren en al wat er 
leeft. Op deze wijze zal de energie die jullie verspreiden, de 
zware derde dimensie-energie hoger doen trillen, om alles wat 
leeft naar een hogere lichtfrequentie te brengen. 
 
Alles wordt doordrenkt van deze Goddelijke lichtfrequentie, en 
dit zal zijn invloed uitoefenen op jullie omgeving. 
Jullie kunnen dit steeds bewuster gaan toepassen, want alles 
wat je met meer bewustzijn doet, zal duidelijker versterken. 
Het gaat erom om hier meer aandacht aan te besteden en het 
licht te visualiseren en te ervaren hoe het door je heen werkt. 
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Op deze wijze worden de zware negatieve energieën opgetild, 
getransformeerd naar een hoger level, dit is als alchemie. 
Jullie beseffen maar al te goed dat er op de oude aarde heel 
veel vuile troep los komt, oude pijn, verdriet, oude trauma´s 
oud leed. 
Maar ook de agressie en het disrespect neemt toe, met name 
voor de Goddelijke creaties. Neem nu moeder aarde en haar 
schoonheid en de natuur, maar ook mens en dier, ze worden 
steeds minder gewaardeerd en steeds minder gekoesterd en 
beschermd, als zijnde een Goddelijke creatie.  
 
Het is niet fijn om dit te zien. 
Maar weet dat jouw downloads van lichtenergie hier een halt 
aan kunnen roepen, weet dat jouw licht en de herinnering aan 
het paradijs dit alles kunnen veranderen. 
Niet door je verdrietig te laten maken door wat je ervaart in de 
derde dimensie, of door boosheid, of je depressief erover te 
voelen. Dit alles helpt je niet. Het antwoord is puur licht te 
kanaliseren en te verspreiden, vanuit je hart. 
Besef dat dit licht ook door jou heen werkt en dat dit licht eerst 
ook zijn werk in jou zal doen. 
Velen van jullie zijn hier reeds jaren mee bezig, en beseffen 
waar we het over hebben. 
Eerst zal alles in jou worden opgeschoond en 
getransformeerd. 
Jouw trauma´s, jouw blokkades, jouw angsten worden door 
het licht opgetild naar hogere niveaus en zullen transmuteren. 
Dit proces kan ook velen van jullie hebben afgeschrikt om met 
het licht te blijven werken, want het voelt soms, wanneer je je 
aanmeldt als kanaal van Licht, alsof je eerst achteruit gaat in 
plaats van vooruit in je bewustzijnsgroei, 
Maar lieve mensen het goede nieuws is dat dit alleen maar zo 
lijkt. 
Jullie worden zuiverder en zuiverder, puurder en puurder, en 
wij kunnen het zien! 
Wij zien dat jullie hard hebben gewerkt en dat velen van jullie 
al heel dicht bij jullie doelen zijn. 
Wees daarom liefdevol naar je zelf, neem de ruimte om te 
rusten, neem je de kans om je af te zonderen als het moet. 
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Neem de tijd om te herstellen, neem de uitdaging aan om in 
liefde door dit proces te gaan. 
Laat jullie niet haasten, raak niet in paniek, wees in vrede, in 
zelfliefde. 
Jullie healen jezelf lieve mensen, en dit is een diepe reiniging. 
Soms kunnen jullie zich zelfs ziek voelen, maar weet dat het 
een natuurlijk proces is. 
Soms voelen jullie je in de steek gelaten en slaat de twijfel toe, 
´ben ik wel op de goede weg?` 
Ja juist lieve mensen, jullie zijn juist op de goede weg. 
We weten dat velen van jullie rugpijn hebben, hoofdpijnen 
hebben, zich gestrest voelen. 
We zien zelfs dat jullie zich gespleten voelen door de ervaring 
van het vertoeven in twee of zelfs meer dimensies van zijn. 
We zien dat jullie soms twijfelen aan jullie verstand, en dat 
jullie soms denken, nou als het dit is, dan wil ik hier niet langer 
blijven. Of je voelt je waarlijk alsof je geestelijk of emotioneel 
begint door te draaien. 
Velen kunnen zelfs hun engelen en gidsen niet meer ervaren 
omdat ze door zo´n heftige processen gaan. 
 
Hoe graag zouden wij jullie op zulke momenten, in onze 
armen nemen en zachtjes strelen, en zeggen het komt goed. 
Weet dat dit overgaat en dat je door dit proces een steeds 
ruimer innerlijk kanaal krijgt, dat je steeds zuiverder wordt als 
kanaal en dat er op een dag zomaar het gevoel bij je 
binnensluipt van; `Vandaag is het anders! Vandaag heeft er 
een verschuiving in mij plaats gevonden! Vandaag is het mijn 
dag waarop ik mij bevrijd voel, in rust en in vrede voel´. 
En waarlijk lieve mensen ook voor jullie allemaal zal deze dag 
komen. Kijk er maar alvast naar uit, en besef dat op deze dag 
de kentering plaats vindt, vanaf díe dag zal het makkelijker 
gaan. De dag dat al jullie trauma´s zijn getransformeerd. Jullie 
zullen vanbinnen openbloeien alsof de lotusbloem haar 
blaadjes opent in jouw hart. 
Visualiseer deze lotusbloem. 
Plaats deze in je chakra´s en voel de blijdschap die het in je 
brengt. 
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De lotus, symbool van wedergeboorte, geeft aan dat je steeds 
verder omhoog kan klimmen dag na dag. 
Vanaf die dag ervaar je meer liefde, en komt er een innerlijke 
smile naar buiten. 
Vanaf die dag voel je je waarlijk meer verbonden met 
geluksgevoelens en met vrede in jezelf. 
Vanaf die dag bemerk je dat mensen bij je willen zijn en je 
vragen stellen, over hoe het komt dat je er zo goed uitziet. 
Vanaf die dag zal het veld wat om je heen staat steeds lichter 
en lichter om je heen worden, en voelbaar zijn en 
ondersteunend. 
Vanaf die dag maak je weer meer contacten en treed je meer 
uit jezelf. Maak je weer huppelpasjes en hoor je je gidsen. 
Wij zien dan de vreugde stromen en de energie die erbij hoort. 
De sprankelende jij is geboren, herboren in je 
´getransformeerde lichaam´, verbonden met je hogere deel 
van je ware zelf. 
 
Lieve mensen, dit zullen jullie voor geen goud willen missen. 
En we zeggen niet voor niets het woord goud, want goud kan 
heel veel invloed op jullie toestand hebben. 
Jullie kunnen goud dragen in de vorm van een sieraad, om 
jullie processen te ondersteunen. 
Maar het is reeds voldoende om energetisch goud in jullie 
lichamen en veld te visualiseren, als ondersteuning voor jullie 
opschoningstijd. 
Maar ga niet lijdzaam wachten tot dat jullie speciale dag er 
aan komt, wees ondertussen in een toestand van zijn, die jullie 
de minste stress bezorgt. 
Ook al begrijpt jullie omgeving er niets van, jij begrijpt het! 
Trek hele duidelijke grenzen naar situaties of mensen, ook als 
je hier moeite mee hebt. 
Deze tijd vergt jouw aandacht voor jouzelf! 
Laat je zelf toch niet in de steek hè! 
Weet dat uiteindelijk ieder van jullie hier zal aanbelanden, in  
´Lotusbloemenland!` 
Lotus het symbool van de hergeboorte in de nieuwe 
werkelijkheid. 
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Vanaf die dag zal je steeds meer gericht zijn op de nieuwe 
wereld en nog maar weinig in de oude wereld vertoeven. 
Deze oude wereld vervaagt heel langzaam, alsof het een film 
is, alsof het buiten jouw werkelijkheid bestaat. 
Je kan er naar kijken alsof het niet bij jou hoort, alsof jij het 
niet meer herkent als zijnde jouw wereld. 
Jouw energie verankert zich in de nieuwe aarde, en je grondt 
jezelf in de nieuwe aarde energie. 
 
Ga dit iedere dag bewust neerzetten in je veld. 
´Ik grond mijzelf in de nieuwe aarde energie.` 
Voel hoe je steeds sterker wordt als een plant die net 
verplaatst is, en zijn wortels moeten nog even wennen aan zijn 
nieuwe plek. 
Contact met de zon en het water van de Bron en extra 
aandacht en rust helpen je beter te gronden, net als de plant.  
 
En dan kom je langzaam ten volle in bloei. 
Wij zien het en verheugen ons, samen met jullie. 
 
 
 
 
 
 

 
 

Lotusbloem 
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Heaven met Hathors 
 

Hoofdstuk 16 
Het kristallen paleis 
 
Wij zien jullie bezig met jullie dagelijkse rituelen omtrent het 
creëren van jullie velden. Velen verstevigen hun veld door er 
meer en meer aandacht aan te besteden en er steeds 
bewuster in aanwezig te zijn. 
Alles heeft een bepaalde tijd nodig, in die zin begrijpen jullie 
dat het geen belang  heeft dingen te overhaasten. 
Wanneer jullie nu vandaag opnieuw jullie velden om je heen 
plaatsen, dan kijk eens om jullie heen terwijl jullie daar staan. 
Jullie eigen gecreëerde wereld is prachtig, weids is jullie 
uitzicht, en jullie zien een schitterend meer, weilanden, bergen 
en de glazen piramide van creatie. De zon schijnt op jullie 
lichaam en doet daar zijn werk. 
De symbolen zoals de pilaar van Djed, die jullie creaties als 
ook jullie velden bekrachtigt, is duidelijk aanwezig.  
Zo ook jullie andere symbolen zoals; witte duiven, witte rozen, 
een ligbed van dons, de lotussen in het meer, harten van 
goud, spelende schaterlachende blije kinderen, vlinders van 
transformatie, Quetzal de Goddelijke vogel etc. zijn nu steeds 
duidelijker aanwezig en voelbaar. 
Ook de coderingen ( zie pagina 66 ) zijn geïntegreerd in jullie 
velden, en jullie voelen zich in rust en vrede. 
Nu vandaag, geven wij jullie een nieuwe uitbreiding van jullie 
velden. 
 
In de verte zien jullie een heuvel, met trappen 
uitgehouwen in het rotsgesteente. 
Nieuwsgierig lopen jullie er naar toe. 
Terwijl jullie dichter bijkomen, zien jullie dat de trappen 
makkelijk begaanbaar zijn, en wij laten jullie weten dat 
iedere trede een dimensie voorstelt. 
Jullie gaan de trap van de eerste dimensie langzaam op, 
en voel wat dit met jullie doet. 
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Ga zo ook de andere trappen op, naar de tweede dimensie 
en de derde dimensie, en ervaar hoe de energie zich in 
jullie opbouwt. 
Langzaam lopen jullie zo ook de trappen van de vierde, 
vijfde en zesde dimensie naar boven en je stopt op iedere 
´dimensie van zijn`, om te ervaren hoe dit voor je voelt. 
Zo lopen jullie verder, naar de zevende, achtste, negende 
en tiende dimensie. 
En jullie beginnen steeds meer te beseffen dat jullie 
multidimensionale wezens zijn, en dat jullie in staat zijn 
om vele dimensies te bezoeken. 
Sommigen van jullie houden nog vast aan de vijfde 
dimensie, maar lieverds het is zo immens veel grootser 
dan jullie denken. 
Voel hoe jullie het gevoel krijgen uit te dijen. Ervaar hoe je 
nu vibreert en open gerust je ogen en kijk eens beter om 
je heen. 
En daarna stap je verder op de trappen en loopt naar de 
elfde, de twaalfde en de dertiende dimensie en voel de 
vreugde in jullie harten. 
Voel hoe dankbaarheid door jullie aders vloeit, en hoe 
licht jullie omarmt als ware het een geliefde. 
Wanneer jullie gewend zijn aan deze energie, kijk dan om 
je heen en zie daar het kristallen paleis staan, badend in al 
zijn glorie. 
Loop er gerust naar toe, het gebouw is jullie niet geheel 
onbekend. 
Velen kennen dit gebouw vanuit hun droomwereld, en 
hebben hier `s nacht hun lessen gevolgd in een van de 
ruimtes van dit paleis, wat ook wel de ´Hallen van 
Amentie` genoemd wordt. 
Ga naar de grote kristallen poort en treed binnen in een 
lange gang die naar een grootse ruimte voert, het lijkt op 
een soort circustent waar in het midden de piste is. 
De ´piste` is het centrum van het paleis, een prachtig hoge 
hal, immens hoog, en door het koepeldak dat van kristal 
is, schijnt het licht naar binnen en overgiet de hal met 
schitterend liefdevol geel goud licht. 
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Vanuit de inkomsthal, die met grootse kristallen pilaren 
het dak ondersteunt, kom je terecht via allerlei gangen die 
steeds vanuit de grote hal beginnen in kleinere hallen met 
allerlei prachtige ruimtes 
Deze ruimtes kun je het beste beschrijven als grote 
universiteitszalen, en ook deze zijn rond gebouwd. 
Ja, loop er gerust naar toe en kijk rond in alle hallen, 
gangen en hun prachtige zalen, met de hoge pilaren die 
tot de hemel lijken te reiken. 
 
