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Voorwoord:
Hierbij stel ik me even voor:
Ik Ben Thea Nieuwveld en zoals de meesten die dit lezen draai ik ook
al een behoorlijk tijdje mee in “ spiritueel wonderland”.
Toen ik zo’n 25 jaar geleden begon aan mijn zoektocht kon ik niet
vermoeden dat dit zo’n intense, maar mooie weg was die ik te gaan
had.
Mijn diepste wens was altijd om totaal bewust te worden en de mensen
die op mijn pad kwamen hierbij een helpende hand te reiken.
En zoals zovelen, begon dit met de vraag: Wie BEN IK.
Na veel cursussen, zoeken, ervaren, leren en zelfeducatie kwam ik
dieper en dieper in verbinding te staan met mijn Ware ZELF, die IK
BEN....DE ENE.
AL zo’n 20 jaar geleden kwam ik in contact met De Nieuwe Dokters,
Evert Jan en Will. De laatste 5 jaar is dit contact en al hun
leringen steeds meer en meer verdiept in mij en heeft dit tot deze
samenwerking gebracht.
Ik ervaar in de meditaties die ik geef de leringen van mijn Ware
Zelf in verbinding met de Geest. Ik zie en hoor dan alles vanuit de
Geest. Ik ervaar de enorme Liefde van Moeder Maria en Jezus meer en
meer.
Mijn wens om de mens te helpen BEWUST te worden is nog steeds van
kracht.
Ik geef mijn Lichtstraaltjes door in grote Liefde naar elk van
jullie die dit leest.
IK BEN in grote Liefde , Thea
Met enorme dank aan mijn grote vriendin en soulsister Willy, die mij
door al die jaren heen gesteund heeft, geholpen heeft. Het
vertrouwen in mij behouden heeft.
Mij altijd weer duwtjes in de goede richting gaf. Altijd een
luisterend oor heeft en haar scherpe onderscheidingsvermogen.
Kortom ze was er steeds voor mij als ik haar “ nodig” had.
En natuurlijk gaat mijn dank uit naar mijn lieve man. Die een andere
vrouw kreeg dan hij dacht wie hij getrouwd had.
Onze moeilijke weg samen en zijn liefde en vertrouwen in mij. Mijn
grote beschermer, met enorme wijsheid en een stille kracht voor mij.
Mijn enorm wijze en krachtige zoon. Nooit kwam er een woord van
kritiek over zijn lippen, terwijl hij toch “ vreemde” dingen zag die
zijn moeder deed...
Hij aanvaarde het allemaal en gaat zijn eigen weg maar in diepe
verbinding met zijn ouders.
Een lieve vrouw gevonden en hun eerste kindje op komst.
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Dank aan mijn nu oude ouders van 101 en 96 jaar. Zij gaven mij een
lichaam opdat mijn licht weer kon gaan schijnen.
Diepe dankbaarheid voor allen die trouw de meditaties volgden en
alle ups en downs van mij daardoor ook meemaakten en mij hielpen om
mijn weg terug naar Huis te vinden.
En natuurlijk dank aan Evert Jan die zag en ziet wie IK BEN.
Dank dank dank allemaal!

In Begrip, Liefde en Idee, Thea

Woord van Evert Jan:
Een Mens op weg naar Huis
De Reis van Thea langs de 7 Hemelsferen
Voor de Innerlijke Zon die opengaat en schijnt in Thea
In het leven van ieder mens op aarde komt vroeg of laat het moment
dat
men besluit om alle illusies van de stof en de ziel, welke samen de
gepolariseerde schepping ofwel duisternis en onwetendheid
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vertegenwoordigen, af te werpen en los te laten. Thea heeft al jaren
dit
moment in haar leven op aarde zien aankomen. Na velen jaren van
transformatie dus vallen en weer opstaan is nu het moment
aangebroken
dat zij licht en onwankelbaar weer opstaat in De Geest van De Ware
Volmaakte Mens die in ieder Mens nog steeds aanwezig is. De Mens
zoals
deze eens bedoeld was. De Mens die werkelijk Leeft.
Als een Vlinder zo Vrij
Adamas Harmozel

Onze nieuwe site: www.welkomindeoorspronkelijkewereld.com
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Het laatste hoofdstuk. Het vorige boek sluit zich.
De innerlijke kruistocht is volbracht......IK BEN.
Na in een stroomversnelling te zijn gekomen deze laatste weken, is
vandaag gevoeld en gezien dat het boek is dicht gegaan. En......dit
na vele vele vele vele levens.
Nadat ik meZelf en mijn omgeving steeds meer en meer leeg maakte,
kon het " hogere" begrip in mij indalen. Was er weer ruimte om
contact te maken met mijn ESSENTIE. Contact met Jezus....de Ik Ben
in mij.....
Ik heb jullie dit proces praktisch elke dag gestuurd.... en hoef dit
niet te herhalen.
Jezus, Ik Ben, werkelijk toelaten in mij.....erkennen IN mij....
Hoe vaak was ik er "bijna" en hoeps .....dan begon het proces weer
van voren af aan....keer op keer op keer.....gek werd ik er
van....waarom lukte mij dit niet????
Het zat IN me, ik WIST het en toch telkens weer die terugval, die
enorme diepe diepe afwijzing, ontkenning in mij. Ik begreep er niets
van......
Tot vanmorgen.....weer het proces verder in gegaan van vergeving,
loslaten en leeg maken.....( laatste hoofdstuk van Jill van Maasdijk
in de Shield van april/mei, 2015) . Zij had het over onze EIGEN
Goddelijke Drie-Eenheid, driehoek, vervuld in zichzelf en stroomt
altijd rond:
"Ons Hoger Zelf, de neutrale positie, HET MIDDEN...onze
ESSENTIE.....de top van de driehoek, de O.
Als je vrouw bent wordt de yin (-) positie ingenomen door het
Dagbewustzijn en voor de man is het Dagbewustzijn de yang (+).
De derde positie van de driehoek wordt ingenomen door het
Lichaamsbewustzijn(dus Binnen jeZELF).
Voor de vrouw is dat de yang(+) en je zult het Lichaamsbewustzijn
ervaren als een mannelijke energie, waarbij je ook een mannelijke
naam doorkrijgt!!!
LET OP....en dit is dus voor mij....JE SUIS....Jezus.... IK BEN!!!
( Bij de man is dit dus juist andersom)
Bingo!!!! Dit sluit aan op het contact met Jezus en de Ik Ben en
waarom ik de Essentie, de Ene die AL is zocht!!! Mij op aansluit!!!
Jullie allemaal verteld...jaren lang.....
En in de allerlaatste alinea zat MIJN sleutel : Weerstand!!!
Ik haal aan....."Hoe prachtig dit systeem ook is, je zult gek genoeg
weerstand bij jezelf KUNNEN voelen opkomen. Die weerstand komt voort
uit het ego. Het ego is het "wensbrein" van het innerlijke kind.
Het ego/innerlijke kind is bang in dit proces achter gelaten te
worden of "dood" te moeten gaan!!!! Omarm het innerlijke kind dus en
verzeker het dat het hoe dan ook met je mee zal gaan!
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EN HIER ZAT HEM DE KNEEP!!!
Toen ik weer begon aan mijn weg .......was ik bang....ik was bang
omdat ik
wist dat het moeilijkheden gaf in mijn huwelijk en omgeving. Ik was
bang om alles te verliezen!!
Dit zat zo diep in me!! Levens en levens en levens had ik dit
ervaren.....achtervolgingen, verbrandingen, verdrinkingen, doden,
onthoofden, gaskamer, etc. etc. etc. etc......
En als klap op de vuurpijl mijn enorme diepe ervaring van de
kruisiging van Jezus!!!!! Ik was er bij.....hoe??? Dat weet ik nog
niet precies.....laat ik voor nu open......
En DIE zat IN me.....maar altijd ontkend omdat ik zo enorm bang was
voor alle gevolgen, want als ik Ik Ben openlijk liet zien....zoals
Jezus deed, dan ging je dood op een hele akelige manier zoals in
zovele levens ervaren. In de groep was het veilig.....maar
verder?????? Bovendien werd ik toch niet begrepen of verkeerd
begrepen. Allemaal overtuigingen van een zeer gekwetst innerlijk
kind.
Oooh .....DE GROTE ONTKENNING IN ME!!!!
Iederéén zag het in me, maar ik durfde niet door alle ervaringen in
al die levens heen....
DAAROM zei EJ ( Evert Jan Beverwijk) een paar jaar
geleden.....wanneer hou je nu eens op met dit spelletje van
ontkenning???? Ik begreep er niets van!!!
NU WEL!!! Alles valt op zijn plek, werkelijk AL les....
Ook AL deze boodschappen weer hier in Polen( was daar toen op
vakantie) in alle rust en veiligheid.
Toen dit eindelijk tot me doordrong heb ik mezelf zooooo stevig
omarmd....zoooo veel liefde gegeven, vergeven, vrij gemaakt, los
gemaakt van die enorme diepe diepe ontkenning.....en alles vloeide
uit me weg.....leeg.......IK heb mijn rechtmatige plek weer
ingenomen.....IN MIJ, die IK BEN.
Daarom werd er gezegd dat ik weer spiritueel volwassen
werd.......jaaaa en dit voelt weer zo enorm krachtig!!!
Ik schreef al....ik Loop weer met Jezus....IN mij......MIJN
werkelijke LEVEN....IN MIJ....MIJN Bron...die IK BEN IN MIJ!!!
En eindelijk kan ik NU volmondig zeggen JAAAA!
Deze Kracht, deze Liefde, het Christusbewustzijn in mij bloeit weer
op....het hart weer helemaal open......DIT mag en kan ik weer ZIJN,
laten zien....
Is dit niet heeeeel toevallig dat dit in de allerlaatste alinea
staat van de Shield. De Shield die ik heb opgezegd omdat ik er
"klaar" mee was.
Op de valreep in deze vakantie dit nog allemaal gelezen heb.....
De herten die deze vakantie naar ons toekwamen......Het hijgend hert
der jacht ontkomen!!!!! JAAAA.
De ooievaar, verschillende keren...beide dieren geven het einde en
het nieuwe aan.
Vandaag een fikse wandeling gemaakt. We zouden eerst ergens anders
heen, maar daar leek het te regenen....omgekeerd en deze wandeling
gemaakt....een enorme klim en wat bleek, naar een kruis hoog boven
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op een rotspartij. Deze herkenden we...we hadden hem vorig jaar ook
gelopen via een andere weg, een andere kant benaderd....
Deze kruistocht moest voor de tweede keer gewandeld worden.....omdat
ik hem NU begreep en dit hoofdstuk kon afsluiten!!!
(Jaren geleden had ik al van Jezus het Lichtkruis ontvangen. Hij
vertelde me toen al dat het volbracht was, naar ik begreep dit niet
want ik zat nog steeds in de ontkenning en wilde diep van binnen
niet dat het klaar was, want dan was ik volwassen en HET LEVEN van
De Ene, van Jezus aangaan en ik was zoooooo bang nog voor alle
gevolgen....zucht)
Wij hadden besloten om toch nog hier in Myslakowice te blijven
(waren eerst van plan om eerder naar huis te gaan ivm het weer wat
hier wat fris en regenachtig was)..... Waarom??
Ik voelde dat het hier nog niet klaar was. Hier in de rust had ik
nog wat af te ronden en ik mocht mij niet door het weer laten
beïnvloeden. We moesten door de donkerte heen....IK !!!!!
En jaaa, dit klopte dus....waren we weg gegaan dan had ik deze clou
van vanmorgen niet gekregen. Dan hadden we in de auto gezeten naar
huis.... Ik moest mijn innerlijke kruistocht afmaken, zoals ik
eerder beschreef.
En precies op tijd!!! Ik ben eindelijk KLAAR/GEREED voor de grote
overgang!! Gereed om mijn taak weer op te pakken. Spiritueel
volwassen geworden.....IK BEN weer!!! Zo'n enorme kracht is er in
mij opgestaan, VOEL ik......weer vervuld van Binnen!!!
En.....we hebben hier nog heerlijke zonnige dagen om echt even in de
zon te gaan luieren....hoe anders kom ik straks Thuis....LETTERLIJK
EN FIGUURLIJK!!!!
Eindelijk is dit boek uit.....het laatste hoofdstuk nu geschreven.
Ik begin aan een nieuw boek.....Het Boek van De Ene.
Vorig jaar zei Judith Moore: jij hebt de Hogere Kennis in je van De
Ene, als de tijd rijp zou zijn ging ik een boek openen met die
Kennis....het zou me getoond worden....het ging voorbij ENOCH....
Pffft......ik laat het open. Dit klinkt weer heel aanmatigend, maar
wie weet....ik laat het maar gebeuren...ik ben hier al zo blij mee.
Ik zie nu dat er door een hand een heeeeel oud dik boek gesloten
wordt.....
AMEN!!!
Dank voor AL jullie hulp, AL jullie geduld met mij. Zonder jullie
was ik misschien niet zo standvastig gebleven....
In grote Liefde omarm ik jullie als ÉÉN!!!
In Liefde en Eenheid, Thea
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Hoofdstuk 1. Hoe het werkt bij mij....
Hi hi, Piet, mijn man werkt in het energiebedrijf en noemt het de
energietransport....ik de overdracht..
Het kwartje valt helemaal hoe de overdracht bij mij ( en misschien
ook bij jullie?)in zijn werk gaat. Ik heb dit vannacht bewust
ontvangen.....
Als volgt.....
Ik lig te slapen. Mijn Essentie stuurt weer een pakketje informatie.
IK BEN Weet AL tijd wanneer ik weer iets dragen kan....
Het komt fysiek bij me binnen via mijn pijnappelklier en vooral
hart. Als de energie veel en hoog is, wordt ik er wakker van.
Ik voel meteen deze energie, ik word mij er bewust van.
De informatie wordt dus door mijn LICHAAMSBEWUSTZIJN ontvangen IN
mij.....en....zoals ik jullie eerder verteld heb....dit is Jezus.
Jezus....Je Suis....IK BEN IN mij staat direct in verbinding met IK
BEN,Mijn,DE Essentie. Kan ook niet anders want IK BEN ( en ieder
ander ook!) dit! ÉÉN.
De informatie wordt dus herkend, verwerkt en opgenomen in mijn
Lichaamsbewustzijn en dit Bewustzijn Bevat ons DNA, Akasha,
Essentie.....
Daarom mijn overdrachten die soms net sprookjes lijken. Natuurlijk
omdat ik dit herken via Het Lichaamsbewustzijn, Jezus IN mij, maar
die nog niet gerealiseerd zijn hier op Aarde in deze frequentie.
Daar er vanuit de Essentie geen tijd en ruimte is, weet ik dus ook
niet wanneer dit hier in tijd en ruimte zal plaats vinden.
Maar dat ik het Weet en herken is duidelijk via mijn DNA en Akasha
van mijn Lichaamsbewustzijn, Jezus in mij die dit weer aan mij
doorgeeft.
En nadat ik dit weer begrepen heb, één mee geworden ben ( hetgeen
lang of kort kan duren..) voel ik de liefdevolle energie altijd door
mij heen gaan. Ik smelt dan weer samen met De Essentie die Ik
BEN...met AL.
Daarna kan ik altijd weer gaan slapen en de volgende dag dit noteren
en delen met jullie en jullie kunnen dan ook weer dit proces
ondergaan indien jullie willen, maar op je eigen manier die bij
jullie past.
Dit is DELEN IN LIEFDE UIT EN IN VRIJ WIL....zoals ik eerder
doorgegeven heb.
Zo werkt dit dus ook tijdens de meditaties en dit begint meer en
meer overdag ook te gebeuren. Dit zijn de zogenaamde opvliegers die
ik ( en ik hoor meerderen van jullie) overdag krijg. Deze komen
altijd binnen via mijn hart. Zijn ze heftig dan kan ik er soms even
duizelig van worden en soms even wazig van gaan zien of soms even
oorsuizingen van heb.
Weet dan dat we weer een pakketje informatie verpakt in Liefde
binnen krijgen en omarm het ook in Liefde want dan zijn we even
verbonden via ons Lichaamsbewustzijn... verbonden met AL....De
Essentie.
Buiten en binnen worden meer en meer ÉÉN, smelten samen.
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Hieruit WETEN we nu dat we AL in de oneindigheid verbonden zijn en
zijn geweest.
Zoals EJ ons honderd keer zegt.....je BENT AL EN AL TIJD GEWEEST!!!!
Hieruit WETEN we nu dat we multidimensionaal zijn!!!!
Via die driehoek ( zie laatste hoofdstuk van mijn boek)stroomt het
AL continue door ons heen en ZIJN we het Al!
Multidimensionaal is een 3D begrip....AL IS Alles, dus
multidimensionaal!
Hierdoor WETEN we NU als we multidimensionaal (3D), AL ZIJN, dat er
geen ruimte en tijd bestaat. Ook dit zijn 3D begrippen van de
polariteit.
Als we dus multidimensionaal, AL, zijn en geen ruimte en tijd
hebben....AL leeft, in AL tegelijk....gaan we WETEN dat dit AL ÉÉN
zijn alleen in het NU beleefd kan worden.
Dus voelen we de verbinding, smelten we samen met De Essentie dan
ZIJN we in het NU! En DIT gaan we dus meer en meer voelen. Niet
allen in de nacht maar ook overdag....Ja de tijd vliegt door onze
vingers, zoals we zeggen.....
GELUKKIG!! Hierdoor KUNNEN we niet anders ZIJN dan onze werkelijke
ZELF....Onze multidimensionale, metafysische, oneindige, Liefdevolle
AL OM Vat-tende ZELF!!
In liefde....Thea.
PS. Oh ja....ik moet jullie nog even doorgeven w.b.de mail van 29-6
over de bloemen en dieren die me de weg wezen.....EJ vertelde me nog
dat dit een 3D benadering is..... Wij hebben een betekenis aan de
bloemen, planten, dieren, kristallen, cijfers en letters gegeven om
wegwijs te worden hier in deze duale wereld, we zoeken
handvaten...bevestigingen.
Maar in De Essentie bestaat dit natuurlijk niet...in Essentie zijn
we AL ÉÉN en in Essentie ZIJN we en heeft ieder en alles ÉÉN en de
ZELF-de waarde, betekenis. Ja om weer Onze Ware Zelf te leren kennen
gaat bij stukjes en beetjes. Net zoals we de informatie bij stukjes
en beetjes tot ons krijgen. Maar elke keer zetten we weer een stapje
verder op deze weg naar HUIS.
In Liefde en Eenheid, Thea
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Hoofdstuk 2: Samenvatting van het proces van de laatste weken....Het loslaten....
Via een mailwisseling met Rob kwam deze samenvatting:
HET PROCES WAAR EEN IEDER DOORHEEN GAAT........
Goedemorgen Rob,
Ik weet niet of je deze mail nog leest of dat je al op vakantie
bent.
Weet je...alles wat je schrijft heeft te maken met deze duale
wereld. Het is steeds weer heen en weer tussen twee werelden,
antwoorden.
Als je in je Essentie blijft BEN JE HEEL....ÉÉN...HET MIDDEN!!!
Ik zal tussen de regels schrijven voor je.....
Rob ik stuur dit wat ik geschreven heb tussen de regels ook door
naar een paar van de groep, want het is precies de SAMENVATTING
geworden van mijn laatste weken.
Dank je wel dat je dit wilde delen!!!! Je ziet je helpt mij er enorm
mee en ik hoop ook de anderen.
Je ziet we gaan allemaal onze eigen weg, maar uiteindelijk komt het
allemaal op het zelfde neer.
Fijne vakantie.....
In Liefde en Eenheid, Thea
Op 1 jul. 2015

heeft Rob

het volgende geschreven:

Zag ook het conflict in deze met het vertrouwen op de ik ben die ik
ben.
Het Goddelijke De Ik ben, het ego reeds bekend natuurlijk. Maar het
ego
zit de herkenning van de ik ben die ik ben in de weg. Ziet die
gewoonweg niet.
Antwoord:
Het ego WIL dit niet zien. Je innerlijke Kind is doodsbang! Bang dat
ze/hij veroordeeld wordt.
Door wie? Door jeZELF, want er is er maar ÉÉN....JIJ...GO(e)D.....en
je hebt jezelf met kleine zelf afgescheiden, dus ...kan je dit ook
weer herstellen. Maar JIJ moet de stap zetten.
En hier zie je de angel.....ANGST!!!!
Dat wat je/we in al die levens uitgespookt hebben gebeurde in
afgescheidenheid, die ervaringen hebben we gehad. Nou
mooi...KLAAR..... punt er achter.....samensmelten met JeZELF....JE
HART EN NIET DE MIND.
Natuurlijk hebben we die nodig om te sorteren, logisch te denken
etc. etc. maar je HART beslist ALtijd .
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Rob:
Vond in een doos met niet-jes een gulden met de afbeelding van
koningin Juliana.
Net deze week gerehabiliteerd ten aanzien van haar connectie met
Greet Hofmans. Haar visie dat er vrede komt als we ons aan God
overgeven.
Antwoord:
Ja en dan zet ik God als IK BEN....DE ESSENTIE van
AL...onveranderlijk.
Ben weer in de Meesters van het Oosten aan het lezen. Lees de
leringen van Jezus en het valt NU binnen! WIJ ZIJN HET BEWUSTZIJN
VAN HET UNIVERSUM!!! Wij maken ons van God bewust oftewel God maakt
zichZELF bewust via ons wie HET IS!
Jaaaa dat hebben we gedaan en doen we nog steeds en dit spelletje
kan je levens en levens en levens volhouden en doen indien je dit
wenst.(Ik bedoel hiermee alle spelletjes, wegen, listen om maar in
de ontkenning te blijven en het ego te voeden)
Maar je kan ook zeggen....oké...het is genoeg....ik sluit dit boek.
Ik keer weer terug naar en in mijn oorspronkelijke staat van
ZIJN.....Essentie en dan stap je uit die duale wereld van spelen en
word je weer volwassen!!
Precies allemaal wat ik jullie de laatste weken heb voorgedaan!
Rob:
Zag een deel van het opschrift op de kont van een boot: Nooit acht
(Nooit gedacht)
Antwoord:
Deze boot liet je zien....Grote Illusie wat JIJ dacht!!!
Jij denkt diep van binnen inderdaad dat je het nooit HAALT, maar de
grote mop is dat je er altijd AL bent geweest!!! Dit is weer je
afgescheiden MIND.
Rob:
De angst nooit beter te worden.
Antwoord:
Zie hier:DE ANGST....de ANGEL!!! Jij wilde als gevallen engel beter
worden dan GOD!
Nou vul nu AL maar in en je bent eruit....uit het doolhof van
afgescheidenheid.
Rob:
Het paradijs niet kunnen vinden.
Antwoord:
Omdat je in je afgescheidenheid leeft....denkt.
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Rob:
Zag bij Gouda een kunstwerk bij de afslag Een liggende 8
Eeuwigheidsymbool. En grappig genoeg ook een bril: De eeuwigheid
zien
Antwoord:
DAT zijn jouw sleutels!!! Leg alle betekenissen aan alle vormen,
cijfers, letters, dieren, planten, bomen, MENSEN, etc. af!
Dit houdt je vast in de scheppingswereld, deze wereld. Want door
aan alles een betekenis te geven creëer je meteen ook weer het
andere...het tegendeel, want dat kan niet anders in deze
scheppingswereld, deze speeltuin! En blijf je aan de gang....
Als je hiermee stopt en AL ziet als de onveranderlijke stille Kracht
van Liefde waarin AL AANWEZIG IS....stap je uit deze wereld!
DIT HEB IK JULLIE NET VERTELD...WAS OOK NOG EEN VALKUIL VAN
MIJ.....( EJ wees mij weer hier op)
WE MOETEN HET SPELLETJE EVEN DOOR HEBBEN ROB!
Als je dit eenmaal gaat begrijpen worden we weer VRIJ van dit spel,
wat maar in kringetjes rond en rond en rond draait.
Dit is het oude boek sluiten en daadwerkelijk stappen in het nieuwe
boek...De Ene....Het midden.....De Essentie!
We denken...bah dit is saai....maar weet je....we ZIEN nu dit spel,
maar heerlijk, we worden er niet meer door geraakt. We kijken er nu
naar als naar een toneelstuk of als de ouder die naar haar
kinderen kijkt en glimlacht, omdat kinderen altijd ouders naspelen.
Nu nog die oude ouder. Maar steeds meer en meer de nieuwe bewuste
ouder die weet dat zij/hij GOD is!
Waaauuuww en zo verandert de wereld eindelijk.....Begin bij jeZELF!
Hoe vaak wordt dit niet gezegd!
Rob:
Zag vannacht ik 'ben' ook het oer-woud
Antwoord:
JA, waar je je NU een weg uit baant!
Ga niet alles meer verklaren in Afrika....LAAT HET GEBEUREN EN
GEWOON DOOR JE HEEN GAAN...STA IN HET MIDDEN ALS DE VOLWASSEN
GEWORDEN ROB.
Dan kom ook jij terug van deze vakantie.....als IK BEN!!!
Gods deel, onveranderlijk, multidimensionaal, onsterfelijk. Het
stille midden dat AL is en AL door zich heen kan laten gaan, zien
zonder dit meer beet te pakken.
Dan sta je ook IN de wereld en ben je niet meer VAN de wereld..
Hi Rob,
Kreeg ineens het inzicht door van die angel.....in het engels
betekent angel....ENGEL.
De angel is de gevallen engel! Toppie!!Bedankt!!
Moet steeds denken aan het moment toen ik bij EJ met bonkend hart de
stap zette om vanaf dat moment te kiezen voor in de Essentie te
stappen.
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Hij zei toen : Vergissen jullie je niet......dit is gehoord door de
hele Kosmos en jullie zullen alles aantrekken wat je hierbij zal
helpen. Jullie worden enorm beschermd.
Toen is het proces begonnen met het leegmaken, etc.
Toevoeging Rob:
Het goddelijke, de essentie is niet de IK BEN maar de IK BEN DIE IK
BEN dat was mijn inzicht van de week. Tegenover de IK BEN staat nog
het dode deel De IK BEN NIET. Laatste dualiteit.
Inderdaad...De Essentie is samen met de mens, het mensdom De Ik Ben
die ik Ben!!