Hier in dit prachtige paleis, komen alle zielen bijeen die 
hier voor hun ´lessen van  wijsheid` komen. 
Hier kan iedere ziel die dit wil naar toe, jullie dus ook. 
De Hallen van Amentie zijn groots, en dit benadrukt ook 
de grootsheid van jullie zielen 
Hier is alle wijsheid verzameld van alle wezens die deze 
wijsheden hebben opgedaan tijdens hun vele levens op 
Aarde, of elders op de miljoenen andere planeten. 
Zo kan iedereen zijn voordeel doen, met hetgeen ooit 
ontdekt en ervaren is. 
We wilden jullie deze kennis niet onthouden vandaar dat 
wij het een hele eer vinden jullie naar hier te begeleiden 
en jullie er op te attenderen, dat jullie hier voor alle 
informatie terecht kunnen 
Er lopen hier vele bibliothecarissen rond, die zorgen voor 
het archiveren van de kennis. 
Er worden hier ook een soort van computers gebruikt 
voor alle naslagwerken 
Er zijn zalen waar films gedraaid worden, als ook de 
zogenoemde ervaringszalen, waar men aan den lijve kan 
ervaren wat er geleerd wil worden. Ook vele leraren, wijze 
vrouwen en wijze mannen lopen er rond, en sommigen 
van jullie doen hier zelf ook, als leraar hun werk. 
Dit kan zijn in de nachtelijke uren, of als andere delen van 
jullie ziel, die een andere taak hebben 
Ook jullie hogere zelven  zijn hier vaak aanwezig.  Buiten 
de vele leraren willen we jullie ook voorstellen aan een 
belangrijk persoon, het hoofd van dit prachtige kristallen 
paleis. Zij heeft dit als nevenfunctie, want haar grootsheid 
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reikt veel verder, onbenoembaar verder. Zij is de Godin 
naast God en zij wordt Sophia genoemd. 
Deze Godin van de Wijsheid, heeft ons gevraagd om jullie 
aan haar voor te stellen. 
Wanneer jullie dit willen is het mogelijk om de Hallen van 
Amentie te bezoeken en om jou voor te stellen aan Godin 
Sophia. Vraag om begeleiding aan jullie gidsen of aan 
ons. Dit kan gebeuren tijdens een meditatie, maar is ook  
mogelijk in jullie dromen.  
Wanneer jullie dit vragen voor het slapen gaan, worden 
jullie  begeleid in je droom.  
 
Sophia is een schitterend wezen, vaak kent men haar als de 
vrouw met het gouden haar en de geel gouden jurken. 
Haar innerlijke wijsheid is immens, en staat boven ons 
voorstellingsniveau. 
Zij is medeschepper naast God in de creatie van planeet 
aarde. Ze heeft een belangrijke taak in deze tijd van ascentie 
van planeet Aarde. 
Zij heeft jullie nodig om haar te helpen bij deze taak. 
De taak heeft alles te maken met innerlijke liefde en rust en de 
inbreng van het vrouwelijke Goddelijke op planeet aarde. 
Hoe meer wezens op aarde deze innerlijke liefde en rust 
kunnen uitstralen hoe makkelijker zij haar taak kan uitvoeren. 
Hiervoor mogen jullie voorbij jullie angsten gaan, en jullie veilig 
voelen in iedere situatie die zich voordoet. 
Dit is niet weinig, want bepaalde groepen mensen die machtig 
zijn op jullie planeet doen er alles aan om jullie in jullie angst 
te duwen en te houden. 
Zij hebben daar een bedoeling mee, want angst schept een 
lagere energie en houdt jullie ook laag in de energie, zodat 
jullie niet kunnen groeien en niet kunnen ascenderen. 
Het ascenderen van de mensheid, komt deze wezens die 
machtig zijn, niet goed uit. 
Zij hebben andere bedoelingen met planeet aarde, wat 
gebouwd is op lagere waardes zoals wellust, macht en 
hebzucht, van hen zelf. 
Hiermee proberen ze in feite alles wat hen behaagd, naar zich 
toe te halen, ten koste van de mensheid en ten koste van de 
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planeet. Uiteindelijk zal dit ook tot hun eigen ondergang 
leiden, maar dit laatste zit nog niet in hun besef of willen ze 
nog niet erkennen, daar ze verblind zijn door hun eigen doelen 
gekoppeld aan geld en macht. 
Zij denken te weten dat de mensheid zich aan hun zal 
overleveren, als zij maar voor hun zogenaamde veiligheid 
zullen zorgen. 
Maar veiligheid brengen op jullie planeet aarde, is niet wat zij 
beogen, het is slechts schijn-veiligheid die berust op angst van 
de mensheid en macht voor hen. Macht is wat zij willen.  
Zij zijn enorm goed in manipuleren via angst en weten dat 
angst verlammend werkt voor velen. Waardoor mensen 
nauwelijks de moed of kracht hebben om te bewegen en zich 
te verweren. Waar angst heerst kan geen liefde heersen. 
Sophia vraagt jullie om door de illusie van de derde dimensie- 
werkelijkheid te kijken en je veilig te voelen in iedere ervaring. 
Besteed daarom elke dag wat tijd, aan het scheppen van 
gevoelens van veiligheid en plaats de energie van veiligheid in 
jullie velden. 
 
De aarde is veilig 
Ascenderen is veilig 
Mijn veld is veilig 
Mijn omgeving is veilig 
Alles wat ik doe is veilig 
Ik bén veilig 
 
Vraag je gidsen en engelen om jullie veiligheidsgevoelens te 
bekrachtigen. 
Weet diep van binnen dat je veilig bent en dat alles wat angst 
opwekt een illusie is. 
Op deze wijze kunnen jullie makkelijker jullie frequenties vast 
houden en steeds hogere frequenties in jezelf downloaden. 
Jullie zijn de Hemeldragers, jullie belichamen het licht. 
En het licht draagt wijsheid in zich! 
Jullie activeren en verhogen hiermee het bewustzijnsniveau 
van jullie zelf, zoals ook van de aarde. 
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Heaven met Hathors 
 

Hoofdstuk 17 
 

Moed 
 
 
Lieve moedige broeders en zusters! 
Wij zijn trots op jullie en zien hoe moedig jullie verder gaan in 
jullie gezamenlijke processen. 
Zovele keren hebben jullie reeds dit zelfde werk gedaan, dit 
gebeurde op andere, voor jullie bekende planeten. Jullie zijn 
dan ook goed voorbereid en dat is waarom jullie je innerlijk zo 
krachtig voelen. 
De meesten van jullie blijven rechtop zitten in het zadel en 
gaan verder op jullie pad van ascentie, en het doel van het 
creëren van een nieuwe werkelijkheid. 
De meeste van jullie hebben ook weinig behoefte om te 
werken in het zicht van anderen, jullie hoeven niet zo nodig 
gezien te worden. Jullie hebben bemerkt dat werken op de 
achtergrond zo zijn voordelen heeft, en dat is waarom jullie zo 
krachtig en moedig verder gaan, zonder applaus. 
Jullie ego´s hebben geen bevestiging meer nodig van 
anderen. Jullie hebben allerlei manieren eigen gemaakt, 
waardoor jullie je staande weten te houden, mede door 
zelferkenning. 
Ook al zien jullie hoe jullie oude wereld om jullie heen steeds 
meer in elkaar begint te klappen, jullie gaan door, met zoveel 
moed en kracht en met volle overtuiging! 
Weet dat jullie geëerd worden voor jullie werk en dat jullie ook 
alle mogelijke hulp krijgen van de lichtwerelden. 
 
Ja, er is moed voor nodig om door te gaan! Het wordt ook 
steeds duidelijker voor iedereen die op aarde leeft, dat ze lang 
voor de gek werden gehouden. De mensheid ontwaakt in een 
versneld tempo. Een bepaalde groep mensen die lang de 
leiding hadden op jullie oude aarde, begint nu in te zien dat ze 
de grip over de wereld en de mensheid dreigen te verliezen. 
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We vertelden jullie reeds eerder dat hierdoor ook een 
grimmiger beeld gaat ontstaan in de Wereld, ze willen kost wat 
kost de baas blijven, en de mensheid meeslepen in hun 
zelfontworpen plannen en uiteindelijk meenemen in hun eigen 
afgrond. 
Er worden opnieuw nóg meer situaties gecreëerd, om jullie 
angsten te verdiepen, en we gaan nu geen voorbeelden 
noemen, die kennen jullie allemaal. 
Waarom geen voorbeelden? Omdat het niet nodig is de hoge 
energie waarin jullie nu verblijven met deze voorbeelden naar 
beneden te halen. 
Wij raden jullie aan om niet mee te gaan in deze lagere 
energieën van alle toestanden in jullie omgeving en in de 
wereld. Maar we vragen jullie wel, om de ogen er niet voor te 
sluiten! 
Houdt jullie op de hoogte van hetgeen er speelt op aarde, ook 
om jullie vrienden en familie te kunnen blijven begrijpen. 
Deze lagere energieën kunnen echter geen vat meer op jullie 
krijgen, want jullie zijn al heel bedreven geraakt in het 
hanteren en afweren van deze energieën. 
Wij raden jullie dan ook aan, blijf in balans! 
Balans is zeer belangrijk, zodat jullie geen energieverlies 
zullen hebben door de constante heen en weer 
schommelingen die jullie dan energetisch moeten doormaken. 
Houdt balans, en stop met oordelen. 
Stop met oordelen, maar sluit niet je ogen, blijf waarnemen, 
maar doe het met onderscheidingsvermogen. 
Als jullie dit nog niet onder de knie hebben krijgen jullie hier 
van de kosmos nog oefeningen in, totdat jullie het begrijpen. 
Laat jullie ego hiervoor los, want hoe minder je vasthoudt aan 
het ego hoe meer je over de dingen die je overkomen, of ziet 
gebeuren, heen kan stappen. Vergeving is de weg! 
Blijf in liefde, ook wanneer er mensen in je omgeving jullie licht 
ervaren, maar dit nog niet kunnen verdragen. 
Jullie hogere lichtfrequentie maakt immers bij je omgeving het 
diepste donker, wat er nog in hun zit, los. 
Wees niet verbaasd wanneer anderen opeens uit het niets op 
jullie beginnen te schelden of agressie tonen, dit hoort bij jullie 
taak. 
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Ga in compassie voor je medemens en blijf hun prachtige 
zielsessentie zien, vergeef hen. 
Stuur de energie van compassie naar hen toe en plaats veel 
licht om je heen, en ook al zegt de ander; “ ik haat jou” zeg 
dan terug; “ ik hou van jou”! 
Weet dat dit de enige manier is om door te gaan. 
Wij weten dat hier veel moed voor nodig is, we weten ook, dat 
jullie sterk en krachtig zijn en dat jullie van binnen in staat zijn 
tot het ´witwassen` van deze donkere energie, dit is als het 
ware een alchemisch proces. 
Jullie zijn volledig instaat om jullie eigen emoties die dit kan 
oproepen, de baas te blijven en via jullie eigenliefde, het 
´donkere` te transformeren voor de Nieuwe Wereld. 
 