In Liefde en Eenheid, Thea
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Hoofdstuk 3: Jezus zegt:
"Het enige dat we hoeven te weten is dat God, Het ENE Oneindige
Kosmische Beginsel, IN Ons en overal om ons heen IS. Dat we volledig
opgenomen zijn in God: dat we bewust in tegenwoordigheid zijn van
God en aanwezig zijn in God en alles meester zijn met totale macht.
We hoeven niet te wachten, niet te peinzen/denken, we nemen het pad
dat rechtstreeks naar God in onszelf leidt.
(Dit is wat EJ ook zegt....rechtstreek naar De Essentie gaan! Geen
gedachten meer beetpakken. Weten dat je AL bent. Niets meer tegen je
geWETEN in doen) Hier bevindt zich de Christus...het
Christusbewustzijn, standvastig en soeverein en met God houden we
eeuwig stand!
Zo prikkelen we ons dode zelf (afgescheiden zelf) tot besef van het
leven in ons en dat leven laat ons uit de doden opstaan; we keren
terug naar het onsterfelijke, onveranderlijke leven.
We zijn overtuigd van het leven en van ons recht om dat leven ten
volle en volmaakt te leven.
De Christus in ons treedt naar voren en zegt: "Ik kom, opdat u een
volkomen leven zult leiden en dat u overvloediger leeft."
(noot Thea: volkomen leven is leven in het weten dat wij dit
ZIJN....Deze Essentie, Christus in ons, waardoor we overvloediger
kunnen leven in Lief).
"Dit moet een echte opstanding zijn in ons bewustzijn, een
verheffing van onze dode zintuigen tot een hogere vibratie van
leven, waarheid en liefde."
(noot Thea en dat gebeurde in deze vakantie en heb ik opgenomen en
gestuurd over de Liefde).
"Laten we ons wakker schudden nu alles om ons heen ontwaakt! En de
dageraad laat zien van de aanbrekende dag.....(Een leven bewust in,
met en door God).
Zo staan we op en leggen onze doodskleren af, (Jezus stond op uit de
dood. Doodskleren is onze onbewuste afgescheiden zelf), leggen we
elke beperking af waarin we ons lichaam hebben opgesloten . Als een
doodskist...de box).
We rollen de STEEN van stoffelijkheid finaal uit ons
bewustzijn..(dit werd getoond daar de steen voor het graf van Jezus
weggerold was), die ZWARE LAST VAN DENKEN DIE HET INNERLIJKE LEVEN
VAN HET UITERLIJKE LEVEN HEEFT GESCHEIDEN!
(Dit is de steen, die nu letterlijk weggehaald is) en DIE DE
LEVENSVORM DOOD HEEFT GEHOUDEN EN LEVEN HEEFT ONTZEGD, OMDAT WE ZIJN
RECHT OP LEVEN NIET HEBBEN ERKEND.
Laten we opstaan en de dood achter ons laten, DAT IS WAT OPSTANDING
BETEKENT!
Het is het ontwaken voor volledige verwerkelijking van leven hier en
nu, dat leven is alomtegenwoordig, almachtig, alwetend: nergens
afwezig, nergens machteloos, nergens onbewust: maar overal aanwezig,
overal bewust, overal machtig in volheid, in vrijheid, in heerlijk
stralend expressief, verruimend handelen......(dit is wat ik nu ga
zien na de Verschuiving. 1-10-2015)
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Wanneer ons hart opvlamt bij deze gedachte en ons hele wezen straalt
door dit innerlijke leven, kunnen we makkelijk zeggen en onze hand
uitsteken:
Lazarus kom te voorschijn! Sta op uit uw graf, U behoort niet tot de
dood! Kom tot leven! Ontwaak uit uw begoocheling! Ontwaak hier en NU
(Noot Thea: en voor de naam Lazarus, kan elke naam gezet worden!!)
Zo ontwaken we voor het Meesterbewustzijn en we zullen huilen om de
traagheid van denken in hen die het ontwaken gadeslaan......
Al duizenden jaren is de mensheid dit ontwaken voorgehouden, maar
velen slapen. Het feit dat zij slapen rechtvaardigt echter niet dat
wij dit ook doen. Door wat wij doen wordt het mensdom bewust gemaakt
van die rechtmatige erfenis.
(Uit de Meesters van het Oosten. leringen van Jezus. NU zo totaal
herkenbaar, gevoeld, doorleefd)
En DIT heb ik deze weken "weer" gedaan, laten zien....al zoveel
jaren verteld....NU totaal bewust, wetend met de Christus in
me.....het kan niet duidelijker......
In Mijn Oneindigheid heb ik dit proces al meerdere malen
doorlopen.......
Doen we eigenlijk elke morgen als we weer wakker worden en
opstaan.....
Liefs Thea.
Over ons lichaam:
Als we ons bewust worden van onze rechtmatige erfenis, zullen we
ontwaken voor de schoonheid en zuiverheid van de eeuwenoude
boodschap dat ons lichaam eeuwig mooi, zuiver en volmaakt is. Het is
altijd een mooi, zuiver, spiritueel lichaam, bijzonder groots en
goddelijk, de waarachtige tempel van God.
(Noot Thea: Ja het behuisd God, Jezus, De Christus in ons.....Het is
Het Lichaamsbewustzijn!!!).
Dit ontwaken overtuigt ons ook dat ons lichaam die hoge staat nooit
heeft verlaten. We zien in dat dit slechts een menselijk concept was
waardoor we DACHTEN dat het was afgezakt. Zodra dit DENKEN wordt
losgelaten, wordt ons lichaam bevrijd en vindt het zijn ware erfenis
van goddelijkheid terug.
Dan begint ons lichaam glans te krijgen, weldra verschijnen zuivere
stralen wit licht in ons lichaam, het begint te vloeien door dit
licht en dit levende licht straalt uit naar onze hele omgeving en
wordt steeds sterker en zal alles in je omgeving doordringen. Zal
steeds helderder worden en toch komt dit uit je lichaam....De grote
Transformatie!!
(de iriserende blauwe druppel die ik zag ontstaan voor mijn vakantie
en die zich deze weken steeds verder heeft uitgebreid en steeds meer
glans en straling krijgt, wat NU 1-10-2015 bezig is in mij! Zie
nieuwe boek hoofdstuk 2)
De Zoon van de mens is de Christus van God geworden en het
Koninkrijk Gods is weer onder de mensen en vitaler omdat ook anderen
het Koninkrijk in zijn totale heerschappij hebben aanvaard en
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gemanifesteerd. Het Licht van het Koninkrijk Gods wordt als gevolg
van de aanvaarding sterker.
Dit is het ware lichaam dat het mensdom altijd al had en dat IEDER
ÉÉN NU heeft.
Einde citaat.
Wat een herkenning!!
Door het WETEN is aanvaarding ingetreden en kan dit toegelaten
worden!!!!
Halleluja!!!!!!
Verder....
het is een lichaam dat zo straalt en levend is dat zo'n lichaam kan
duizend maal gekruisigd worden en uit zulke kruisigingen des te
zegevierender tevoorschijn komen...
Thea: MIJN ANGST!!! Waarschijnlijk Al zooo vaak meegemaakt....mijn
angst voor de kruisigingen wat ik beschreef....DE ANGEL....DE
GEVALLEN ENGEL. OM DIT NIET MEER MEE TE MAKEN GING IK DE
AFGESCHEIDENHEID IN.
Verder in het boek...Zo'n lichaam staat eeuwig op!!, Dit is een
Boodschap voor u voor de NIEUWE TIJD, ZOALS HET OOK TWEEDUIZENDJAAR
GELEDEN EEN BOODSCHAP VOOR DE NIEUWE TIJD LEEK.
HET IS NU NET ALS TOEN: HET IS ENKEL DE HERLEVING VAN DE EEUWENOUDE
BOODSCHAP!!!
(noot Thea....we zijn multidimensionaal, AL leeft tegelijkertijd in
het Nu, buiten ruimte en tijd!)
De boodschap is dat de mens uit eigen vrije wil het door de mensen
gemaakte koninkrijk moet verlaten (dus alles moet loslaten) en moet
evalueren naar het Godsrijk....DE/JE Essentie!!!
De mensenzoon moet zijn goddelijkheid verwerkelijken, deze
goddelijkheid in zijn lichaam en zijn aangelegenheden openbaren, en
de Christus van God in het Koninkrijk van God worden. "Weet ge niet
dat ge goden bent" ???
Weet in uzelf dat dit Koninkrijk van God de natuurlijkste zaak der
wereld is.
U hebt het feit over het hoofd gezien dat als de mens in Christus
is, hij een nieuw schepsel is.
"het is de Vader een Welbehagen u het Koninkrijk te geven, en dat
ELK mens het binnentreedt."
De vraag: Wanneer????
Het antwoord luidt altijd: "Wanneer het uiterlijke als het
innerlijke is...."
Tot slot nog, ons zo bekend:
"Samen met God vormt HET MENSDOM: DE GROTE.
De mensheid is meer dan een broederschap...ze is één mens, zoals een
wijnstok en zijn takken één wijnstok zijn.
(noot Thea...dit heb ik al jaren geleden verteld...)
Geen enkel deel of geen enkele eenheid kan van het geheel worden
gescheiden.
HET gebed van de Christus luidt: "Dat allen ÉÉN mogen zijn"
De WAARHEID is: "Alles is Één; ÉÉN GEEST, ÉÉN LICHAAM, het Grote
Heer-Lichaam van de hele Mensheid.
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Het Grote Liefde-Licht-Leven van God verenigt dat lichaam in ÉÉN
Volkomen Geheel.
Dit AL jaren verteld in meditaties en in boodschappen......
Amen....IK BEN In Liefde en Eenheid, Thea
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Hoofdstuk 4: Neem nou eens aan dat JIJ en IK De Ene ZIJN!!
Vannacht kon ik de slaap moeilijk vatten en ik dacht steeds aan
hetgeen ik gelezen had en dacht aan het hele enorme proces wat ik
deze vakantie heb ondergaan.
Ik dacht aan allerlei situaties in mijn en anderen hun leven.
En ik hoorde.....
Als jij jeZelf! Die, IK BEN ontken, word je ontkend.
Als jij jeZELF niet waardeert, die IK BEN, word je niet gewaardeerd.
Als jij jeZELF niet erkent, die IK BEN, word je niet erkend.
Als jij jeZelf beduvelt, die IK BEN, word je beduveld.
Als jij je waarheid niet spreekt, bent, die IK BEN, word je
bedrogen.
Als jij niet van jeZelf houdt, die IK BEN, word je niet geliefd.
ALS....ALS.... Vul het zelf maar in ........
Alles wat je aan jezelf geeft, aan MIJ dus, geef je aan jouw delen
en krijg je terug. Zie je in jouw wereld om je heen.....
Heb je NU nog niet door lieve schat dat JIJ en IK ÉÉN EN DE ZELFDE
ZIJN!!!
IK heb jou, Mijn kind, Mijn deel, Mijn Licht, Mijn Liefde, Mijn
Waarheid, de Vrije Wil gegeven in Liefde en jij mag daar mee doen
wat je wilt, zoals IK je al eerder doorgegeven heb (zie bandje over
Liefde in Optima Forma), maar besef enorm je grote KRACHT als
creator!!! Omdat JIJ MIJ BENT!!!!
AL-les wat IN jou leeft, LEEFT IN MIJ!!! Waardoor het via JOU in je
BUITENWERELD neergezet wordt met jouw vrije wil!!
Besef je nu dat als IK zeg....als jij MIJ BENT, Accepteert,
Aanvaardt, Lief hebt, kortom met MIJ samensmelt, smelt je samen met
jouw buitenwereld en BEN IK JOUW BUITENWERELD. DAN ZIJN WE ÉÉN.!!!!
Wanneer besef je nu dat IK JOU BEN.
Dat wij ÉÉN EN DE ZELFDE ZIJN!!!
En toen ging het maar door en door en door dat ik GOD BEN, De Ene
Ben....
Het werd er als het ware NU ingedramd en dat ontkenning niet meer
geaccepteerd werd. DAT boek is NU definitief gesloten .
Daar waar ik zooooo bang voor was.....de ontkenning in mij....IS EN
WAS MIJN EIGEN GECREÉERDE KRUISIGING.....MIJN KRUISWEG!!! MIJN EIGEN
LIJDEN!
Zodra ik accepteer dat ik GOD, DE ESSENTIE, ben en er ook werkelijk
totaal mee ga samensmelten IN MIJ en dit ga liefhebben, omarmen,
ontstaat inderdaad HET Licht van Binnen uit naar buiten. Dan IS mijn
wereld Essentie, Goddelijk en heeft de hele illusiewereld die
continue BUITEN/ AFGESCHEIDEN van de Essentie gecreëerd wordt, geen
vat meer op mij.
Nouuuu.......dat is duidelijk. Ik heb werkelijk mijn stappen gezet
naar binnen.....ÉÉN met IK BEN die IK BEN!!!
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Het is allemaal heel herkenbaar en we WETEN dit allemaal AL jaaaren,
maar het begint NU echt werkelijkheid te worden.
Liefs Thea.
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Hoofdstuk 5: De Schepping meer en meer begrepen
Dit is al weer de derde dag dat we thuis zijn en ja dan zit je ECHT
weer midden in je schepping. Dan komt de PRAKTIJK om in je Essentie
te blijven.
Bewust in verbinding te blijven met Binnen, met mijn
Lichaamsbewustzijn, Jezus....in verbinding met de
Christuskracht....voelen....één blijven....met de Ik Ben die Ik
Ben....De Ene.
Dan komen de afleidingen, de verleidingen....de Scheppingen...de
valkuilen....
Je bent weer thuis...ook weer fijn, maar dan moet je je schepping
weer op orde brengen in je huis, in je tuin en in je omgeving.
De schepping, de illusiewereld valt weer eens te meer op je neer.
Ja en dan is je bewustzijn weer buiten en zou het leventje weer van
voren af aan kunnen beginnen, DENK JE. Allemaal illusies!!!
JAAAA als je hier weer aan toegeeft ZOU dit kunnen gaan gebeuren en
af en toe gebeurde dit ook en MOEST ik deze illusie weer voelen om
meteen bewust te worden waar die "pijn" vandaan kwam! KIJK en NU was
het meteen, steeds weer....Je Bent niet IN MIJ, je ware ZELF die IK
BEN!!! En hoeps zodra ik weer contact had, voelde ik de blijheid in
mijn hart...de levende verbinding.
In wezen is de schepping....je kruisweg. De mens als levend kruis
loopt deze weg om zichzelf te leren kennen...dat Het De Ene IS. De
constante onveranderlijke oneindige onsterfelijke Goddelijke Liefde
van Al Dat Is.
God die de Mens "nodig" heeft om Zijn schepping bewust te Zijn....
Ook al schep je in deze illusieschepping alleen maar Vreugde...hoe
je het ook wendt of keert, in deze duale 3D illusieschepping zal
altijd ook de andere kant komen.
Zonder bewustzijn dat elk mens de levende God IS, zal dit altijd
weer lijden geven.
Maar in het bewustzijn dat WIJ allemaal deze levende God hier in de
scheppingsillusie ZIJN en hier ook de verbinding mee aangaan en van
Binnen gaan VOELEN, ERVAREN....geeft ons vleugels van Liefde
...Compassie voor en met AL Het Leven dat wij ZIJN!!! We VOELEN deze
Liefde....dit Levende Licht in elke cel!
Dit meer en meer ervarend laat mij de magie ervan zien om mij heen.
Mijn samengaan met De Ene....doet mij samen gaan met Allen....de
ervaring van de mensen om mij heen die zoveel liefdevoller, "echter"
op mij NU overkomen omdat ik mij daarvoor open heb gesteld. De
verbinding er mee aan wil gaan.
Zelfs terwijl ik dit schrijf groeit de liefde, de warmte via mijn
hart door mijn wezen heen naar mijn medemens.
Laat zien dat De Mens ÉÉN IS....Mijn Liefde is de Liefde van en voor
Al-len.
Het wordt steeds duidelijker, voelbaarder, levendiger in en om mij
heen.
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En dan kan ik werkelijk gaan leven totaal in verbinding van Binnen
met AL Dat IS, die De Ene IS......AL IS ...ÉÉN....
Dan gaan ZIJN , HET Leven IN de wereld......IN deze illusiewereld
waarin wij NU tijdelijk even zijn, maar er niet VAN zijn.....
Een levende verbinding met HET Leven van AL Dat Is....IS BEWUST
LEVEN van Binnen uit met HET LEVEN (wat AL IS, GOD IS).
Continue van binnen uit IN het Leven staan en er niet VAN zijn. Dit
is geen gedachten meer beetpakken, AL door je heen laten gaan in het
WETEN dat het GO(e)D IS.
Het tekent zich steeds beter, duidelijker voor me af. Het wordt
steeds voelbaarder IN en OM mij heen. En dan glij je in de oneindige
eeuwigheid van Liefde en Licht IN en OM je heen....en BEN JE ....DE
IK BEN DIE IK BEN.
Zoals Jezus al zei....je straalt meer en meer dit Licht van Liefde
uit, door je heen naar buiten en Verlicht je de wereld om je heen.

In Liefde en Eenheid, Thea
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Hoofdstuk 6: Het Schepsel Mens
Wat een raar begin hè.....toch kwam het zo bij me op.
Om er al meteen afstand van te kunnen nemen.
Nadat ik gisteren de schepping heb laten zien als de illusiewereld
waarin wij leven en leren er niet meer van te zijn, kwam
gisterenavond ook de mens in mijn aandacht.
De mens hoe die oorspronkelijk echt gevormd is...echt gemaakt is en
later eigenlijk weer MISvormd is door aan het DNA te knoeien,
hetgeen weer hersteld wordt NU.
De mens als schepping is OOK een illusieschepsel....de Vorm, de
buitenkant.
Het enige Oorspronkelijke zit Binnen ons....IN ons....ZIJN wij...het
mensdom en De Ene...God IN ons verbonden. WIJ ZIJN dit!!!
Al zo vaak verteld....ons voertuig, lichaamsmaterie dat AL ÉÉN maar
"bestaat", Leeft door Het Christusbewustzijn....De Christusenergie
van De Ene IN ons, die wij ZIJN!!!
Naarmate wij meer en meer naar Binnen gaan en dit Leven....verlicht
ons materielichaam door deze Energie....Christusbewustzijn.
Ons materielichaam dat ons vorm geeft, ons vormt wordt transparanter
en zou uiteindelijk op kunnen lossen...wat we zien in de hogere
frequenties.
Dus is onze vorm om ons heen ook een illusieveld.
Dit wetende gaan we dus meer en meer het Licht, de Liefde, De
Christus in elk schepsel/vorm zien. Het schijnt er door heen.
We zien dan niet meer de uiterlijke vorm, waar we hier in deze
wereld van de illusie zo aan gehecht zijn.
We laten deze uiterlijke schijnverbinding los....het boeit ons dan
ook op een gegeven moment totaal niet meer omdat we veel meer de
EENHEID gaan zien en voelen met AL HET LEVEN om ons heen, dus met
ALLE SCHEPSELS!!!! Ook de Mensheid, die ÉÉN mens met elkaar vormt.
Eén mens en één God.. Samen De Ene....en is Al Dat Is.
Daarom zien we soms ineens dat iemand even verandert...je ziet De
Ene er door heen schijnen. Dan vallen meteen alle maskers,
persoonlijkheden, uiterlijkheden, vormen etc. weg. Dan voel je ook
totaal de noodzaak niet meer om een verbinding aan te gaan met welk
"schepsel" dan ook! Dan kan je makkelijk loslaten omdat je WEET dat
wij ALLEN De Ene in alle schepsels zijn en heb je jeZELF gewoon lief
zoals je de schepsels ziet, voelt, ervaart......en dan kom je uit op
De IK BEN DIE IK BEN...... gewoon.....heel gewoon...AL dat Is in en
om ons/mij heen. In mijn vorm en in alle levende vormen in deze
wereld, Universum, Kosmos....Alles.
Dag lief ander schepsel, die Ik BEN....Thea die IK BEN!
Toevoeging:
Ik vroeg me af waarom ik dit niet allemaal onthouden heb. En NOG!!!
HET LIJKT of ik niets kan onthouden......
Ik kreeg hier nu antwoord op.......
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Waarom zou je dit??? Je WEET het toch!! Het komt op het juiste
moment in je bewustzijn en dan is het MIJN bewustzijn, het Oneindige
Bewustzijn....
Ik weet dat IK God Ben en die IS Alwetend.....dit zit dus ook in
mij......en mijn bewustzijn , mijn samensmelting met De Ene gaat
steeds verder en meer en meer, dus ook dit Weten! Het zit AL in
me...hoe vaak is dit niet gezegd....maar nu ben ik me ervan
bewust!!! Weet ik dit, geloof ik dit!!!
En allemaal hebben we de ervaring dat Al-tijd op het juiste moment
Het Weten komt!
Dus....ook dit kan ik weer loslaten.....dat wat voor mij nodig en
beschikbaar is komt naar mij toe van BINNEN uit. Niets meer
vasthouden, binden....het komt vanuit een veel hoger Weten naar me
toe indien dit gewenst is.
Liefs Thea.
Toevoeging 2:
"En dan komt de boodschap....er is weer een graancirkel gevormd in
Hoeven...en wat is het.....Het Ankh-teken.....
Ik weet dat we in Essentie nergens meer betekenissen aan verbinden
maar......toch wel heeeel toevallig dit teken met deze betekenis die
MEN eraan heeft gegeven om een begrip te verduidelijken.
Een andere verklaring voor de visuele vorm van de Ankh is dat het
een geabstraheerde vorm van het menselijk lichaam is. De man en de
vrouw, de mens, die het lijfelijke leven Leven. HET SCHEPSEL!!!!!
En: Het is te zien als levensadem of goddelijke vonk, die het leven
mogelijk maakt.
Het Leven mogelijk maakt in Het Schepsel!!!"
Amen!!!!
Toevoeging 3:
En laat ik nu precies in het boek van De Meesters uit het Oosten
lezen op blz. 160 over het scheppen/maken van de mens hoe De
Levensadem in de mens werd geblazen!!!
Citaat:
En God de Heer (dit is de Goddelijke en Enige Mens die het Goddelijk
Beginsel schiep naar zijn Volmaaktheid uit Zijn zuivere goddelijke
substantie) schiep de mens uit het stof der aarde en blies de
levensadem in zijn neusgaten en hij werd een levende ziel!!!
En hierna deden de Zonen van God de Heer dit ook. En hier komt ook
weer de pottenbakker ter sprake en de klei...en deze droom heb ik al
jaren geleden gehad...toen ik deze oeroude pottenbakker een bezoek
bracht. Poppen in een soort oven zag gaan en tot leven werden
gebracht. Ik kreeg toen ook de verantwoording over een "pop" en zij
werd levend....
En nu begrijp ik het....ik heb die verantwoording niet genomen over
MIJN INNERLIJK KIND!!! En daarna is ze gaan dolen...het contact
kwijt geraakt met God....afgescheiden!!!
Er staat het volgende:
Een genie is hiertoe met zijn pottenbakkerswerk of handwerk ook in
staat. Als hij het beeld of de beeltenis achterlaat zoals zijn
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handen het hebben gevormd, is het een beeltenis en draagt hij hier
geen verantwoordelijkheid voor, (denk ik ook weer aan het maken van
mijn poppen!!!!!) ; maar als hij verder gaat en zijn
scheppingskracht gebruikt om het leven in te blazen, is zijn
verantwoordelijkheid grenzeloos. Hij moet elk van zijn creaties in
de gaten houden en ze moeten in goddelijke orde worden gehouden.
Op dit punt is de mens in zekere zin het contact met God verloren.
Hij maakte beeltenissen zoals dit, daarna trok hij het leven dat hij
ze in zijn ijver had geschonken, niet terug en doolden ze zonder
doel of oogmerk op aarde rond (als zombies). Als hij het leven dat
hij ze had geschonken daarentegen wel terug had getrokken, zou er
slechts het beeld geweest zijn en zou zijn verantwoordelijkheid zijn
opgehouden.
"U hebt de klei in de handen van de pottenbakker gezien, maar het is
de mens, niet God, die de klei hanteert. Als hij het beeld uit Gods
zuivere substantie had gecreëerd, zoals hij zelf was geschapen, dan
zou het net als hij een zuivere en echte zoon zijn geweest.
En dit heeft te maken met het Schepsel, de illusiemens uit
klei....de materie, de vorm.
En niet de Goddelijke zuivere Enige Mens...De Ene Mens, waar wij als
collectief deel vanuit maken en waar NU Het Leven weer in geblazen
wordt.
Wakker wordt gemaakt van Binnen....het doodskleed wordt
afgelegd....de steen weggerold van onze box, kooi....van bewustzijn
waarin wij gevangen zaten in onze creatie in de illusiewereld.
Komt Het Leven van De Ene...Het Godsbeginsel, de Essentie weer in
ons dan gaan we weer echt LEVEN voelen in elke cel, Licht
uitstralen.....verlichten we ons Zelf verder en verder en gaan op in
De Essentie.
Pffft, wat valt AL weer Samen tot Eén!!! Dit gaat naar
Alwetendheid!!!
En hier had die droom van jaren geleden mee te maken, toen nog
onwetend hierin. Het is mij allemaal al jaren geleden verteld, maar
ik begreep het toen nog niet.
Zie dan ook nog de Ankh !!!
Wat valt alles weer samen met hetgeen ik vannacht doorkreeg. Hoe is
het mogelijk.