Blijf in vrede, en oefen dit iedere dag, vul de vrede in jullie 
velden, en vul de vrede in jullie omgeving, waar je ook gaat, 
laat je energie van liefde, licht en vrede stromen. 
Straal dankbaarheid uit, wees zelf dankbaarheid, en voel wat 
dit met je doet. Voel als het ware hoe de energie van  
dankbaarheid en vrede door je aders loopt.  
Wees bereid deze voorbeeldfunctie op je te nemen, maar 
laat het nooit ten koste van jezelf gaan! 
Niemand van jullie hoeft over zich heen te laten lopen. 
Niemand! Besef dit goed! 
De nieuwe energie laat het niet meer toe dat je over je heen 
laat lopen! 
Spreek wel met kracht, vermengd met liefde, en sta niet toe 
dat iemand je veld betreedt die daar niet welkom is. 
Werk daarom aan jezelf en aan je positieve zelfbeeld. 
Werk aan je eigenwaarde en wees je bewust hoeveel impact 
jij op deze manier hebt op je omgeving. 
Jouw innerlijke kracht wordt waargenomen en velen zullen 
deze veranderingen in je opmerken. 
Straal je licht vrijelijk uit, nee houdt jullie niet langer in, moeder 
aarde heeft jullie licht nodig, de mensheid en alle levende 
wezens hebben jullie liefdevolle lichtkrachten nodig. 
We raden jullie aan om je niet langer te verbinden met jullie 
´oude zelven`. Deze oude zelven, zullen net zo sterven als de 
oude aarde. Maar als je goed kijkt zie je de nieuwe aarde er al 
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doorheen schijnen en is de nieuwe werkelijkheid al te zien. Zo  
ook jullie ´nieuwe zelven` beginnen nu zichtbaar te worden. 
Door al jullie innerlijke werk, met jullie velden, zal dit ook 
uiterlijke veranderingen gaan bewerkstelligen. 
Jullie aardse blauwdrukken zijn naar een hoger level van ´zijn` 
getild, en jullie kunnen nu jezelf helemaal opnieuw vormen 
naar je eigen inzicht, naar jullie eigen keuze. 
Wie ben je? 
Wat is jouw essentie? 
Wat is je opdracht? 
Hoe wil je er uit zien? 
Wat vind je belangrijk? 
Wacht niet totdat je oude zelf helemaal is afgebroken voor je 
je nieuwe zelf, hebt gecreëerd! 
Wees je nu reeds bewust van je nieuwe zelf! 
Besef dat hoe meer je kan loslaten van je oude zelf, je je 
nieuwe zelf kan neer gaan zetten. 
 
Ga eens naar de Bron in je eigen veld, en dompel je onder 
in het helende bronwater, om alle oude overtuigingen los 
te laten in de Bron, alle oude gedachten, patronen, alle 
conditioneringen, laat het maar los! 
Alle oude ballast zal voor jou worden getransformeerd, en 
voel hoe het letterlijk uit jullie systemen zal vallen. 
Laat heel bewust de energie van jullie ´oude zelven` los! 
De kracht van de overtuiging heeft jullie altijd vast 
gehouden in de oude matrix, nu zal de kracht van 
overtuiging jullie bevrijden van al deze oude ballast. 
Het is nu de tijd lieve mensen en doe het met overtuiging, 
en met heel veel eigenliefde. 
Laat je ´oude zelven` los! 
Zet een compleet nieuw zelfbeeld neer, doe het voor jezelf 
en zie het steeds meer voor je. 
Zo zullen de volgende items zich van binnen naar buiten 
gaan tonen: 

 Wanneer jullie je innerlijke kracht ontdekken, toont 
zich dit ook naar buiten in de vorm van kracht! 

 Wanneer jullie innerlijke overtuiging ontwikkelen, 
wordt dit uiterlijke overtuiging. 
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 Wanneer jullie innerlijk je nieuwe zelfbeeld 
vormen, ontstaat er ook  een nieuw uiterlijk. 

 Wanneer jullie een innerlijke positieve zelf 
ontwikkelen, wordt dit uiterlijk zichtbaar. 

 Wanneer jullie innerlijke weten krijgen, wordt dit 
uiterlijk toegepast weten. 

 Wanneer jullie innerlijke schoonheid ontwikkelen, 
wordt dit ook uiterlijke schoonheid. 

 Wanneer jullie innerlijke rijkdom ontwikkelen, 
wordt dit uiterlijke rijkdom. 

 Wanneer jullie innerlijke eigenwaarde hebben, 
wordt dit uiterlijke eigenwaarde. 

 Wanneer jullie innerlijk bewustzijn groeit, wordt dit 
zichtbaar toegepast hoger bewustzijn. 

 
Wij raden jullie aan om jullie innerlijke bewustzijn te blijven 
ontwikkelen en ga voor zelf- meesterschap!  
Vraag om de juiste antwoorden en vraag om vergroting van 
jullie innerlijke kennis, het zal je aangereikt worden. 
Kennis is zeer belangrijk, maar wijsheid is nog meer van 
belang in jullie gehele staat van zijn. 
Ga niet meer af op wat anderen zeggen, ga niet meer af op de 
mensen, die jou gaan vertellen wat je eigenlijk al weet. 
Heb vertrouwen in je eigen kennis en vraag of de kennis en 
wijsheid naar je toe mag komen, op een manier die bij jou 
past. Maak als je wilt contact met de Hallen van Amentie, 
maak contact met Godin Sophia van kennis en wijsheid. 
Vraag om nieuwe downloads in jullie velden voor  jullie nieuwe 
zelven. Vraag om hogere kennis van jullie wereld en van 
andere werelden. Herinner je, je kennis! 
 
Zie voor jullie dat jullie in jullie velden staan, aan de oever 
van de Bron, jullie hebben zojuist heel veel losgelaten van 
jullie oude zelven en van oude overtuigingen, in het water 
van de Bron en alles wordt getransformeerd voor jou. 
Ga staan nu in het licht van de zon en voel hoe Godin 
Sophia naar je toe wandelt, voel hoe ze jou zachtjes 
aanraakt en hoe je met deze aanraking een download van 
nieuwe kennis krijgt aangereikt. 
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Voel hoe het bij jou binnen glijdt, en hoe het zich nestelt 
op de juiste plekken in je lichaam. 
Voel hoeveel licht en liefde er ook meekomt met deze 
gouden betoverende licht-download in jou. 
Bedank haar en geef jezelf even de tijd om alles te laten 
integreren. 
 
Lieve moedige broeders en zusters, het is zo fijn om samen te 
werken met de energie. Alles bestaat immers slechts uit 
energie en nu de lichtfrequentie in jou wordt opgehoogd zal de 
energetische impuls veel merkbaarder kunnen doorwerken in 
jou! Je vibreert op een voor jou hoger level van zijn, je oude 
zelf wordt overstegen. Verwelkom je nieuwe zelf! 
 
 

Bewustzijn…… 

Van wie je bent 

Van wat je doet 

Van wat je wil 

Van….waar je vandaan komt 

van….waar je heen gaat 

Van je doelstellingen 

En hoe je deze wil bereiken 

Door bewust 

te´ zijn` 

 

Hathor 
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Heaven met Hathors 
 
Hoofdstuk 18 
 
Nieuwe Wereld scheppen 
 
 
Vandaag willen we jullie laten weten dat al snel de dag komt 
dat jullie velden sterk genoeg zijn om de energie van de 
werkelijkheid van drie d, waar jullie al je hele leven mee 
verbonden waren, te overstijgen. 
Het overstijgen van jullie oude levens!  
En omdat jullie als het ware een heel nieuw multidimensionaal 
veld om jullie heen hebben geplaatst, zullen we jullie de 
volgende stap aanreiken; ´Het plaatsen van jullie nieuwe 
velden over de oude drie d wereld` heen. 
Nu jullie nieuwe velden al veel krachtiger zijn geworden, gaan 
jullie meer en meer leven vanuit jullie nieuwe, zelf ontworpen 
multidimensionale werkelijkheid. 
Jullie hebben dit ´paradijs` nu al een hele poos kunnen 
ervaren en eigenlijk willen jullie daar constant in verblijven. 
Waarschijnlijk voelden jullie je ook al een poosje afgesloten 
van de ´oude wereld`. Wellicht hadden jullie veel behoefte aan 
rust en slaap, om jullie nieuwe velden te kunnen ontwikkelen 
en verankeren in jezelf. Steeds meer voelden jullie wellicht de 
behoefte om te verblijven in een plek, waar liefde heerst, 
respect, overvloed, gezondheid en licht. 
Vaak kwamen jullie in de kou te staan wanneer jullie weer in 
het ´oude drama van de drie d werkelijkheid` terecht kwamen. 
Dit verstoorde jullie velden en jullie balans wellicht voor een 
poos, voordat jullie je weer op de harmonie van jullie eigen 
paradijs konden afstemmen. 
Sommigen van jullie kunnen beter met onbalans omgaan als 
anderen. Met name de gevoeligen onder jullie vinden het 
moeilijk de vrede in zichzelf te handhaven, terwijl je verblijft in 
jullie oude werkelijkheid. Mede ook omdat men zoveel 
energieën ervaart van andere mensen, bijvoorbeeld omdat ze 
problemen hebben, pijnen of emoties. Dit is een oud 
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mechanisme van velen van jullie om deze energieën op te 
pikken en te helpen dragen of transformeren voor de ander. 
Dit is echter nu niet langer de bedoeling.  
Jullie doel als Hemeldrager moet helder blijven en jullie mogen 
zich focussen op dit doel. 
Het doel om de hemel op aarde te brengen, de hogere 
energieën te helpen downloaden, en het oude transformeren. 
Bovendien merken jullie dat er steeds meer mensen op jullie 
pad komen, die jullie licht kunnen gaan zien en zich misschien 
willen laven aan jullie energie, wat eveneens niet meer de 
bedoeling is. 
Iedereen heeft een regelrecht contact met de Bron en kan via 
zijn of haar kanaal, zelf het licht verkrijgen. 
We reiken jullie nu graag een soort van handleiding aan, hoe 
jullie de integratie kunnen gaan aanpakken, van jullie hoger 
dimensionale velden terwijl jullie eveneens verblijven in de 
oude werkelijkheid. 
Daarbij opmerkend dat wij reeds enige uitleg hierover hebben 
gegeven in vorige hoofdstukken en misschien willen jullie 
bepaalde teksten hier nog eens op na slaan.(pagina 105) 
  
Jullie oude wereld is intussen steeds meer aan het uiteen 
vallen, er spelen zich vele drama´s af op het aardse 
toneel, die allemaal gerelateerd zijn aan oude steeds 
terugkerende thema´s, veelal gebaseerd op macht, geld 
hebzucht en vooral ook geloofsovertuigingen. 
In naam van jullie ´Goden` is er veel oorlog gevoerd en is 
er veel bloed gevloeid. 
Hier kunnen we kort over zijn, welke God zou dit willen? 
Er is ons inziens niet gemoord en gestreden in naam van 
God, maar in naam van diegenen die dit zelf hebben 
gedaan en nog doen. Ze zullen hiervoor hun eigen 
verantwoordelijkheid moeten oppakken.  
Deze strijd gebeurde veelal uit onwetendheid en bij 
enkelen gebeurde dit opzettelijk, om zo de macht en de 
overvloed naar zich toe te kunnen halen. 
Lieve mensen, dit was altijd al jullie thema, macht en 
hebzucht en het kwade, versus onmacht en armoede.  
Het duister in oppositie van het licht. 
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Wordt het niet eens tijd dat de mensheid waarlijk de juiste 
God en Godin gaan erkennen? 
Velen van jullie voelen diep van binnen de pijn van het 
lijden van de mensheid. Reeds door de eeuwen en 
eeuwen heen, is er lijden geweest. 
Het mag stoppen vinden jullie ook niet? 
Wij vragen jullie niet jullie God/ Godin te benoemen, hen 
een naam te geven, want dan zou er alleen een 
voortzetting zijn van de waanzin waarin de wereld nu is 
beland. Wij vragen jullie wél, verbind je met de Goddelijke 
kwaliteiten in jezelf! 
Geloof met volle overtuiging in de kwaliteiten van God/ 
Godin, zoals; onvoorwaardelijke liefde, respect, 
compassie, tevredenheid, vrede, voorspoed, 
gelukzaligheid, dankbaarheid, vergeving, gezondheid, 
schoonheid, kracht, moed en wijsheid.  
Dit zijn Goddelijke kwaliteiten, die door jullie geleefd 
mogen worden, en waardoor zowel jullie innerlijke als ook 
uiterlijke wereld  zal groeien in bewustzijn en Licht en 
Liefde. Zie ook pagina 163. 
 