In Liefde en Eenheid, Thea.
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Hoofdstuk 7: Verdere diepgang in Het Weten waar ik/we sta/staan.....
Via emailgesprekken kwamen de volgende inzichten weer verder naar
voren:
Ik vertelde jullie al dat naarmate je je meer en meer in je
Godsbesef/ bewustzijn komt en beseft dat werkelijk Al wat je zegt,
doet, ziet, voelt etc. IK BEN IS....er is NIETS ANDERS....IK BEN die
IK BEN, je ook meer en meer steeds gevoeliger gaat worden en de
Liefde VAN en IN het Leven gaat ervaren en voelen....we worden AL
voelend zodra we uit onze mind gaan....zodra die er tussen komt ben
je dit voelen kwijt.
Er treden andere zintuigen in werking!! Dit kreeg ik al door en
heeft te maken met de komende weken. We ruimen steeds meer en meer
op de komende weken, worden steeds leger opdat er meer en meer
GodsBewustZijn binnen kan komen en zich settelen.
En verder weer een antwoord op een email van Rob.....
Neeeee, het is niet de angst....maar juist eerder de soort
opgewonden bevestiging van alles wat ik gelezen heb over de tijd die
komende is als je hier de schepping beleeft. Alles waar we jaren
naar toe gestroomd zijn, begint in elkaar te schuiven en begin ik te
herkennen.
Als je dan leest dat CERN op volle toeren gaat draaien (15 juli) en
je hebt al ervaren energetisch wat er in de kosmos en energetisch in
mijn lijf gebeurt.......als je dan ook leest wat er astrologisch
staat te gebeuren en ook door het verschuiven van de planeten in de
kosmische cirkel naar de nieuwe tijd, etc. etc. Als je dan ook de
voorspellingen leest van Fatima en die vrouw in Garabrandal....als
je dan leest wat er in september w.s. gaat gebeuren.....een kijkje
in je diepste wezen.....en als ik dan zie wat ik de laatste vakantie
weer als voorbereidingen heb gekregen......en ...en...en....het is
teveel om op te noemen Rob.
En dan Alles wat we van EJ doorgekregen hebben. Alles .....AL valt
op zijn plek....ook IN mij en mijn buitenwereld daardoor.
Er is geen angst....maar gezonde spanning, verwachting. Al die jaren
waarin wij allemaal zijn voorbereid voor de grote omslag...ook in de
wereld!!! En dat zie je gebeuren....
En DAN is het de kunst om in het midden te blijven!!! En WIJ kunnen
dat omdat we dit IN ons hebben, omdat we WETEN, omdat we voorbereid
zijn.
Als de tijd daar is floepen we direct op onze plaats waarvoor we
bestemd zijn. DIT dragen we met ons mee!!! DAAROM zijn we hier in
deze tijd geïncarneerd. IEDER heeft zijn plek in deze omwenteling
en als de tijd daar is dan WETEN we!!!!
Zoooo, dit kwam er totaal geïnspireerd uit....van BINNEN UIT en dan
kan ik AL ÉÉN maar zeggen....Amen!
Ik merk dat ik veel dingen aan het loslaten ben wat betreft de
manier hoe ik voorheen keek naar de dingen. Dat boek is echt uit en
ik verbind me ook niet meer met die dingen....ik zal wel
"moeten".....dat is mijn plek niet meer....kwam er vandaag
achter....eigenlijk nooit geweest.
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Ik kwam er achter dat ik mijn uiterste best deed om maar
verbinden...erbij te horen....ha ha dat is mijn valkuil,
Cheiron!!!
Maar dit is VAN de wereld te zijn en mijn opdracht is om
van de wereld te zijn. Dat heb ik al levens lang gedaan.
terug gekomen om met mijn Weten en Wezen op deze tijd IN
te zijn.

te
mijn
niet meer
Nu ben ik
deze wereld

In mijn kosmische horoscoop staat ook dat ik deze valkuil moest
overwinnen en ik mij moest verbinden met AL.....Manuela zei toen
nog...maar dat kan gewoon niet, dat is onmogelijk!!! Dit is
veel te zwaar!! Ik begreep er toen ook niet veel
van....vaagjes...maar niet ten diepste.
NU wel....het valt precies op tijd op zijn plek.....die verbinding
heb ik in mijn laatste vakantie gekregen...DAT is mijn verbinding.
Ik zag ineens vanmorgen in mijn leven dat ik eigenlijk overal wel
bij ben, maar eigenlijk ook weer een beetje buiten sta. Enorme
sterke verbindingen heb ik niet, LUKTE zelfs niet omdat het NIET de
bedoeling is.
Het was even een gek gevoel, maar weer zoveel duidelijker...beetje
bij beetje....dit was het ook wat Jezus toen doorgaf in mij, wat ik
op een bandje heb gezet.
Dit is ook wat GOD in mij zei....IK BEN JOU en JIJ bent MIJ IN AL om
jou heen!! Heb ik jullie ook gegeven, hoofdstuk 4. De bevestigingen
van Jezus die ik las in het boek.....
En zo gaat het maar door.
Dank Rob...je hebt me weer geprikkeld om nog weer meer van mijZELF
naar buiten te laten komen.
Ik stuur dit ook naar de anderen door. Het schijnt tegenwoordig, de
laatste tijd, zo te zijn dat ik veel bevestigingen krijg via de
email- gesprekken met elkaar.
Hoop dit ook op deze manier te gaan doen op onze avonden. En zo
hebben we elkaar allemaal nodig en vullen elkaar aan.
Als Meesters staan we NU IN deze wereld!
In Liefde en Eenheid, Thea
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Hoofdstuk 8: Schepping, energie, emotie
Onderstaande schreef ik een paar dagen geleden aan iemand.
Ondertussen hebben ik zeer goed gevoeld hoe het is om buiten jeZELF
te leven i.p.v. IN jeZelf, met jeZELF te Leven.
Hoe voelt het bij jou deze "tussentijd" ?? Je zal het wel een
vreemde benaming vinden, maar zo voelt dit voor mij. AL wordt steeds
duidelijker in en om mij heen en ik voel dat we/ik gewoon met een
stroom meegaan........het enige wat ik kan doen is ZIJN in die
stroom en rustig meegaan.
Dit voelt voor mij als een "tussentijd/stroom" het is meer een
stroming dan tijd. Tijd voelt vast aan en dat is het niet.
Lastig om uit te leggen hè.
Ik begin meer en meer het voelen van ergens te ZIJN te voelen. Als
ik dat niet doe...en ervan BEN, word ik enorm moe en krijg ik pijn
in mijn lichaam. Dan "sla" ik w.s. "verkeerde" energie in mijn
lichaam op, die niet meer bij me past. Vorige week na mijn vakantie
was enorm druk, ook met het weer moeten regelen van allerlei dingen
voor onze zeer oude ouders en dan wordt ik toch weer VAN de wereld
en heb ik weer pijn in mijn lichaam.(Ik begrijp hem nu neens.....dan
ben ik weer van deze/ DE schepping, die dus niet mijn schepping is.
De energie IS gewoon...niet goed of fout......IK pak de EMOTIE beet
van een schepping die IK NIET BEN!).
Zo leer ik meer en meer IN deze wereld, mijn wereld te staan en er
niet van te worden.
Daarom voel ik het nog als een tussenstroom voor mij. Ik ga mee, kan
niet anders....maar BEN er nog niet helemaal.
En zo voel ik dit ook voor het collectief. Het is precies het
zelfde. Ja natuurlijk, want IK BEN het collectief. Er is er maar
EÉN. Nu nog even leren om hier ook niet van te zijn.
Tuuuuurlijk.....IK BEN die IK BEN.......IK BEN deze schepping, deze
emotie NIET!
Ik snap hem ineens weer een heel stuk dieper.
Maar ik voel nu in ieder geval al heel erg het verschil.
Mooi....ik heb het even onder woorden kunnen brengen. Dank je wel!!!
P.S.: het is altijd zo, dat ik na enorme hoogten ook weer wat van de
top "afdaal"..... Weer moet afdalen om IN het Leven te kunnen staan.
Het is normaal, als de stroom van het Leven....eb en vloed.
Jammer....maar in De Schepping van Het Leven kan dit niet anders. De
kunst is om buiten/boven de Scheppingen van de "ander" te leren
staan.
Zoals we al eerder besproken hebben: als de ouder naar hun kinderen
leren kijken.
Het is een leerproces voor mij, telkens weer.....ook al WEET ik het
zo goed.
Hi hi, ik blijf Mens. Maar wel God IN de mens!
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Hoofdstuk 9: Bijzondere ervaring
Vanmorgen vroeg in mijn tweede slaap een bijzondere ervaring gehad.
Het was zo echt, zo realistisch. Toen ik wakker werd dacht ik dat
dit gisteren gebeurd was.
Ik kon moeilijk geloven dat dit tijdens mijn slaap gebeurd was. Het
was als een soort visioen. Totaal echt!!!
Hier komt het:
Ik was in het ziekenhuis en ik ging met ontslag. Ik had mijn kamer
en kasten al helemaal opgeruimd, leeg gehaald en ik was alles aan
het overdragen voor mijn opvolgster.
Ik had al eerder een soort les, onderricht van een hoge arts gehad.
Hij vroeg mij ook over mijn leven in het ziekenhuis en hoe ik dat
ervaren had en gedaan had. Hij gaf hier dan weer inzichten op. Het
was dus niet medisch, maar een soort van sociaal spiritueel. Ik
moest vreselijk om hem lachen. Het was steeds heel komisch, maar hij
kwam niet helemaal to the point bij mij. Hij raakte net niet het
diepste puntje bij mij waar het om ging.
Ik weet nog dat ik daar een beetje teleurgesteld in was.
Enfin ik was dus aan het opruimen, leegmaken, overdragen. Ik ging
weg.
Ik bracht het laatste naar een kast en daar lag opengeklapt een
prachtig etui....een bijna koninklijk soort etui met gouden tekens,
letters en soort krullen en koningsblauw van kleur.
Er zat een heel mooi strak stralend zilverkleurig bestek in!!!! En
zover ik nog weet...van alles twee. Stomverbaasd pakte ik die map
op, dit was voor mij bedoeld. Dit nam ik mee, meer niet.....
Ik hoorde dat er iemand achter mij kwam staan. Het was een grote
slanke man in een wit gewaad, soort ziekenhuispak, maar dan anders.
Ik wist dat dit de directeur himself was van het ziekenhuis. En
zonder dat er nog een woord gesproken was, tilde hij me gewoon met
twee handen als een veertje op. Hoog boven de grond. Ik stond met
mijn rug naar hem toe.
Ik was stomverbaasd, want ik ben toch echt niet de lichtste in
gewicht. Maar hij zei glimlachend.....ahhhhh, zie je wel....je bent
LICHT genoeg..... En ik voelde dat dit niets met mijn fysieke kilo's
te maken had...
Hij zei, ga je even met me mee naar mijn kamer?
Daar begon ook hij mij weer van alles te vragen over mijn werk in
het ziekenhuis en of ik in mijn werkzame leven DAT gevonden had wat
ik zocht en wat ik altijd had willen vinden. Wat was mijn diepste
verlangen wat ik wilde vinden en zijn.
Ik antwoordde dat dit het Christusbewustzijn was. Dat ik wilde weten
wie ik was en hoe AL in elkaar zit. En dat ik de Liefde en Compassie
wilde leren en leren ZIJN, geven, delen. De directeur tegenover mij
straalde en lachte mij zo liefdevol toe......het was precies het
goede antwoord wat hij wilde horen.
Hij zei, ja ik vraag dit allemaal omdat we bezig zijn om je een mooi
feest te geven bij je afscheid over 2 weken. Daar ging het bij die
andere "arts" ook om.
Ik zei....nee, niet over 2 weken, maar over .....2 maanden!!!! IN
SEPTEMBER ga ik weg.
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Hij zei.....ooh oké, ook goed ja.....over 2 maanden dan. Het maakte
hem niets uit.....
Hij glimlachte goedkeurend en liefdevol naar mij en was zo vrolijk.
Ik kon hem nu redelijk goed zien, ik zat tegenover hem.
Hij was groot, slank, had krullend donker haar. Bruine ogen en een
stralende glimlach en hij was heel blij en vrolijk. Het was goed!!!
Daarna ben ik w.s. weer in slaap gevallen en werd ik gewoon wakker
met het idee dat dit gesprek echt gisteren had plaats gevonden. Zeer
realistisch.
Daarna kreeg ik door, toen ik, wakker, in bed hier over
nadacht.....de betekenis van het ziekenhuis. Hetgeen ik jaren
geleden ook doorgekregen had in een andere setting en ik weer
vergeten was.
Het ziekenhuis is het leven van het lijden. Daar komen alle kwalen
die je in de buitenwereld hebt opgedaan, daar je niet in verbinding
was met wie je werkelijk bent......De Ene, de Ik Ben die Ik Ben....
Als je Buiten jeZELF LEEFT en niet in verbinding met jeZELF ga je
lijden.
Wat moest ik leren mijn leven lang in het ziekenhuis....dienstbaar
te zijn voor de lijdende mens, maar er niet VAN te zijn. Er leren
boven te gaan staan, maar WEL te helpen. Deze schepping van die mens
te laten zijn en te helpen genezen, maar er niet van te ZIJN.
Mijn werk in het ziekenhuis LEEK niet hoogdravend. Geen hoog beroep,
moest leren gewoon onder de lijdende mens te zijn, de afgescheiden
mens te zijn......eenvoudig te leren zijn en er voor te zijn! Zwaar
onderbetaald.......maar dat boeide me nooit....DIT is wat ik als
klein meisje van 4 jaar altijd al wilde.
JAAAA, ik wilde leren om het Christusbewustzijn weer te ZIJN!!!!
Kijk en dat zei ik ook tegen die " directeur"......en dit
Christusbewustzijn heb ik dus in Polen ervaren en gevoeld en in mijn
cellen toegelaten en dit zal gaan groeien en groeien om weer te ZIJN
wie ik altijd AL geweest ben......de driehoek die ik in de vakantie
ook noemde is WEER gevormd....Persoonlijkheid Thea hier op aarde met
het lichaamsbewustzijn waar ik Jezus doorkreeg in verbinding met AL
aan de top.....de " directeur".
Ik vind dit een hele ervaring die mij verder doorverwijst naar
september en waar ik NU sta. En verder????? Ik weet het niet. Zie
wel.. Kan het absoluut niet invullen. Maar de eerste verwijzingen
komen er aan.

Liefs Thea.
Noot van Thea Nu 1-10-2015; Begrijp
Zelf, Essentie is die mij dit heeft
In de Essentie is geen lijden, geen
om er van te leren. Maar het is een
ook!!!
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nu dat dit mijn eigen Hoger
laten "zien".
ziekte.....dit creëren we zelf
illusie, hoe pijnlijk echt vaak

Hoofdstuk 10: Bezien vanuit je Innerlijke Zijn....Essentie
Na een prachtige mooie "reünie" met elkaar, waarin we allemaal
elkaars verhaal, levensverhalen, konden beluisteren kreeg ik daar
vannacht weer meer diepgang over wat ik graag met jullie wil delen
en waar ik later een "manier" om hier te komen zal inspreken en
jullie dit zal toesturen.
Ik eindigde de avond al met de mededeling dat ik in mijn stille Kern
een keer was aangekomen. Daar waar we ZIJN, onze Essentie die IS.
Ik kreeg vannacht een terugblik op onze reünie en alle verhalen die
verteld zijn. Het woord VERHAAL triggerde mij. Ik focuste daar op in
en kwam in mijn Essentie en begreep....inderdaad HET ZIJN NIET MEER
DAN VERHALEN, ERVARINGEN DIE JE SCHEPT IN DEZE TRILLINGSWERELD VAN
ZIJN.....3D!
Ja Thé, hoor ik jullie zeggen, jij bent een lekkere, maar ik zit NU
wel in die shit of iets anders. Kijk en daar probeer ik NU jullie
uit te halen. Want.....het zijn niet meer dan scheppingen in deze
wereld van JOU!DIE JE ZELF MAAKT! Wel of niet afgesproken voor je
indaalde. Het kunnen zelfs niet eens jouw scheppingen zijn!!!
Maar ingefluisterd, ingelegd door het MIND-controle schild wat
steeds meer en meer zich vestigt om de aarde heen via internet, tv,
iPhone, iPad, etc. etc. Ons wel bekend.
Als je naar je Stilte gaat, naar je Ware Wezen in jeZELF, JE
Essentie....naar Binnen en je komt in je Stilte, je Liefde, je Licht
en je bekijkt DAN die scheppende wereld waarin wij Leven dan bezie
je de boel totaal anders!!! Dan BEN JE en zie je dat alles om je
heen schepping is, manifestatie is van elk individu en als de
scheppingen samen gaan vallen....het overheersende scheppingsverhaal
van het collectief.
Maar .....HET BLIJFT SCHEPPING VAN IEDER ÉÉN! Deze kracht van De
Ene zit in ons AL-lemaal.
Ben je je hier bewust van dat jij de scheppingskracht van De Ene
hanteert dan kom je vanZELF in je Licht en Liefde en NIET in die
chaotische negatieve scheppingen die we creëren en wat een ILLUSIE
IS
Ieder-ÉÉN IS Liefde, Orde, Eenheid, samenvallend, licht, vreugde,
overvloed....goddelijke scheppers. DAT IS DE ENE, DIE JIJ BENT, DIE
IK BEN!
Al het andere resoneert hier NIET mee en is bedoeld om ons
ervaringen te leren, opdoen in deze 3D wereld om te leren
onderscheiden en terug te keren naar je Ware Essentie IN jeZELF.
Bekijk AL van BINNEN uit je Essentie, je Godskern die Stil is en je
ziet meteen de Illusie buiten je ZIJN/wereld om je heen.
Als je vanuit deze KernEssentie naar de "ander", de "andere" mens
kijkt zie je meteen dat in die zogenaamde ander ook dit ZELFDE
Licht, Liefde, Vreugde, etc. straalt.
Soms nog verduisterd door allerlei lagen, maar......HET IS er....ALtijd geweest. Daarom BEN JE (er) AL. Soms nog wat vlekjes
wegwerken.(zie hoofdstuk 3: Jezus zegt...)
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Die dingen die je Vreugde geven, die je geschapen hebt, zijn bedoeld
om tot je ware Kern, je Essentie te komen. Dan kan de Liefde
stromen.
Dus....keer je af van je negatieve scheppingen, je spelletjes om te
spelen in deze Illusie wereld, die je NIET bent. Draai je 180 graden
om en keer je rug naar je schaduwzijde....erken hem, bedank hem,
maar het is NU genoeg geweest.
NU vooruit met elkaar....ons gezicht...ons ZICHT vooruit naar
Eenheid, Samen in De Ene in ELK mens!
En inderdaad klamp je aan geen enkele schepping meer vast.....want
het is niet meer dan dat....een schepping, een verhaal, een illusie
om je "bezig" te houden. EEN SPEL!
Geeft het je vreugde en brengt het je liefde???? Kan je hierin ZIJN?
Maar besef...het is tijdelijk!
Zo ook de "verhalen", de scheppingen die de Illuminatie ons wijs
willen maken de komende tijd, de valse voorspellingen....het is NIET
WAAR, want de ENE....JOUW ESSENTIE laat nooit zoiets toe en IS DIT
NIET!!! En WIJ ZIJN DIE ESSENTIE!!!
Ik zal vandaag ook een soort meditatie inspreken en indien jullie
dit wensen je meenemen naar Je Ware Essentie. Maar jullie moeten dit
Zelf doen en willen.
Ik kan het jullie AL ÉEN maar voordoen.....hoop ik....
P.S.: Het was een Reünie ,op "oudejaarsavond"......Het afscheid
nemen en relativeren van hetgeen je geleefd, geschapen hebt. Het was
op de dag van 24/7.......de oneindigheid in dit gesymboliseerd.
We hebben veel meer gedaan dan we denken, zoals gewoonlijk. Wat een
enorme schoonmaak raasde er over West-Europa de dag erna!!!
En NU zit ik in de zon te schrijven.......is dit niet fantastisch
wat we met elkaar gedaan hebben!!!!
Alle oude scheppingen zijn weggevaagd, indien JIJ dit wilt en de
Nieuwe van Eenheid in en met jeZELF is een feit!!!!
Liefs, Thea.
Reactie van EJ op mijn ervaring toen ik in de Stilte kwam:
He T
Je hebt net de ervaring gehad om niet meer van maar wel in de
schepping te zijn.
Je standpunt van ervaren is dus aan het veranderen.
Het standpunt dat je vanuit de Geest, die buiten de schepping en
ruimte en tijd is, in de gepolariseerde schepping van ziel en
lichaam kijkt.
Er komt een moment dat deze ervaring permanent wordt. Dus je switcht
niet meer heen en weer.
Dan doe je op aarde alleen nog wat nodig is omdat je niet meer van
de schepping bent.
Je brengt dan ook de grote genade op aarde. Het vergeven van alle
zonden uit naam van God.
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Thea:
Stilte......is jeZELF gevonden hebben in Essentie wie je Bent en
vandaar je meesterschap neerzetten.
Stilte....geen woorden meer aan vuil maken.....WOORDEN....dit is
BUITEN de Essentie en schept altijd weer werelden.
NU leren ZIJN in je ware ZELF om als de "tijd" rijp is er voor de
ander te zijn met je EIGEN Kracht, die NU toeneemt, elk moment.
Dus...even geen afleidingen meer en rust....zomerreces!! Er zal
"later" nog genoeg te OVERLEGGEN zijn. En dat is een totaal andere
benadering.
De benadering van gelijke en DAAR mogen we nu aan werken....in ons
ZELF!!