Heel graag willen wij jullie op dit moment toespreken, en jullie 
laten weten hoe trots wij op jullie zijn, en op jullie vermogen tot 
doorzetting en groei. 
Jullie zijn degenen die jullie eigen velden nu gaan integreren 
in jullie uiterlijke wereld. Dit betekent méér, als jullie Licht hier 
neerzetten op Moeder Aarde, het betekent jullie 
gedachtenkracht gebruiken om jullie nieuwe wereld nu te 
verruimen, en te verwezenlijken, en het oude te 
transformeren. Jullie mogen jullie velden verruimen en 
aanhaken op andere paradijselijke velden van jullie broeders 
en zusters. Hier beneden gaan we het toelichten: 
 
Wanneer jullie, jullie velden gaan doortrekken in de drie d 
bestaans wereld, hoeven jullie je niet te verlagen in de 
energie, tot het level van de drie d wereld. 
Jullie leggen als het ware een nieuwe wereld die hoger 
dimensionaal is, over de oude wereld heen, zodat het oude 
getransformeerd kan worden, naar het nieuwe. 
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En dit doen jullie met gedachtenkracht en gebruikmakend van 
jullie lichtenergie en liefde. Daarnaast kunnen jullie de 
Goddelijke kwaliteiten zoals hierboven genoemd gebruiken.  
Heb de intentie om deze Goddelijke kwaliteiten en het 
Goddelijke Licht, neer te zetten op jullie Nieuwe aarde. 
Dit is een opdracht voor jullie, die ongekende waarde zal 
hebben en het is tevens ook een feest voor de ziel.  
Jullie verblijven dus op een hoger dimensionaal niveau terwijl 
je rondloopt op aarde. 
Misschien ervaren jullie nog onbalans, bijvoorbeeld door 
angsten die naar je toe komen, via het vernemen van 
nieuwsberichten of door het ervaren van minder prettige 
situaties in jullie omgeving. 
Ook kan het gebeuren dat jullie meegesleept worden in allerlei 
intriges van het dagelijkse leven, waarin mensen misschien 
een reactie van jullie verlangen. 
Het is echter wijs om geen duidelijke mening meer te uiten 
want dit vraagt om mee te gaan in dit dualistische spel. Het is 
zeker aan te bevelen, om jullie onderscheidings- vermogen te 
gebruiken, en je goed te informeren over de toestand van de 
oude aarde, zodat je voor jezelf wel helder hebt wat er gebeurt 
in de derde dimensie van zijn. 
Door geen duidelijke mening of oordeel meer aan te nemen in 
de oude werkelijkheid, is het mogelijk om meer neutraal zijn. 
Probeer eveneens om situaties die zich voordoen, zo positief 
mogelijk te benaderen. 
Zelfs als het van binnen nog niet zo aan voelt, uit je dan naar 
buiten toe positief en vermijdt zo de dualistische strijd. Dit 
geldt ook voor de angsten die bepaalde situaties nog bij je 
kunnen oproepen, tracht de angstgevoelens los te laten en 
begrijp dat dit de illusie van het spel is. 
Wij gaan hier opnieuw niet dieper op in, omdat we hier geen 
verbinding mee willen aangaan, en dit geldt waarschijnlijk ook 
voor jullie. 
Zo vlug als je weer je mening vormt, stelling neemt, iets 
uitdraagt, kan dit ook weer uitlokken tot een dualistisch drama, 
waardoor je trillingsfrequentie daalt. 
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Wij beseffen goed dat dit in de praktijk niet gemakkelijk is, 
maar zie het dan met name als een oefening, en wees niet 
teleurgesteld als dingen nog niet lukken. 
Laat alles zijn! 
Wees steeds in een bepaalde rust, maar toch alert, en tracht 
je bewustzijn op een hoger niveau te behouden. 
Zorg steeds dat jullie velden stevig om je heen staan, en maak 
een extra beveiliging, zoals bijvoorbeeld door een haag van 
witte rozen energetisch om je veld heen te plaatsen als teken 
van zuiverheid en bescherming. 
 
Wanneer jullie in het dagelijks leven functioneren dan kun je in 
de energie reeds vele veranderingen bewerkstelligen, om dit 
paradijs te kunnen ervaren; 
Stel je wilt op een dag iemand bezoeken, stuur dan al de 
energie van het paradijs vooruit met licht en liefde.  
Dit kan als volgt zijn: ´Als ik op de plaats van bestemming ben 
zal daar vreugde heersen.´ Of een ander voorbeeld: ´Als ik op 
de plaats van bestemming kom, zal er balans zijn.´ Of: ´Als ik 
op de plaats van bestemming kom is de plek energetisch 
schoon, en ik zal een prettig bezoek afleggen. 
Mocht je een gesprek hebben met iemand, houdt het dan kort, 
en stel op voorhand hoe het gesprek zal verlopen. 
Bijvoorbeeld, het gesprek zal soepel en vlot verlopen, en ik 
kan de juiste woorden vinden en het juiste resultaat bereiken. 
Begin iedere dag met het bepalen van je doel, dit kan 
bijvoorbeeld een doel zijn over het oplossen van een probleem 
op je werk, of een doel over dat je gezondheid wilt ervaren etc. 
Stel bij ieder doel, dat het optimaal moge verlopen, op een 
manier die bij je past bij het trillingsniveau van dit moment. 
Programmeer jezelf zo, dat wanneer een doel toch niet zo 
gaat als je gewenst had, dit toch als positief ervaren wordt.  
Ga niet in boosheid voor een niet behaald doel, dit haalt je 
energie frequentie naar beneden. Plaats een nieuw gewenste 
doel voor de dag erna.  
Doe alles in dankbaarheid en in liefde. Gedachtenkracht en 
fantasie of voorstellingsvermogen, zijn voorwaardes bij het 
stellen van doelen en heb vertrouwen dat de dingen zo 
verlopen zoals het is bedoeld, en passend voor dat moment.  
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Roep de hulp in van je gidsen of engelen, wanneer er een 
moment ontstaat waarop je ondersteuning nodig hebt. Maak 
hier met je gidsen reeds van te voren afspraken over. Wees 
kort in het contact, zeg (van binnen); “gidsen help, nu!” 
Dit is een voorbeeld tot het plaatsen van een hoger 
dimensionaal veld over het derde dimensieveld heen. 
En het vergt soms wat planning, concentratie en het gebruik 
van gedachtenkracht, zoals ook visualisatie van doelen die je 
wil bereiken. De symbolen kunnen heel goed ingezet worden 
bij het plaatsen van jullie doelen. Visualiseer je wereld op een 
wijze waar je blij van wordt. 
Laat vlinders om je heen dansen als je bijv. bij de kapper zit, 
of boodschappen doet, of naar huis fietst. 
Ga wandelen en stel je voor dat zich in de bossen dansende 
elfen bevinden en natuurwezens. Of  laat lotusbloemen 
verschijnen in de sloot, zie gouden dolfijnen die in de vijver 
zwemmen. Stel je witte tijgers voor die vredig slapen in de 
zon, gebruik jullie fantasie! Houd jezelf niet tegen in je 
fantasie, jij bent de schepper van je eigen werkelijkheid!  
En geniet er van! 
 
Samenvatting: 
 

 Wees zo neutraal mogelijk! Blijf uit het drama. 
 

 Wees positief en optimistisch, straal liefde uit en 
ga in vergeving.  

 

 Zet de eigen velden stevig om je heen, met 
bescherming! Loop in de oude wereld rond maar 
zie het nieuwe er reeds door heen. Laat het oude 
los, en bepaal zelf het nieuwe. 

 

 Wees in rust en tevens alert! Zorg voor een 
angstvrijveld. 

 

 Leef volgens de Goddelijke eigenschappen (zie 
pagina 163) 
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 Bepaal ´s morgens een of meerdere doelen wat je 
die dag wil bereiken. 

    Stel je zelf doelen in de vorm van; ´als ik aankom  
    op de plaats van bestemming, zal er een goede      

            sfeer zijn!`  
            Of;  ik kom deze dag door, zonder moe te worden.  
 

 Bepaal van te voren dat dingen optimaal verlopen 
    Bijv. Maak een voorstelling van het verloop van      
    een aankomend gesprek, of van een bezoek, of    
    van een uitstapje etc. 

 

 Programmeer jezelf tot vergeving en 
dankbaarheid. Vermijdt teleurstelling wanneer iets 
niet lukt, laat sneller je verwachting los en creëer 
daarna opnieuw het het gewenste. 

 

 Verscherp je waarnemingsvermogen door dit te 
oefenen. 

  

 Gebruik je gedachtenkracht, je fantasie en heb  
            vertrouwen in het verloop van de zaken. 
 

 Optimaliseer je onderscheidingsvermogen. 
            Vraag jezelf altijd weer opnieuw : ´Is dit waar?`   
 

 Roep de hulp van je gidsen in.  
 

 Gebruik je derde oog te samen met je ogen ( als 
een driehoek ) en zie de dingen voor je zoals ze 
optimaal zijn. Gebruik de kracht van visualisatie! 

 

 Werk met de symbolen die je ook in je eigen veld    
            gebruikt. Zet deze symbolen ook in, in het grootse     
            gezamelijke veld van de nieuwe werkelijkheid. Zie   
            wat je graag wilt zien, door het zelf te scheppen!  
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Heaven met Hathors 
 