In Liefde en Eenheid, Thea
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Hoofdstuk 11: Leeg, stil aan vooravond van vakantie naar het Zillertal
Vandaag is het 8-8-8 (2015 is ook een 8).i
Vannacht heel slecht geslapen. Ik kon ook niet echt de verbinding
voelen met Jezus en De Ene. Ik had niet dat fijne gevoel dat ik de
laatste weken had.
Het was anders. Het was stil in me...een soort Leegte....een soort
van wachten waarin niets gebeurt.
Er was ook NIETS en ook geen verbinding.
Is dit de stilte voor de storm?? Is dit het grote Niets waaruit AL
is ontstaan?
Er is ook geen onrust in me, maar meer een gelaten rust...zo
van..oké, het is zoals het is, zoals het komen moet. Kom maar.....ik
ben er klaar voor....IK BEN er klaar voor.
Myranda wenste me een mooie vakantie toe en ze voelde dat er veel
verrassingen voor me in petto waren. Ze moest dit zeggen, wist zelf
ook niet waarom. Zo goed kennen we elkaar ook nog niet.
De grote verrassing is al dat we naar het Zillertal gingen. Piet
wilde weer naar Duitsland, naar het Bayerische Wald. Ik had er geen
zin in.
Weer dat Duitse gedoe.
Echter hij drukte door en ik kreeg Ober-Ostenreich ook niet voor
elkaar.
Enfin....het bleek dat het huisje van Piet bezet was en hoe hij ook
probeerde....het lukte niet. Telkens bleek alles vol te zijn.
Toen verder gezocht in Oostenrijk. En al vrij snel een leuk
appartement in Zell am Ziller gevonden in het Zillertal. Bleek dat
we ook nog een huisje op de begane grond hebben met tuin!!!
Heerlijk. Kan niet mooier!!!!
Dus de verrassingen zijn al begonnen.
Was ik een ruwe steen gewoon voor de lol aan het slijpen voor
Casper. Ik zag er mooie kleuren en strepen in. Bleek dit een
Botswana agaat te zijn!!!
Ik zag dat de steen voor de boogschutter een Robijn is.
Keek in het boek van Tonnie Eykelenboom...staat deze in verbinding
met De Christus Jezus, Boeddha, Krishna, etc. op niveau/dimensie 20
of 22 . Weet ik even niet meer.
Deze mensen zijn sterk verbonden met ...Al Dat Is!!!!
De tweede verrassing...dus geen wonder dat ik dit doe en hiermee
verbonden ben.
En weer zag ik me vanmorgen groot en als de Christus in de vrouw.
Ik dacht aan mijn ouders en hoe oud die wel niet konden worden en
hoe oud ik dan al ben als zij overlijden. Toen hoorde ik....je moet
je niet aan deze lineaire leeftijd vastpinnen .......je begint nog
maar pas in dit leven. Je bent nu nog een "broekie"!!!
Als ik in de hogere trillingen kom, verdwijnen al mijn klachten en
word ik weer jonger en gezond!!
Poeh....nou we zullen zien.
Morgenochtend vertrekken we....ik heb er zin in en Piet nu ook!!!
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Hier in huis is nu praktisch alles klaar.....kom maar....we zijn er
klaar
voor!!!
Liefs Thea
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Hoofdstuk 12: Het bewust worden van mijn creërend vermogen. De WIJ
Aanwezigheid
In mijn vorig hoofdstuk schreef ik al hoe apart het was dat mijn
wensen uitkwamen i.v.m. deze vakantie.
Het bewust worden dat AL er IS in Liefde voor mij. Al weken lang
hoorde ik s’morgens steeds: Ik hou van jou, Ik hou van jou.....ik
moest er om glimlachen.
Het voelde fijn, maar eerlijk gezegd....heel diep van binnen
geloofde ik dit ZELF niet! Ja mooi....maar...het zal wel......
Diep van binnen was er nog steeds niet die onvoorwaardelijke liefde
voor mijZELF...het echt houden van meZelf.
Maar.....NU met deze vakantie lijkt het wel of werkelijk AL MIJN
wensen uitkomen. Dat er nu voor MIJ wordt gezorgd en dat ik dit mag
ontvangen, waard ben. Er van mij wordt gehouden om wie ik ben.
Eindelijk kan en mag dit gebeuren. Ik ben oké.
En als ik dan lees in de laatste Shield (juli/aug) laatste hoofdstuk
van Suzanne Lie....dat het erom gaat om werkelijk ONVOORWAARDELIJK
van jeZELF te houden de sleutel is die je Derde Oog en Hoge Hart
opent, zodat je ALLE LEVEN kunt bezien vanuit het perspectief van
eenheidsbewustzijn en onvoorwaardelijke liefde. Vanuit deze basis
van eenheid en liefde zul je langzamerhand een Meester van Energie
worden!!!
Dit is wat ik al die jaren heb gedaan...en ik ben tot mijn Essentie
gekomen IN mijZELF die IK BEN....De IK BEN die IK BEN gevat in mijn
lichaam met mijn Lichaamsbewustzijn, Jezus...ChristusBewustzijn!! IN
AL mijn Cellen!!!! Jezus die ons voor ging en ons liet zien hoe ons
lichaam in verlichting kan opgaan, in ascentie tot ESSENTIE!!! Ik
zag een paar nachten geleden mezelf van binnen als allemaal
sterrenstof, zoals de kristallen schitteren in de sneeuw als de zon
erop schijnt. De zon die de Essentie IS.
En ik, Thea, de persoon, de mens die dit AL in zich draagt!!! Die
dit IS.
Essentie van Binnen, De Christus, Jezus in mijn Lichaamsbewustzijn
en de persoon Thea die dit draagt als mens. In een menselijk, fysiek
omhulsel gemaakt van sterrenstof!!! Kristallen!!!
En dan kom ik meteen op de grote verandering van de Ik Ben
Aanwezigheid die samen met mijn lichaamsbewustzijn, de Christus en
de mens Thea, persoon Thea hier op Aarde een WIJ AANWEZIGHEID IS. De
IK BEN is WIJ geworden.
Dit zit in elk mens......en zo komen we BEWUST tot Eenheid!!! WIJ
ALS DE MENS!!!!
En NU kom ik dan bewust met AL deze "lagen" die in alle frequenties
Aanwezig zijn tot in de Essentie aan toe in EENHEID. In Eenheid IN
elk mens zo die daar voor kiest om zich bewust van te zijn.
Elk mens is "gewoon" een pakketje EENHEID, die AL bevat.
En dit WETENDE en begrijpende kan ik AL ÉÉN maar meer en meer
bewondering gaan krijgen voor wie Ik Ben, die WIJ ZIJN, NU genaamd
Thea en in vele vele vele levens als dit EENHEIDSPAKKETJE andere
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vormen, ervaringen, uitdrukkingen, etc. geleefd heb, gecreëerd heb.
IK ZELF dus!!! HET ZELF dus!!!! AL in de tijd als en in EENHEID!
Nooit afgescheiden, nu nog duidelijker dat dit onmogelijk is.
Kom ik weer op deze vakantie uit waarin tot nu toe AL mijn wensen
uitkomen.
Waarin ik me zo verbaas dat dit constant gebeurt en waarin ik me dus
niet anders dan kan erkennen en aanvaarden dat ik een Creator
ben.....dat IK DE CREATOR BEN!!!!
De ENE, die AL IS, de Grote Creator!!! DE WIJ dus ...met AL(les) in
mij, die IK BEN.
Al twee jaar wilde ik zo graag hoog in de bergen wandelen in
Oostenrijk. Het kwam er steeds niet van....er waren eerst andere
belangrijkere zaken die uitgewerkt moesten worden, zoals in Polen,
Duitsland, Oost-Duitsland tot zelfs in Indonesië met/van mijn
mannelijke deel...nu Piet genaamd.
Nu kreeg mijn mannelijke kant geen vaste voet aan de grond om weer
naar Duitsland te gaan (mannelijk, macht, controle, mind, etc.) en
nam mijn vrouwelijke kant het over....de Lieflijke kant, de mooie
zachte glooiende bergen met bloemen en dorpjes. Duidelijk het
spirituele, HOGE energie in de bergen. Het intuïtieve, het hart, het
zachte.....
Het kan weer......man en vrouw vallen weer samen.
Eenheid!! AL onvoorwaardelijk geleefd en beleefd mag nu weer in
EENHEID in Liefde verder samengaan.
De creatie is gestart...we kregen een huis op het laatste moment.
Niet zichtbaar op een foto en we wisten totaal niet wat we zouden
krijgen. Maar het was oké, we zagen wel.
De reis ging voorspoedig en dat in een drukke tijd. De
voorbereidingen waren rustig, in harmonie en vrede. We reisden op
zondag! Het huisje bleek een hele onderverdieping te zijn van een
chalet. Ruim, alles, werkelijk alles was er.
Een mooie grote ruime tuin voor ons alleen. We lopen zo uit de
slaapkamer en woonkeuken de tuin in!!
Dit had ik gewenst!!! We zitten heel hoog in de bergen!!! Dit was
een wens, maar nog nooit uitgekomen. We kijken totaal vrij en ruim
over het hele Zillertal in. Het is prachtig en s'avonds schitteren
de dorpjes als kerstlichtjes beneden in het dal. Zoals je ziet uit
een vliegtuig bij nacht.
Ik kijk vanaf mijn berg naar beneden en kan afstand nemen van die
wereld daar beneden. Ik kan erin afdalen als ik wil en ik kan nu
weer makkelijk opstijgen als ik wil.....
Is dit een voorbode van de Ascentie straks??? Dan, wordt er ook
gezegd, kan je steeds weer terugkeren in 3/4D als dit gewenst is????
Wordt mij dit nu getoond???
Ineens krijg ik dit zo binnen.......wie weet, wie weet. Niets
gebeurt voor niets. AL wordt mij steeds op de juiste tijd, plaats en
volgorde getoond. DAT WEET IK NU ONDERHAND WEL.
Het is een sprookje!!! Er is ontzettend veel te wandelen. Er komen
mooie leuke feesten in de dagen dat we er zijn. We hebben een poes
als huisdier!
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De buizerd laat zich ook enorm zien. Deze heeft mij al vaak de weg
gewezen door voor mij uit te vliegen. Deze laat weten dat ik juist
zit!
Gisterenavond gingen we uit eten waar Piet graag heen wilde. Het was
druk, maar precies nog een mooi plekje buiten. We werden getrakteerd
op een lichtshow van onweer. Kort maar krachtig!
Er zijn enorm veel wespen, maar wonder boven wonder bleef ik totaal
in een diepe innerlijke vrede en de wespen deden me niets. Ik bleef
zo ontzettend kalm. Ik verbaasde mezelf!!!
Ik voel en begrijp....ik/we zijn op onze plek voor de komende twee
weken en ik wacht af en geniet. Leef in het Nu moment en ben me
bewust van mijn creatiekracht......
IK MAG ER WEER GEBRUIK VAN MAKEN!!! In Liefde en Eenheid voor het
WIJBewustzijn....de Ik Ben die WIJ ZIJN. Ik als WIJ......de Godin
(wordt) weer in ere hersteld!
Zo moge het zijn!
P.S. 1: Ik las ook in dit laatste stuk van Suzanne Lie dat zij zich
door alle lagen van 4D heen "geworsteld" heeft....althans zo voelt
dit voor mij......en ik begrijp nu ook wat ik al die jaren vooral in
de nacht heb gedaan!
Ik begrijp nu ook in onze vorige vakantie toen De Christus weer in
mij kwam...dit moest hier aan vooraf gaan.
Het loopt w.s. vlgs. plan. Vol vertrouwen laat ik het gebeuren en
laat me verrassen.
P.S. 2: Gaan we boodschappen doen beneden in Zell an Ziller en zien
we een Nederlandse camper staan. Zegt Piet: Het zou me niets
verbazen als dit Jan en Annie zijn.
En wie komt er naar buiten???? Jan Aret, onze buurman van twee
huizen verder.
Het was leuk even en ik wist...hier werd nog even een oud zeer
geheeld tussen ons.
Dit kon nog "net". Zo voelt dit.
P.S. 3: Ik begrijp nu ook waarom we naar Indonesië gingen. Piet voor
zijn vader te erkennen en herkennen en ik omdat ik daar mijn
Vrouwelijke kant terug heb gekregen. (Zoals ik hierboven
schreef...mannelijke en vrouwelijke kant van beiden in ons.) Dit
klinkt heel raar, maar het zit in de geschiedenis van Indonesië waar
de geliefde van de koning gekidnapt werd door de duistere kant en
weer bevrijd werd door haar man.
Daarom vroeg EJ....heb je jezelf al weer teruggevonden??? Ik begreep
meteen dat het met deze geschiedenis te maken had, maar de Essentie
begrijp ik Nu pas. De Essentie die inderdaad helemaal teruggaat tot
aan het begin van de eerste Scheppingen. De eerste Val uit de
Essentie. Man en vrouw gescheiden!!
Met alle gevolgen van dien!!
In Liefde en Eenheid, Thea
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Hoofdstuk 13: De Wij-Aanwezigheid geaard
Nadat ik het WIJ-Bewustzijn had ontvangen kreeg ik die nacht erop
meteen kort en snel de verdere diepgang.
Pffft...en hoe moet ik dit nu vertellen wat ik duidelijk in een
flits zag en begreep.......
Ik zag HET Licht zich vormen naar mij en indalen in mij. Ik werd er
wakker van met dit beeld. Ik had daarvoor enorm gewerkt aan mijn
heupen, benen, enkels, voeten en tenen. Een enorme onrust en
prikkelingen gingen er doorheen.
Bloedhete voeten. Mijn knieën hadden de dagen ervoor al een
"behandeling" gehad. Ik dacht toen nog....jemig, gaan mijn knieën nu
ook beginnen???
Ik ben toen toch in slaap gevallen, zag en voelde deze ervaring en
METEEN wist ik wat dit betekende. In een flits krijg ik dan direct
de "les" ook door.
Wij mogen (vrije wil) eerst Het Licht, God, De Ene, totaal in ons
toelaten en verankeren om pas DAARNA in ascentie....verhoging van
trilling (vind ik beter en minder bombastisch omdat dit dichter bij
ons staat en haalbaarder voelt!!) omhoog te gaan.
Ons Lichaamsbewustzijn, Jezus, helpt ons hierbij en dit voelen wij
(ik) en geeft die onrust in onze cellen. Wij draaien en bewegen om
dit Licht door al onze cellen en nog evt. blokkades heen te leiden
(hi hi soms lijden).
Dit is wat ik dus ook steeds gedaan heb en aan het doen ben....De
Ene ...totaal in mij toelaten waardoor ik WEER een WIJ word. Dit heb
ik nu gezien en ik mag dit nu aanvaarden en aarden. Zie dat in het
woord aanv-aarden ook het woord aarden zit.
En dus als ik/wij dit doen, waarvoor wij hier gekomen zijn, helpen
we Moeder Gaia ook mee in haar trillingsverhoging.
Het was dus geen wonder dat Piet en ik juist gisteren een enorme
grote wandeling hebben gemaakt. Vanaf 2224 m naar beneden gelopen
naar Königleiten op ik dacht ongeveer 1300 m. Weer aarden wij een
stuk van ons ZIJN!
En weer gebeurden er allemaal synchroniciteiten. Ik had me dit zo
gewenst om over kleine paadjes te lopen....nouuu....die waren er.
Mijn benen!!!!, voeten, knieën, heupen.....ze waren aan de beurt.
Natuuuurlijk...omdat het Licht totaal verankerd moest worden in mij
MET de aarde!!!
Voordat we weggingen keken we nog even naar de openingstijden en het
adres van het Planetarium.....bleek dit onderdeel te zijn van een
"kennis" van Piet....wij noemen hem altijd Wimpie tomaat, omdat hij
allemaal tomaatkwekerijen had en als Piet daar een "klus" had
gedaan, hij altijd een kistje tomaten mee naar huis kreeg. Deze Wim
heeft enorm veel meegemaakt. Bij een ongeluk zijn vrouw verloren,
zelf 6 weken in coma gelegen, grote intense revalidatie achter de
rug, nu zijn kwekerijen met groot verlies verpacht, maar....zijn
hele familie zit nu in dit hotel en verhuur van vakantiehuizen in
Königsleiten. Hij heeft nu "kennis" aan een nieuwe vriendin,
vertelde hij.
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Wij hebben hem tijdens deze moeilijke periode gesteund zover wij
konden en gepast was.
Wat apart eigenlijk....Königsleiten.....het betekent het lijden van
de koningen.......het wordt nu opgelost......wordt er ook niet
gezegd dat de koningshuizen in de toekomst
verdwijnen????.......Waarom krijg ik dit nu door??? Heeft dit ook
weer met de komende tijd te maken. En dan precies dat we daar
Saturnus zien?????......wat een "toevalligheden" ......zijn het ook
de oude, hele oude koningschappen die nu opgelost worden/zijn.
Laten we dit nu ook los uit onze cellen???? Moesten Piet en ik
daarom daar NU zijn????? Koningschap uit Sirius ?????
NU de Leeuwenpoort open is en wij ook een poes/leeuw als huisdier
hebben??? (zie hieronder) Ik denk dat er dus inderdaad op een heel
diep
"oud" ander niveau iets geheeld wordt/is nu ik het WIJbewustzijn
weer in me heb.
Enfin dus...wij stomverbaasd dat het planetarium onderdeel was van
zijn hotel en ik daar zo graag naar toe wilde voordat ik dit
allemaal wist en ik deze belevingen had.
We hoopten dat Wim er ook was.....en....ja hoor! Wij kwamen aanlopen
na onze wandeling rond 17:30 uur en wie komt daar de deur van zijn
hotel uitwandelen...Wim.
Hij stomverbaasd en blij dat we er waren.
Het planetarium was dicht i.v.m. een plotseling sterfgeval van de
man die dit altijd verzorgde........maar.......juist die dag waren
er twee mensen uit Berlijn aangevlogen en had hij ze opgehaald om
het Planetarium weer in ere te herstellen. Ze zouden juist die Avond
gaan proefdraaien. Piet en ik kregen een privévoorstelling!
En ...daar komt ook ineens een jongeman uit het dorp het hotel
binnenwandelen. Hij hielp altijd mee bij de telescopen en......hij
ging hem die avond ook weer instellen!!! Dus....we konden kijken. En
waar had hij de telescoop op
gericht?????? Op SATURNUS!!! Daar schrok ik een beetje van omdat EJ
het altijd heeft over Saturn....Satan...die een korte tijd het even
overneemt hier op aarde. Althans dit probeert en waar wij niet in
mee hoeven gaan als we in onze Essentie blijven!! Hier gaat het om
in september!!! Kijken we dus zo in Saturnus met twee kijkers. Wel
mooi te zien met die ring er om heen!!!
Hoe is het mogelijk!! Juist deze planeet pikt hij er uit omdat die
zo goed te zien was!!!!!
We moesten diep in het duister weer terugrijden over onverlichte
paden van Königsleiten naar Zell am Ziller. Waar wij zitten heet
Zellberg. We zitten op 9450 m hoogte. (beide voltooiingsgetallen de
9 en de 4, samen de 13.....die overgaat in verandering, (de 5) Piet
deed het fantastisch! We kwamen onderweg een VOS tegen die
overstak......de sluwe vos......toeval???? Nee!!! Weer een teken!!!!
Ervoor hadden we een hert de weg over zien steken, een groot hert,
toen Wim ons om 18:30 uur nog even de omgeving in zijn auto liet
zien. Weer een hert. De laatste jaren zien we steeds herten....het
zachte familiegebeuren.
Komen we thuis...veilig en wel ligt er bij de bak van onze
vakantiepoes een inktzwarte veer......het is dus echt zaak om in je
Licht te blijven!!! Dit was het derde teken. Griezelig???? Eerst
wel, maar nu niet meer. Ik ben er niet meer bang voor. Dit waren
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testen om mijn angst te boven te komen. Ik weet dat IK NU een WIJ
BEN!!! En ben veilig en oké.
Onder het lopen vertelde ik Piet over mijn belevingen en mijn
erkenning van ons samen die we in Indonesië hebben opgehaald. Toen
ineens begreep ik nog dieper de betekenis voor Piet en waarom Piet
hier naar toe wilde.
Ik heb al verteld dat Piet en ik met de oorspronkelijke geschiedenis
van Indonesië hebben te maken. Piet redde mij (vrouw en geliefde van
de koning (Königsleiten) uit de klauwen van het kwaad.
Dit noemden ze de Aapman. Hij voerde als hoofdman menselijke apen
aan. Een paar jaar geleden had hij een intens nare ervaring in Polen
. Hij werd angstig wakker en vertelde dat er allemaal apen om hem
heen zaten!!! Piet is altijd of veel levens als aanvoerder geweest.
In legers. Dit is me al verteld door Maroesja. Ook in Rome. (daarom
begreep ik dat Piet door deze ervaring die Aanvoerder was van de
apen) Zijn vader heeft als vrijwilliger gevochten in donesië......en
kijk Piet gaat daar weer heen.....Zijn vader heeft daar een
familiekarma ingelost van de mannelijke kant!!!! Daarom werd hij
niet gedood ,terwijl al zijn maten om hem heen en naast hem
stierven. Hij heeft dit nooit begrepen...nee natuurlijk niet...maar
ik nu wel en Piet ook nu..
Piet heeft dit nu met zijn zachte energie geaard. Dit karma
afgelost,afgegeven.
Hierdoor werd ik ook weer " vrij".... En kon ik mijn vrouwelijke
kant weer gaan aarden, aanv-aarden!!! Dit bedoelde EJ dus! Hoe is
het mogelijk!!!!
Nog een aparte......de Leeuwenpoort is open....Sirius actief.....de
leeuwmens weten jullie nog! Maar ook deze kracht zwakt af....de
leeuw ...deze mannelijke kracht zwakt af.....net zoals Orion.....
Hebben we hier een tijdelijke huispoes....met de roodgele kleuren
van de leeuw. ZE is vlgs. ons een beetje ziek (hoest en proest na
het eten) en snakt naar Liefde. Ik dacht dat ze jong was en een
beetje mager. Alhoewel haar vacht mooi en glanzend is en bij het
kopjes geven enorm sterk in haar hoofdje. Blijkt dus 15 jaar te
zijn...een oude wijze leeuw! En...er loopt hier nu ook een totaal
witte rond!!!
Ook dit wordt nu geheeld! Ik verzorg de poes vol liefde. Weer zo'n
samenloop.
Vergeet ik nog te vertellen dat de eerste avond toen we hier
aankwamen een hele korte hevige storm met onweer, regen en hagel
precies over dit huis ging.
Wij waren beneden in het dal aan het eten en hadden er geen
narigheid van.
Hier is vlak naast het huis een boom geknapt en een zware glazen
tafel is weggewaaid....het blad althans. Nergens meer te vinden.
Grote hagelstenen....ze moesten de auto's met dekens bedekken...wij
stonden beneden met de auto in het dal en er gebeurde niets.....toch
apart........
Het was een strook die precies hier over heen ging. Toch wel heel
veel "toevalligheden " hè.
Je zou denken, wat een nare plek....het spookt daar.....het is een
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fantastische plek waar de laatste resten geheeld worden en
verdwijnen!!! Zoals zo vaak tijdens vakantie bij mij en Piet. En het
is echt een fantastische plek hier!!! Intens mooi en fijn!