Hoofdstuk 19 
 

Vertrouwen 

 
Lieve mensen  
Wanneer jullie aan jullie dagelijkse bezigheden beginnen doe 
dan alles in het volste vertrouwen dat dingen zo gaan zoals ze 
moeten gaan. Het is zó van belang om te vertrouwen, want 
door vertrouwen is er afwezigheid van angst. 
Angst is in het leven geroepen om mensen bij zichzelf 
vandaan te drijven, en ook bij je doelen vandaan te houden. 
Daardoor zijn zovele mensen op dit ogenblik niet echt zichzelf. 
Velen leiden een leven in een keurslijf omdat ze dingen doen 
die ze eigenlijk niet willen, maar die ze wel moeten doen 
omdat ze anders geen geld krijgen, geen geld betekent dan 
ook geen onderdak en ook geen eten en kleding of andere 
zaken. 
Dit betekent in feite, dat men niet het leven leidt wat men voor 
ogen had, en dit maakt ook velen diep van binnen boos. 
Men voelt zich uit de eigen macht gezet, iemand anders heeft 
macht over hen. Ze zijn geen eigen baas. 
Velen voelen zich niet meer in hun eigen autoriteit, ze voelen 
zich afhankelijk. 
Men ploetert dagelijks voort en het lijkt nog alleen maar 
slechter te worden. Dit is wat jullie zien in de oude 
werkelijkheid om jullie heen. 
Er zijn geen positieve vooruitzichten meer voor velen, dit 
maakt hen boos en onzeker. 
Je kunt zeggen dat veel mensen op dit moment hun boosheid 
nog redelijk onder controle hebben, maar er hoeft maar weinig 
te gebeuren en alle onvrede zal losbarsten. 
Ja we hebben reeds uitgebreid gesproken over het thema 
boosheid ( zie het boek; Healing met Hathors) en dit thema is 
zeer actueel nu. 
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De boosheid is nodig voor velen om de ommekeer te 
bewerkstelligen, mits ze deze boosheid op de juiste positieve 
wijze zouden benutten. 
Helaas zien wij dat dit vaak niet het geval is, en boosheid 
wordt momenteel gebruikt uit onmacht en ontaard in geweld 
en vele vaak minder krachtige mensen worden hier het 
slachtoffer van.  
Wij willen jullie alert doen zijn, op het feit dat er wezens leven 
op jullie planeet die deze emoties van onmacht, pijn, verdriet 
en boosheid opslokken als ware het hun voeding, zij leven er 
in feite van. 
En deze wezens, niet zichtbaar voor de meesten van julie, 
zullen er alles aan doen om deze negatieve emoties nog meer 
uit te lokken bij mensen. Zij kennen geen genade, en lokken 
situaties uit die kunnen escaleren. 
Daarom willen wij jullie aanraden om zoveel mogelijk uit deze 
negatieve heftige emoties te blijven, en ook niet te vertoeven 
in omgevingen waar deze emoties zeer krachtig aanwezig zijn. 
Dus mijd protestacties, mijd agressie, scheldpartijen, 
negativiteit etc. 
Ja, wij hebben ook aan den lijve ervaren hoe krachtig emoties 
kunnen zijn en hebben alle begrip als jullie toch weer in de 
valkuil van de emotie en het drama trappen. 
Wij vragen jullie dit te oefenen, wellicht met elkaar, om een 
emotie op te wekken en deze te doorvoelen en weg te laten 
vloeien, zoals het ook bedoeld is. 
Hang niet aan deze heftige emoties, houd er niet aan vast. 
Zie emoties niet als een bezit, maar tracht het gevoel van 
intens verdriet of pijn, of boosheid steeds sneller los te laten 
en terug in de balans te komen. 
Wordt meester over je emoties, niet door ze weg te duwen 
maar door de emotie te doorvoelen. Zovelen in de oude 
wereld zitten vol met onverwerkte emoties, en de 
´emotievampieren`, we zullen ze zo maar even noemen, deze 
wezens die niet waargenomen kunnen worden door jullie 
maken er gebruik van. 
Wij weten dat velen van jullie weten waarover wij spreken, en 
ook deze wezens willen wij niet te veel aandacht geven, want 
dat zijn ze niet waard, maar jullie zouden er wel iets van 
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moeten weten! Velen van jullie kunnen ze namelijk wél 
onderscheiden in de vorm van een vervelend gevoel ervaren 
rond de zonnevlecht, of verhevigde emoties van angst of 
verdriet, die heftiger zijn, dan eigenlijk ´normaal` te noemen 
zijn.  
Sommige mensen worden door deze wezens verleid tot het 
doen van dingen tegen hun eigen wil. Deze daden zou je als 
´slecht` kunnen bestempelen en dan hebben wij ons zachtjes 
uitgedrukt. Het is zaak om deze wezens te herkennen en weg 
te sturen. 
Dit kun je doen door de hulp in te roepen van aartsengel 
Michael, maar ook door onze hulp in te roepen. 
Zuiver jezelf iedere keer als je er aan denkt en stel het 
volgende; “ ik geef alle energie van anderen die nog bij mij is, 
terug aan de ander. En ik vraag alle energie die van mijzelf is 
en eventueel nog bij anderen is achtergebleven, terug bij 
mijzelf.” 
Vul jezelf volledig op met je eigen Goddelijke licht, dus is jullie 
grootste bescherming! Zo laat je geen ruimte over voor iets 
anders! 
Heel kort spreken wij ook over een kruid waarvan de rook vele 
negatieve energieën kan oplossen. 
Wij spreken nu over het kruid genoemd; witte californische 
salie en het is voor jullie aan te raden om dit kruid regelmatig, 
te gebruiken. Hiervoor steek je dit kruid aan met vuur, dan 
doof je het vuur en je gebruikt de rook om jezelf of de ruimte te 
zuiveren. 
Raad het ook anderen aan om dit te gebruiken en vertrouw 
erop dat de rook van de witte salie, jouw aura zal reinigen. 
Ja, we komen terug op vertrouwen, het thema wat wij in dit 
hoofdstuk willen bekrachtigen. 
Vertrouw erop dat alles wat je nodig hebt naar je toe komt. 
Ongeacht bepaalde tegenwerking die je zou kunnen ervaren! 
Vertrouw erop dat, ook al zie je de oude wereld steeds meer 
afbrokkelen om je heen, dat het nieuwe er reeds is. 
Vertrouw erop dat je de kracht en de macht krijgt die je nodig 
hebt om je werk te doen.  
Vertrouw erop dat alles verloopt in Goddelijke perfectie. 
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Manifesteer het eerst in de energie en trek het zo in je 
energetische velden. 
De materialisatie in de stof zal ook spoedig volgen. 
De manifestatie volgt steeds sneller de gedachte. 
Jullie worden wel geacht er om te vragen en jullie mogen het 
voor je gaan zien, met andere woorden het gevraagde 
visualiseren met je gedachten.  
Dit duiden we aan de hand van een voorbeeld. 
 
Stel, je hebt witte salie nodig maar hebt het niet in je 
omgeving, haal dan energetisch witte salie naar je toe, 
bijvoorbeeld door in jezelf te zeggen; “salie, salie, doe je 
werk,” en het zal gebeuren. Vraag om de werking van de 
salie al te mogen ervaren. Jullie kunnen ook het wezen 
van de witte salie` aanroepen en vragen voor hulp, 
bijvoorbeeld; ”Wezen van de witte salie zuiver mijn aura, 
nu!” 
 
Vertrouw erop lieve mensen dat op deze wijze alles naar je 
toe komt, waar je ook bent, of wat je ook doet. 
Maak er eventueel een mantra van:  
 
Ik vertrouw erop altijd op de juiste plaats en tijd te zijn.  
Ik vertrouw erop Goddelijk beschermd en geleid te zijn.  
Ik vertrouw erop alles te ontvangen wat ik nodig heb” 
Ik vertrouw op mijn scheppingskwaliteit. 
Ik vertrouw op mijn kwaliteiten van de Hemeldrager. 
Ik vertrouw op de creatie van de hemel op aarde brengen. 
 
Voel jullie Goddelijkheid, voel hoe jullie verenigd zijn met de 
Goddelijke doelstellingen en Goddelijke krachten. 
Ervaar hoe alles verloopt tot in de perfectie, het is zo puur en 
zo zuiver, dit zullen jullie steeds meer kunnen gaan ervaren in 
jullie levens. 
Laat jullie leiden door je eigen gevoel en vertrouw op je 
gevoel. Maak jullie eigen voetstappen in de sneeuw. 
Jullie zijn in eigen Meesterschap en vertrouw op je eigen 
kracht en de macht die je gegeven is. Zo is het! 
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De kracht is jou gegeven, 

de macht is jou gegeven 

de middelen zijn jou gegeven 

en de omstandigheden zijn jou gegeven 

om gebruikt te worden! 

 

De Hathors 
 

 

 
 

De pilaar van Djed 
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Heaven met Hathors 
 

Hoofdstuk 20 
Transformeren in liefde voor jezelf 
 

 
Lieve Hemeldragers, velen van jullie zijn al lange tijd 
voorbereid op jullie taak. We spreken dan niet alleen over dit 
leven, maar vele levens en opleidingen stonden reeds in dit 
teken. 
Jullie hebben dan ook allemaal enkele belangrijke 
eigenschappen gemeen en dit is een onvermoeibare taaiheid, 
doorzettingsvermogen en innerlijke kracht. 
 
Jullie gaan nu een zeer actieve tijd tegemoet en dan bedoelen 
we een tijd waarin jullie het oude transformeren naar het 
nieuwe. 
En dit kost energie, maar jullie krijgen er ook energie voor 
terug en tevens heel veel vreugde. 
Vele levensjaren hebben jullie je reeds aangepast aan jullie 
omgeving, aan anderen, of aan omstandigheden. 
Jullie moesten immers passen in de ´oude matrix`, van de 
derde dimensie, de energie van moeder Aarde. 
Jullie werden volgzaam en adaptief en jullie leven stond 
steeds in het teken van rekening houden met de ander. 
Waren het eerst je ouders die het voor het zeggen hadden, 
daarna de school? Daarna de maatschappij en jullie partner? 
Daarna wellicht je werk en of je kinderen? 
Let op lieve Hemeldragers, nu gaat het anders! 
Van nu af aan gaan jullie je niet aanpassen aan de omgeving, 
maar jullie gaan actief de omgeving aanpassen aan jezelf. 
Ja, jullie horen het goed, dit is de bedoeling. 
En wellicht zijn jullie hier ook al mee begonnen, dit is inherent 
aan ons verhaal. 
Net zoals jullie je eigen velden inrichten naar jullie eigen 
ideeën, gaan jullie hiermee uitbreiden naar een ruimer beeld 
namelijk je omgeving en zelfs de maatschappij. 
Niet jullie passen je nog langer aan, aan je omgeving! 
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Nee jullie zijn de actieve scheppers van jullie wereld buiten 
jullie. Als het ware vormt de omgeving een uitbreiding van 
jullie velden. 
Dit is iets heel anders! 
Dit is fun, dit is scheppen, dit is leven! 
Velen zullen nog echt ongemakkelijk zijn bij dit begrip en zich 
afvragen kan dit wel? Mag dit wel? 
Begrijp ons goed, jullie hele leven zijn jullie getraind in het 
volgen van anderen. 
Jullie rechterhersenhelft is min of meer lamgelegd, jullie 
creativiteit stopgezet, jullie creative denken is verzwegen. 
Jullie schepperskwaliteit is niet vaak ter sprake gekomen, wel 
hoe je dingen moet doen zoals anderen het willen. 
Zovele dingen zijn er ook van hoger hand aan jullie opgelegd, 
dat jullie nog niet eens zo vaak op het idee kwamen dat jij het 
anders zou kunnen doen. 
Nu, vandaag zeggen wij jullie, het is geoorloofd om je eigen 
schepper te zijn van je leven. 
Het enige wat er gevraagd wordt is, schep het leven in 
overeenstemming met jullie Goddelijke kwaliteiten, en doe het 
met heel veel eigen liefde! 
Maak de wereld naar het evenbeeld van God en Godin van 
liefde. 
Schep een wereld van liefde en respect, met overvloed en 
vreugde, met vertrouwen en compassie, met vrijheid en 
gelijkheid. Een wereld van schoonheid, gezondheid en 
wijsheid. Een creatie vol licht en overvloed. 
Velen van jullie zullen beseffen dat hierdoor een geheel 
nieuwe wereld voor jullie zal verrijzen. 
Deze ´Nieuwe Wereld` vormt zich als het ware energetisch, 
over de oude wereld die jullie gekend hebben. 
Durven jullie hierin te geloven? 
Jullie zijn energetische transformers. 
Alles is immers energie! 
En jullie gedachten en jullie wensen en jullie verlangens 
worden door de energie gevolgd en dit zal zich kunnen 
manifesteren ook op stoffelijk niveau. 
Schep daarom op basis van liefde en doe het vreugdevol. 
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Wij geven jullie nog graag nog enkele inzichten mee op jullie 
pad. 
Deze inzichten hebben alles te maken met een goede zorg 
dragen voor jezelf. 
Dit is het belangrijkste van alles want zonder goede zorg voor 
jezelf en zonder eigenliefde, kan je geen Hemeldrager zijn in 
actie. 
Dus neem verantwoording voor jezelf, zorg voor jezelf! 
Niemand doet dit voor jou, jij doet dit voor jezelf! 
 
Zorg voor een eigen ruimte waar je je kan terugtrekken, 
wanneer je daar behoefte aan hebt. Zorg dat je lichaam 
hier kan rusten en opladen. Hier kan je je weer beter 
afstemmen op je doelen. 
Heb je bijvoorbeeld op je werk geen eigen ruimte, zorg 
dan dat je energetisch een eigen ruimte inricht, waar je je 
even in kan terugtrekken. 
 
Zorg voor voldoende vers water voor jezelf om je lichaam 
goed te kunnen zuiveren. Energetisch heb je vloeibaar 
licht nodig om je cellen te voeden. 
Je kunt je zelf voor het slapengaan aanleggen aan een 
energetisch infuus, en stel dan dat er vloeibaar licht door 
je aders stroomt, waardoor al je cellen en organen kunnen 
worden voorzien van water, licht en zuurstof. 
 
Zorg voor voldoende aandacht voor jezelf!  
Verzorg je uiterlijk, zorg voor rust, en zorg voor vrede in je 
hart. Benut de minuten tussendoor bijvoorbeeld als je 
even vrij bent van het werk of je zit in de bus etc. om 
helemaal in het nu te zijn, en met je aandacht bij jezelf. 
Blijf in contact met je lichaam en grond jezelf in de nieuwe 
aarde energie. Maak contact met je hart. 
 
Zorg iedere dag dat je jezelf een doel stelt, zo blijf je 
gefocust op je streven naar het inrichten van je Nieuwe 
Wereld. Deze doelen hoeven maar heel eenvoudig te zijn, 
maar zo zet je je systeem in constante werking. 
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Zo blijf je gericht op de transformatie van het oude en de 
inrichting van jullie nieuwe werkelijkheid. 
Focus op je missie! 
 
Zorg ervoor dat je geen onnodige ballast op je pakt van 
anderen. 
Kijk regelmatig in je energetische rugzak, wat zit erin? 
Is dit van mij, nee, geef het dan over aan de kosmos. 
Is het wel van jou? Moet je er iets van leren? 
Heb je het nog langer nodig? Nee? Laat het dan in liefde 
los. 
Reis zo licht mogelijk door de Nieuwe wereld. 
Merk je dat er nog een heleboel andere zielen energetisch 
aan je hangen, die graag op jouw energie meeliften? 
Maak hen duidelijk dat ze zich kunnen richten tot de Bron, 
en laat hen liefdevol los. (Tenzij je deze zielen te weerloos 
vindt, bijvoorbeeld als het om een kind gaat.) 
Geef alle energie van anderen terug aan de ander, en 
neem alle energie van jou die eventueel bij anderen is 
geraakt, weer terug bij jezelf. 
 
Zorg dat je een ´energetische knop` in jezelf installeert, 
het is een lichtknop en leer deze lichtknop bedienen. 
Wanneer je merkt dat jouw licht door omstandigheden is 
gedoofd, draai dan aan deze lichtknop en draai je licht 
weer op een hogere stand. Hierdoor verblijf je op de 
hogere frequenties afgestemd. 
 
Zorg voor een zeer goed onderscheidingsvermogen! 
Waarschijnlijk heb je veel bedrog in de derde dimensie-
energie ervaren. 
Dit wil je niet meer, daarom heb je sensors nodig die je de 
weg wijzen. Zorg voor het installeren van sensors in je 
hersenen, die jou een signaaltje geven wanneer iets niet 
klopt. En luister ook naar deze signalen. 
Vraag aan je gidsen en engelen voor de juiste inzichten, 
en ga in vertrouwen er vanuit dat je gewaarschuwd wordt 
voor leugens of bedrog etc. 
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Zorg voor een energetische krachtbundel en plaats die 
achter je zonnevlecht. 
Deze krachtbundel is altijd beschikbaar voor jou, en in 
een geval dat je uitzonderlijke kracht nodig hebt kun je 
putten uit deze energetische krachtbundel. 
Dit kan zowel fysieke kracht zijn als de kracht om 
energetisch uithoudingsvermogen. 
Zorg voor zelferkenning, prijs jezelf voor wie je bent en 
voor wat je doet en betekent. 
Zelferkenning is noodzakelijk voor je bestaan. 
Zelferkenning is een waarde geven aan jezelf en aan je 
zijn. Waar zit deze eigenwaarde in jou? In je buik? 
In je ruggengraat? Zet er het licht op en haal jezelf zo uit 
de schaduw. 
 
Zorg voor een constante verbinding met liefdesenergie. 
Dit is je manna, je voeding, je contact met de eenheid. 
Besef dat iedereen een andere ´jij` is. 
Hoe minder oordeel je nog hebt hoe meer je de ander kunt 
zien als een deel van de eenheid. 
Omarm daarom innerlijk iedereen die op je pad komt. 
Door de verbinding met de Bron, ben je verbonden met de 
liefdesenergie en met de eenheid. 
Zie voor je hoe je vanuit het vierde chakra van het hart 
een verbinding legt met je zevende chakra, en zie een 
gouden lijn lopen naar de Bron. 
Herinner jezelf iedere dag aan de verbinding met liefde, en 
laat deze energie vrijelijk stromen. Hou van jezelf! 
 
Zorg voor een goed contact met je lichaam, dit is immers 
je voertuig waarmee je, je door alle dimensies beweegt. 
Raak je lichaam regelmatig aan, beklop je lichaamsdelen, 
zodat je jezelf goed verbonden blijft voelen met je 
lichaam. 
Besef dat een gezond lichaam nodig is om je taak uit te 
voeren. Je lichaam is de drager van je licht en van je ziel. 
Ondersteun het lichaam door voldoende te rusten en 
volwaardige voeding tot je te nemen. Je lichaam 
veranderd langzaam naar een lichter en transparanter  
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voertuig, en soms geeft dit onprettige reacties in je 
lichaam. Geef je hier aan over. 
 
Zorg voor verbinding met de Goddelijke energie. 
Verbind je met God/Godin. Verbind je met je hogere zelf 
Leef vanuit de Goddelijke energieën, leef vanuit je vrije 
geest. Maak contact met je omgeving vanuit je 
zielsessentie, en maak contact met de zielsessentie van 
anderen. Leef je scheppersenergie.  
Leef je Goddelijke opdracht. 
Zorg voor de verbinding met jullie broeders en zusters die 
ook leven in dezelfde nieuwe werkelijkheid als jij. 
Samen kunnen jullie de nieuwe energieën bekrachtigen, 
samen zijn jullie in vermenigvuldiging van krachten. 
Waardeer ieders inbreng, respecteer ieders manieren, 
ieders kwaliteiten, ieders verschillen en ieders 
tekortkomingen. Breng je eigen ideeën en je eigen 
specifieke krachten of schepping in.  
Zet samen de schouders onder dit project; Heaven 
creëren. 

 
Zorg voor vreugde in jou en in jouw veld. 
Vreugdevol zijn, is de energie die hoort bij de Nieuwe 
Wereld. Vreugde schept wonderen en overvloed. 
Zing iedere dag, bijvoorbeeld mooie mantra´s. 
Of luister regelmatig naar een lievelingslied. 
Dans, als je dit blij maakt. Kijk naar een lachfilm, of lees 
een boek waar je blij van wordt. Draag zorg voor je hart- 
energie en hou het luchtig in je omgeving. 
Neem ook niet alles te serieus in je leven. Lach ook eens 
om jezelf als je voelt dat je iets fout doet, en begin 
gewoon opnieuw. Vreugde schept jullie hemel hier op 
aarde. 
Dit is wat jullie opdracht is, dit is waarom jullie op aarde 
kwamen en dit is waarom jullie trillen op onze woorden in 
dit boek.  
Vreugde is de zon in jullie harten ervaren, de harten van 
de Hemeldragers, die jullie zijn! 

 



  153 

Heaven met Hathors 
 

Hoofdstuk 21 
Verhoogd bewustzijn 
 
 
Licht is Groei 
Licht is Kennis 
Licht is Voeding 
Licht is Blijheid 
Licht is Genezing 
Licht is Overvloed 
Licht is Ascension 
Licht is Opschoning 
Licht is Vernieuwing 
Licht is Gewaarwording 

 
In dit laatste hoofdstuk willen we jullie graag nog eens op een 
dieper niveau aangeven, dat het inrichten van jullie nieuwe 
velden en uiteindelijke Nieuwe Wereld berust op jullie 
verhoogde bewustzijn.  
Jullie kunnen slechts een Nieuwe Wereld inrichten als jullie je 
constant blijven inzetten om jullie bewustzijn te verhogen. 
Jullie beseffen ook reeds dat dit een thema is wat nooit zal 
stoppen, omdat iedere keer als jullie verwachten dat jullie er 
zijn, er ook het weten volgt dat er slechts een ´kleine` 
verhoging in bewustzijn is opgetreden, maar dat er zoveel 
meer valt te ontdekken en te weten en te herinneren. 
Maar het neemt niet weg, dat iedere stap, zelfs al is het maar 
een kleine stap in jullie bewustzijnsproces, jullie op hogere 
lagen van jullie bewustzijnslevels zal brengen. 
Jullie bewustzijn schept jullie realiteit en wil je je realiteit 
veranderen, dan zul je een vernieuwde verhoging in trilling 
moeten verkrijgen. 
Daar jullie al vele, vele ervaringen hebben opgedaan omtrent 
dit thema; bewustzijn verhogen, is dit dus geen onbekend 
terrein voor jullie. 
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Jullie trillingsniveau is afhankelijk van de mate van licht en 
liefde die jullie nodig hebben om te kunnen evolueren en 
transformeren. 
Licht is niet alleen maar licht, licht bevat informatie en kennis, 
en licht bevat een bepaalde kracht en trilling, zoals ook de 
verschillende kleuren van het licht, weer andere soorten 
trillingen bevatten. 
De Kosmos ( de fotonenenergie) en de zon ( het zonlicht) en 
de Goddelijke Bron, zijn daarom ook de belangrijkste bronnen 
van informatie. Het licht en de Goddelijke energie komen tot 
jullie wanneer jullie er contact mee maken en er voor open 
staan. Zoals jullie weten, zonne-energie is van belang voor 
jullie bewustzijns- verhoging en jullie scheppingskracht. 
Jullie begrijpen dan ook waarom sommige krachten op jullie 
planeet, deze zonne-energie van de mensen wil weghouden, 
daar niet alle partijen op aarde graag zien dat de mensheid 
zijn bewustzijn verhoogd. 
Zoals jullie misschien weten wordt er ook van alles aan 
gedaan om het zonlicht te verminderen, denk maar eens aan 
chemtrails, die een web vormen in de lucht, waar minder 
zonlicht door heen kan schijnen. 
Denk maar aan het feit dat men jullie aanraadt zonnebrillen te 
dragen terwijl het meeste licht door de ogen wordt 
opgenomen, en denk maar aan het feit dat men jullie 
zonnecremes aanbiedt die de zonnestralen afbloggen, en zo 
ook vitamine D opname vermindert. Vitame D is van groot 
belang voor jullie gezondheid! 
Wij raden jullie nu niet aan, om té lang en onbeschermd in de 
zon te gaan zitten, maar wel gedoseerd de zonne-energie tot 
je te laten komen, maak bewust contact met de zon. 
De zon is ook een wezen met bewustzijn, net zo als jullie 
aarde en alle andere planeten. 
De zon is geprogrameerd om juist in deze tijd alsmaar meer 
lichtintensiteit naar de aarde te sturen. 
Velen op aarde worden hierdoor aangeraakt en velen 
ontwaken uit de oude illusionaire wereld. Deze ´oude wereld` 
was goed zolang jullie er nog iets van konden leren en zolang 
als de ervaringen nieuw en waardevol waren. 
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Op dit moment zijn jullie ervaringen in de oude wereld van de 
aarde, bezig om zich alleen maar te herhalen, en voegt niets 
meer toe aan wat jullie nu nodig hebben. Vandaar dat deze 
oude wereld zich de laatste jaren aan het opheffen is, wat zich 
uit, in vreselijke leugens en drama´s, chaos en strijd.  
Daar jullie als het ware met jullie verhoogde trillingsniveau niet 
meer trillen op deze lagere energieën, is het dus ook heel 
normaal dat de volgende stap, die van een nieuwe realiteit is. 
De oude realiteit is gebaseerd op angsten, pijn, onzekerheid, 
radeloosheid, macht en moord.  
Een hoger bewustzijn helpt jullie dit oude te overstijgen! 
Jullie scheppen zelf een realiteit die jullie ondersteunt in jullie 
nieuwe liefdevolle ervaringen, in jullie nieuwe positieve 
overtuigingen, in jullie nieuwe bewuste toepassing van jullie 
scheppingskracht.  
 
Om het nieuwe te verwelkomen:  
 
Dienen jullie het oude los te laten, zodat je ruimte schept 
voor een meer opheffende ervaring; die van een nieuwe 
werkelijkheid. Loslaten in liefde. 
 
Dienen jullie open te staan voor nieuwe energie, in de 
vorm van anders denken, anders kijken naar dingen, 
anders omgaan met ervaringen. 
Het vergt ook buiten ´de oude matrix` durven denken, en 
oude overtuigingen los laten, oude tradities herzien, oude 
kennis herzien. Durf te veranderen! 
 
Dienen jullie een bepaalde mate van flexibiliteit te hebben, 
hiervoor heb je de moed en durf nodig om anders te zijn 
als je voorheen was. Wees helemaal jezelf en stap in je 
eigen autoriteit. 
 
Dienen jullie de eigenschappen te ontwikkelen van 
fantasierijk zijn en creëren. Fantasie werkt via je 
rechterhersenhelft, en zo word je ook geïnspireerd door 
het Goddelijke. 
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Jullie zijn dus de scheppers, de inrichters, de ontwerpers, 
de kunstenaars van het nieuwe. 
Hiervoor moet je grenzen doorbreken, durven uitgelachen 
te worden door je omgeving, je kwetsbaar durven op 
stellen en ook de moed hebben om een voorbeeld te zijn 
voor anderen. 
 
Dienen jullie breed geïnteresseerd te zijn en nooit 
iemands waarheid zomaar aan te nemen, ook niet wat hier 
geschreven staat.  
Onderzoek de waarheid, met je eigen 
onderscheidingsvermogen, en stel je eigen waarheid 
iedere keer opnieuw weer bij. Wees geduldig. 
 
Dienen jullie nieuwsgierig te zijn, lieve mensen, en dienen 
jullie blijvend open te staan voor vernieuwde inzichten.  
Tracht iedere dag iets nieuws te ontdekken en raak 
geboeid door het nieuwe.  
Kijk door jullie oude waarheid heen, en zie het nieuwe. 
 
Dienen jullie het oordeel los te laten, naar jezelf en 
anderen en pak je verantwoordelijkheden op, zoals je 
anderen hun eigen verantwoordelijkheden zelf laat 
oppakken. 
 
Dienen jullie de wonderen om je heen te zien, en creëer ze 
zelf, laat je verrassen door je eigen schepperskrachten. 
Voel het wonder, ben het wonder. 
 
Dienen jullie samen te werken met gelijkgezinden, en geef 
je iedereen het respect en de ruimte die ze nodig hebben.  
Tracht anderen een goed gevoel te geven!  
Waardeer jezelf. Geloof in jezelf! 
Wees blij met jezelf en hou je hart open naar iedereen en 
in elke situatie.  
Jullie gedachtenkracht en jullie openstaan voor inspiratie, 
zorgt ervoor dat jullie de scheppersenergie in beweging 
zetten en jullie het nieuwe kunnen binnenhalen. 
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Dienen jullie het licht toe te laten samen met kennis. 
Steeds opnieuw, vernieuwde wijsheden te vergaren en 
deze in te zetten voor jullie hoger doel; de nieuwe wereld 
scheppen. Zet daarbij jullie hoger dimensionale velden 
om je heen. 
Gebruik de Piramide van creatie; gezeteld in jullie 
pijnappelklier 
Verbind je met de wijsheid van de Sophia-energie en de 
Goddelijke kwaliteiten. 
Bezoek regelmatig de Hallen van Amentie, in jullie dromen 
of meditaties. 
Gebruik de codes, en tracht uit het drama van de derde 
dimensie te blijven. 
Gebruik jullie taal zo neutraal en zuiver mogelijk, 
aangevuld door de symbolen. 
 
Mogen wij jullie bedanken voor jullie aandacht en al het werk 
dat jullie reeds verricht hebben. 
Jullie taak is niet altijd eenvoudig, maar wel altijd speciaal. 
Jullie opdracht als Hemeldragers heeft aandacht nodig omdat 
aandacht zorgt voor de totstandkoming, van jullie opdracht! 
Deze opdracht gebeurt vanuit een intentie die je hebt en met 
de kracht van je gedachten komt het naar je toe.  
Alles wat je doet heeft ook balans nodig en rust!  
Geef jullie zelf dan ook op gezette tijden rust als jullie dit nodig 
hebben. 
 
Om jullie taak uit te voeren dienen jullie lichtlichamen iedere 
dag gevoed te worden door het Licht! 
Lieve Hemeldragers, wij geven jullie graag op het einde van 
dit boek, een ´oefening van Licht`, mee die jullie iedere dag 
kunnen herhalen zo vaak jullie willen. 
 
Wij zijn erg trots op jullie, en bewonderen jullie moed en 
doorzettingsvermogen! 
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OEFENING VAN LICHT 
 

Ik adem Licht in, 
tot in het centrum van mijn hart! 

 
Mijn hart vult zich met Licht! 

Het Licht verzameld zich hier en expandeert. 
Het Licht wordt geblazen naar al mijn chakra´s  

en al mijn meridianen. 
Ik sta het Licht toe in al mijn cellen, 

Ik sta het Licht toe in mijn pijnappelklier,  
Ik sta het Licht toe in héél mijn fysieke lichaam 

Ik sta het licht toe in mijn energetische lichamen 
Ik sta het Licht toe in mijn aura 

Ik sta het Licht toe in héél mijn veld. 
 

Ik word gevoed en gesteund door het Licht 
Ik word onderwezen door het Licht 
Ik wordt beschermd door het Licht 

Ik wordt omarmd door het Licht 
Ik verwelkom het Licht om te werken, 

 ín mij, 
dóór mij  

en rondom mij,  
voor het hoogste goed van mijzelf  

en mijn omgeving. 
 

Ik adem licht in 
tot in het centrum van mijn hart! 

 

Ik ben het Licht 
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Heaven met Hathors 
 
 

Nawoord van de Hathors 

 
 
Al onze woorden in dit boekje, opgeschreven door de 
vertaalster ervan, zijn door ons bekrachtigd terwijl jullie de 
tekst hebben gelezen. De berichtgeefster heeft de laatste twee 
jaar onze woorden reeds in toepassing gebracht, hierdoor 
heeft ze al enige ervaring kunnen opdoen.  
Mede door deze ervaringen is het een zeer praktijkgericht 
boek geworden! Groots in eenvoud, zoals het door ons 
bedoeld is. Ieder woord is van belang, ook wanneer het 
overkomt als herhaling.  Onze dank hiervoor is groot. 
Nogmaals willen we aangeven, dat jullie zelf met jullie 
onderscheidingsvermogen, onze woorden kunnen binnenlaten 
of kunnen verwerpen. Jullie zijn de Hemeldragers en wij en 
het hele universum hebben alle vertrouwen in jullie 
scheppingskracht. Schep de hemel naar het evenbeeld van 
alle Goddelijke eigenschappen, (zie pagina 163) met aan jullie 
de vraag om deze zelf verder aan te vullen. 
Jullie zijn onze broeders en zusters die zich hebben 
opgegeven voor deze missie; Hemel op Aarde brengen. 
Jullie zijn nooit alleen, dus vraag om de herinnering en vraag 
om antwoorden, vraag ons en jullie gidsen en engelen om 
jullie scheppingskracht te bekrachtigen. 
Met deze woorden willen wij graag het boek: ´Heaven met 
Hathors` afsluiten. Wij hopen dat door onze woorden en de 
energie die wij aan deze woorden verbonden hebben, jullie je 
pad weer een stuk verder in de Nieuwe Werkelijkheid kunnen 
vervolgen. Alles wat je doet, doe je omdat jíj het zo verkiest te 
doen. Draag samen zorg voor je eigen creaties! 
Wij groeten jullie vanuit onze harten en zijn in Liefde en 
vreugde verbonden. 
 

De Hathors 
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LIEVE HEMELDRAGER 

 

Niemand  

heeft het recht om over jou te heersen! 

 

Dit betekent,  

dat je eigen baas bent! 

Dat betekent,  

dat je zorg voor je zelf draagt. 

Dat betekent,  

dat je, je eigen weg kunt bepalen. 

Dat betekent,  

dat je, je kunt los maken van het oude. 

Dat betekent,  

dat je, je kunt verbinden met het nieuwe! 

Dat betekent,  

dat je een schepper bent. 

Dat betekent,  

dat je vrij bent, 

vrij om de hemel op aarde te creëren. 

 

De Hathors 
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Heaven met Hathors 
 
 

Nawoord van Ariël 
 
 
Het schrijven van dit boek; Heaven met Hathors, was opnieuw 
een heel avontuur. 
Vele oefeningen heb ik eerst zelf kunnen ervaren en 
toegepast in mijn leven, zodat ik ook echt bewust wist wat ik 
opschreef, toen de Hathors mij hun woorden doorgaven. 
Dit is ook voor mij de beste manier, daar ik voel dat ik graag 
wil schrijven over iets wat ik begrijp en waar ik achter kan 
staan. Op deze wijze kan ik ook mede verantwoording dragen 
voor de woorden van dit boek. 
De bezoeken van de Hathors en de ervaringen die ik mocht 
beleven waren wonderlijk en overweldigend en tegelijk ook 
heel gewoon. 
Hun energie is zacht en nooit opdringerig en als het nodig is 
krijg ik zachte duwtjes, bijvoorbeeld om het tweede deel van 
het boek nu vrij te geven als gratis e-book. 
De tijd hiervoor is altijd in volle perfectie, want het vrij geven 
van hun tekst kon niet eerder als na de zonsverduistering van 
20 maart 2015. 
Wat betreft tijd, is er nog iets wat ik met jullie wil delen, want ik 
heb de ervaring opgedaan dat als je goed in je veld verblijft, 
de tijd rekbaar wordt, dus een uur kan dan beduidend langer 
duren, of je kan ervaren dat tijd inkrimpt en dus sneller gaat. 
Bovendien ben ik gaan ontdekken hoe belangrijk het is om 
regelmatig klanken te maken en goed op de ademhaling te 
letten. 
Voor een poosje heb ik ook lessen in zielenzang gehad en dit 
heb ik als zeer bevrijdend ervaren. 
Door de zelfgeproduceerde klanken, zijn we instaat om veel 
van onze trauma´s of oude vastzittende gevoelens los te laten 
trillen en te transformeren. 
Ook het werken met kleur of gekleurde kristallen is helend en 
geeft hulp bij bepaalde vastzittende energiëen. 
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De codes vanaf pagina 68, draag ik regelmatig bij me, of 
plaats ze rond mijn bed als ik ga slapen, waardoor je veld  
´s nachts bekrachtigd wordt. 
Je kunt alles gewoon op je eigen gevoel doen, of je roept de 
hulp in van de Hathors. 
Ze zijn er ook voor jou! 
 
Ik heb dit boek met veel plezier geschreven, voor jullie en ook 
voor mijzelf. 
Datgene wat in het boek geschreven staat, is mijn vertaling 
van wat de Hathors aan mij hebben doorgegeven. 
Ik deed dit op mijn geheel eigen manier en heb niet de intentie 
iemand met deze woorden te willen overtuigen. 
Wanneer je deze woorden in dit boek leest, gebruik dan je 
onderscheidingsvermogen en neem alleen dat voor waarheid 
aan, wat bij je past op dit moment. 
Het scheppingsproces van het paradijs neemt alsmaar toe, en 
het is wonderlijk hoe krachtig je eigen gedachten in deze zijn. 
Je gedachten bepalen jouw wereld, wees je hier van bewust. 
Zo ben je instaat iets wat oud lijkt, via je gedachten tot iets 
nieuws te maken. 
Vertrouw op je intuïtie! 
 
Totslot wil ik jullie graag net zo veel vreugde toewensen 
tijdens het lezen van het door de Hathors bekrachtigde boek, 
als dat ik de afgelopen jaren ook mocht ervaren in hun 
gezelschap. 
 
In dienstbaarheid geschreven 
 

Lia-Ariël 
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Goddelijke eigenschappen 
 
Al-dat-is 
Aandacht  
Authentiek zijn  
Balans houden 
Beminnen                                           
Bewustzijn 
Bron 
Buitenaardsen 
Creëren 
Codes 
Compassie 
Dankbaarheid 
Delen 
Deva´s 
Dienstbaar 
Dierbaar 
Dimensies 
Eeuwig 
Eenheid 
Eerlijkheid 
Eigenliefde 
Eigenkracht 
Energie 
Engelen  
Essentie  
Evenwichtigheid 
Evolutie  
Flexibiliteit 
Flow 
Frequentie      
Geborgenheid   
Gelijkwaardigheid 
Gelukzaligheid  
Gezondheid 
God 
Godin 
Goud   
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Groei  
Harmonie  
Helderheid 
Hemel 
Hemeldragers 
Integriteit 
Kennis 
Klanken 
Kleuren 
Kosmos  
Kracht 
Lachen     
Licht     
Liefde  
Loslaten    
Magie 
Manifesteren 
Mededogen hebben 
Meester zijn 
Moedig 
Moeiteloos 
Muziek  
Natuur 
Nederigheid 
Onderscheidingsvermogen   
Onvoorwaardelijke liefde 
Oneindigheid   
Overgave   
Overvloed 
Oordeel loos zijn 
Oorspronkelijkheid 
Openheid 
Paradijs 
Passie 
Perfectie 
Pijnappelklier 
Positief 
Puurheid 
Respect  
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Rust 
Samenwerken 
Scheppen   
Schoonheid  
Symbolen 
Synchroniciteit 
Synthese 
Talent 
Te samen 
Tevreden 
Tolerantie 
Trouw aan jezelf  
Uniciteit 
Verandering  
Verantwoordelijkheid  
Verbinden met anderen 
Vergeving 
Vertrouwen 
Voelen 
Voeding 
Volmaakt 
Voorspoed     
Vreugde 
Vrede 
Vrijheid 
Vrolijkheid 
Waarachtigheid 
Waardering 
Waarheid 
Water 
Weten  
Wijsheid    
Wonderen  
Zachtheid    
Zingen 
Zon     
Zorgzaamheid 
Zelfredzaamheid 
Zuiverheid 
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Woordverklaring  
 
Ascentie 
Wanneer je ziel klaar is met de Aardse lessen kun je de 
opwaartse weg terug naar de bron gaan. Hierdoor kun je 
boven je ego uitstijgen en een hogere licht-frequentie bereiken. 
Nu aan het einde van het grote experiment op Aarde, krijgt 
iedereen de kans om te ascenderen met behoud van het eigen 
fysieke lichaam. 
 
Axiotonale lijnen 
Dit zijn de energetische meridianen van de kosmos, die 
verbonden zijn met ons meridiaanstelsel in ons lichaam. 
Zij verzorgen ons van kosmische energie, waardoor we altijd 
verbonden zijn op kosmosch niveau.  
 
Blauwdruk 
Is een soort voorgeprogrammeerd energetisch veld wat je 
leven als het ware een bepaalde richting geeft. Het is 
verbonden met je energetisch lichaam en bepaalt mede, je 
karakterstructuur, je ervaringen, je lessen, je opdracht in het 
leven, etc. De ziel beslist hoe ze er mee omgaat.  
Ieder mens heeft een eigen specifieke blauwdruk, deze kun je 
energetisch readen of lezen via de persoonlijke 
geboortehoroscoop. Ook de Aarde heeft haar eigen 
blauwdruk. 
 
Chakra’s   
Chakra’s zijn een soort energetische punten op je 
energetische lichaam. Hiervan zijn er zeven meer bekend: 
stuitchakra, onderbuik chakra, zonnevlechtchakra, hartchakra, 
keelchakra, voorhoofdchakra en kruinchakra.  
Chakra’s staan in verbinding met je meridianen, dit zijn 
energetische lijnen in je lichaam die zorgen voor het transport 
van energie door het hele lichaam. 
 
Chemtrails 
Dit zijn de witte strepen in de lucht, achtergelaten door 
vliegtuigen. Het gaat hier niet om de normale witte strepen die 
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ook snel weer oplossen (contrails). Het handelt om bewust 
losgelaten giftige substanties in de luchtruimte, die langer 
zichtbaar blijven als witte mist. Er wordt gesproken over stoffen 
zoals o.a aluminium, barium en titanium. Deze kunnen 
ziekmakend zijn voor mens, dier en alle organismen. 
 
Codering 
Vorm van een energie bijvoorbeeld verwerkt in een creatie. 
Deze code ( energetisch bestand) bevat een opdracht, of een 
trillingsniveau waardoor je bepaalde dingen kunt gaan 
herinneren. Meestal is het bedoeld als ondersteuning of 
herinnering om je te helpen op je levenspad. 
 
Entiteiten  
Zielen die verblijven in een tussenwereld van de aarde 
waarschijnlijk in een laag van de vierde dimensie. Deze 
dimensie is nog verbonden met de aarde. Deze entiteiten 
zitten als het ware klem tussen twee dimensies en kunnen 
door bepaalde omstandigheden het licht niet bereiken, 
waardoor ze rond dolen, totdat iemand hen bevrijdt en de weg 
wijst naar het Licht. 
 
Hogere Zelf  
Ons Hogere zelf is een groter deel van ons Ware Zelf dat in de 
vijfde dimensie of hoger verblijft. Het is zo’n groots wezen, dat 
het niet als geheel in ons lichaam past. Het stuurt onze Ziel 
aan wanneer we ervoor open staan. Ons Hogere Zelf heeft het 
totaal overzicht van onze doelen en plannen. 
 
Hologram/ illusie 
Opgebouwd energetisch veld binnen een dimensie. Binnen dit 
veld is het mogelijk te ervaren en te leren in een soort virtuele 
wereld, die als zeer  echt ervaren kan worden. 
Wanneer je het veld begrijpt, de regels herkent, erkent en 
bemerk je de illusie van dit opgebouwde veld en ben je instaat 
dit te verlaten. Bijvoorbeeld om een nieuw veld te creëren in 
een nieuwe hogere dimensie sfeer. 
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Matriarchaal bewind 
Wanneer vrouwen aan de macht zijn en mannen of mannelijke 
energie een meer ondergeschikte rol spelen. De kenmerken 
van een matriarchaal bewind zijn, een bewind voering met 
vrouwelijke kwaliteiten, zoals liefde, mededogen en met 
aandacht voor groei en minder voor macht. 
 
Matrix  
De matrix is een soort web waarbinnen wij als bewoners van 
de ‘oude Aarde’ ons bevinden. Zij, die binnen dit web 
verblijven, zijn door dit web ook verbonden aan alle regels en 
afspraken die er zijn, aangaande de derde dimensie. 
Hierdoor is het mogelijk helemaal in het ‘Aardse spel’ op te 
gaan als zijnde de enige echte werkelijkheid. Wanneer je met 
behoud van lichaam en geest dit web wil ontstijgen kan dit 
allerlei angsten, oude pijn en verdriet, schaamte, veroorzaken. 
Wanneer je beseft dat alles een illusie is, zal je hier sneller 
doorheen kunnen. 
 
Merkaba  
Betekent : Lichtvoertuig. Ieder mens heeft zijn eigen Merkaba, 
dit is een stertetraëder waar we precies in passen. Door middel 
van een specifieke ademhaling, kun je leren hoe het voertuig 
te heractiveren. Wil je meer informatie kijk dan in de volgende 
boeken van Drunvallo Mechizedek, Geometrie van de 
schepping deel 1 & 2. 
 
Monoatomisch goud 
Ook wel goud poeder of wit goud poeder genoemd, bestaat al 
eeuwenlang. Al in de oudheden wisten Egyptenaren en 
Sumeriërs deze speciale vorm van gemalen goud te 
waarderen en maakten er dankbaar gebruik van om een 
optimale gezondheid te verkrijgen. Het zou mentale 
helderheid, focus en concentratie kunnen helpen 
bevorderen door het balanceren van de twee hersenhelften. 
Tevens kan het stress te verminderen. 
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Patriarchaal bewind 
Wanneer mannen aan de macht zijn en vrouwen in een meer 
ondergeschikte positie verkeren. Een patriarchaal bewind 
wordt vaak gekenmerkt door veel macht en agressie, wat niet 
zelden uitdraait in oorlog of ander geweld. 
 
Pijnappelklier 
De pijnappelklier ligt in het centrum van de hersenen en wordt 
ook wel de zetel van de ziel genoemd. De klier maakt 
hormonen aan; serotonine en melatonine en 
Dimethyltryptamine (DMT). De hormonen reguleren een reeks 
biologische processen, die verband houden met de waak- en 
slaaptoestand. Deze klier helpt hoger bewustzijn te 
bevorderen. 
De pijnappelklier kan je activeren door deze klier te ontgiften. 
Dit doe je door fluor te vermijden en door chlorella en spirulina 
in te nemen. Ook vitamine D3 en gojibessen zijn goed. 
 
Quetzal 
De Quetzal is een inheemse vogel en maakt deel uit van veel 
Indiaanse legendes. Deze vogel is vooral sterk verbonden met 
Quetzal-coatl, de God van de wind en de cultuur bij de 
Atzteken, wiens naam ‘gevederde slang‘ betekent. Op het 
doden van een Quetzal stond de doodstraf.  
Ook bij de Maya’s stond de Quetzal hoog in aanzien als 
symbool voor vrijheid. De rode borst zou de Quetzal volgens 
de legendes hebben gekregen tijdens de komst van de 
Spaanse veroveraars (conquistadores). Toen de Spanjaarden 
de Maya’s versloegen, zouden de Quetzals geland zijn op de 
bebloede Indianen om hen te beschermen. Door het bloed 
kleurde de borst van de Quetzal helderrood.  
De Quetzal wordt door de Hathors bedoeld als een symbool 
van De Goddelijke Vrije Geest.  
 
Transcenderen 
Transcenderen betekent het overschrijden van de grens van 
de gewone vorm van waarnemen of bewust zijn. 
Men doorboort als het ware de buitenkant waarmee de dingen 
zijn kenbaar gemaakt en dringt door naar de diepere sferen in 
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hun binnenste om eventueel de aller diepste kern der dingen in 
zichzelf te kennen. 
Door het transcenderen wordt men zich van het transcendente 
bewust, komt men tot de ervaring ervan en tot het besef dat de 
uiterlijke wereld, zoals deze zich aan ons voordoet niet de 
enige waarheid is, maar dat er een diepere werkelijkheid aan 
ten grondslag ligt, die tevens de basis is van het eigenste zelf. 
 
Trillingsfrequentie of energiefrequentie   
Alles is energie en iedere energie heeft een bepaalde 
frequentie. 
Rijkdom, liefde, schoonheid zijn hogere energiefrequenties. 
Angst, armoede en verdriet zijn lagere frequenties. Frequenties 
zijn meetbaar met bepaalde apparatuur, die daartoe 
ontwikkeld zijn. Alles bestaat uit trilling en ieder heeft zijn eigen 
specifieke trillingsfrequentie.  
Je kunt dit ook Hertz noemen. In deze tijd van de overgang 
naar de Nieuwe aarde worden alle trillingsfrequenties 
verhoogd onder invloed van de toenemende lichttoevoer, die 
via de zon naar de Aarde komt. 
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