In Liefde en Eenheid, Thea
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Hoofdstuk 14: Het herkennen van de hogere dimensies in praktijk brengen.
Onder het wandelen begreep ik ineens hoe je herkent waar je
zit/bent.
En meteen daaraan vastgekoppeld het besef dat wij multidimensionale
wezens zijn.
Je leest het wel allemaal en soms ervaar je het in de nacht, maar
hoe gaat dat dan in zijn werk in ons dagelijks leven.
Ik liep dus met Piet hoog in de bergen en ik had het met hem erover
hoe alles nu gaat samenvallen, ook voor hem, en hoeveel
synchroniciteit er steeds is. Ik hoef het maar te denken en het is
er tot in de vreemdste ervaringen toe.
Een klein voorbeeldje.......
Gisteren zaten we weer in de auto om de berg omhoog te rijden naar
ons huisje. Dit weggetje wordt steeds smaller en Piet heeft altijd
de navigatie aanstaan omdat hij dan de curven, de scherpe
haarspeldbochten goed kan zien. Bij eentje is er een weggetje, een
afslag naast en is zeer verwarrend omdat je geneigd kan zijn om die
weg te nemen.
Ik zeg dit tegen Piet, hoe verwarrend dit is en wat gebeurt
er....ineens springt de navigatie over op dat weggetje en volgt hem
even ....ik zie dit....en op het moment dat ik me hier bewust van
ben springt hij weer over op de weg vlak voor de bocht.
Dit heeft het systeem nooit eerder gedaan en daarna ook niet meer.
En zo zijn er nog meer van die aparte voorvallen, vooral als het ook
iets te maken heeft met stroom, elektriciteit. Dus....met energie!!!
Hieraan kunnen we dus al zien hoe sterk we in ons creatieproces zijn
gevorderd zonder dat we er erg in hebben!! We zijn Creators!!! We
worden Meesters in Energie!!!!
Dit hoort bij het leven in de hogere dimensies. Tevens gaat het
leven vanzelf.....dat wat we willen ,creëren we voor ons uit, elke
seconde!!!! Dus alles wat we ervaren, hebben we ZELF gecreëerd. Zo
langzamerhand hebben we al ons karma en angsten ”afgewerkt" door
telkens situaties te creëren waarin we dit kunnen aflossen.
We worden steeds "schoner" en kunnen daardoor meer Lichtbewustzijn
binnenhalen. (zie vorige hoofdstukken).
Dan kom je in een hogere trilling energie ( dimensie). Je glijdt er
als het ware vanzelf in en hebt dit niet in de gaten omdat het zo
geleidelijk gaat.
Dan ineens op momenten in rust, zoals op de berg tijdens het
wandelen, besef je dit alles ineens en dat het leven zo als vanZELF
gaat. Je hoeft er geen moeite voor te doen. Het ontvouwt zich
precies zoals het voor JOU nodig is.....dit doet het
WIJbewustzijn!!! Je hebt continue contact hiermee .Je voelt je in
vrede, in harmonie. De Liefde kan zoveel beter stromen. Je hoort
veel sterker, ziet scherper, voelt intenser.
Er zijn geen afleidingen, geen "zorgen".
Wat zijn "zorgen".... We maken ons druk.....IK maak me "druk" om
situaties, vaak om en over een ander ipv het volle vertrouwen te
hebben in De Ene, het WIJbewustzijn.
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Dit is ook wat EJ steeds zegt....als je in je Essentie bent, doe je
je ding zonder je er druk over te maken. Dat heeft geen enkele zin,
want het is er niet voor niets ....hetzij of voor jezelf om iets te
leren of voor de ander om er iets van te leren. En HET IS ALLEMAAL
ENERGIE....ILLUSIE!!!!!
Nu ik/we in een hoger trillingsveld ben, vallen ook alle "zorgen"
weg. Ze zijn er niet meer. Dus weet je nu dat dit energie is van een
bepaald trillingsniveau, Energieniveau!!!
Tuurlijk, op vakantie lukt je dit altijd, DENK je.....maar hoeveel
vakanties heb ik niet gehad dat dit anders uitpakte. Waarin zoveel
uitgewerkt moest worden. Waarin niet alles als vanzelf ging, waarin
geen vrede en harmonie was.....kortom waarin ik nog in 3D/4D aan het
werken was.
Bewust nu de hogere dimensie te ervaren, te weten en te
aarden.....te aanv-aarden......zet me steviger in dit
energieniveau..
Bewust dit Nu te weten zet me ook steviger in het weten dat ik/wij
multidimensionale wezens zijn. We hoppen continue heen en weer
tussen allerlei energieniveaus . Steeds bewuster naarmate je in een
hoger energieniveau komt omdat als je in een hoger niveau leeft, je
makkelijker de lagere niveaus herkent en er dan dus ook weer
makkelijker uit kan stappen. Hoe vaak lezen we dit niet allemaal!!!!
NU wordt het een ervaren!! Aanv-aarden!!!! Aarden!!!! De Ene zetten
we via ons in de Aarde!!!
Ik/wij kan dus NU ook weer makkelijker komen bij mijn Hoger Zelf
omdat ik de lagere energieën hier kwijt ben. Daarom al deze
ervaringen en heb ik dit nodig om het straks weer te kunnen
leven......in mijn dagelijkse leven in Moordrecht wat zich steeds
meer zal toespitsen op het leven in de Hogere energieniveaus, beetje
bij beetje..
Ik ben me NU bewust hiervan.....IK BEN BEWUST dat WIJ (De Ene, de
Christus en persoon Thea) OP DEZE MANIER HET LEVEN (=De Ene) LEVEN.
En dit kan elk mens zo gaan leren ervaren!!!!
Ja, wij zijn Meesters in Energie (aan het worden).
Zo heel langzamerhand ga ik dit nu echt zien en weer ervaren!
Joepieeee!!!
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Hoofdstuk 15: De zonnenrituelen in mijn vorige levens begrepen en NU....
N.a.v. het bericht van EJ over je innerlijke zon, vielen er ineens
weer levens op zijn plek:"Bent u al innerlijk voorbereid ofwel heeft
u het geschrevene daadwerkelijk vanuit uw hart en onvoorwaardelijke
liefde beoefend op aarde dan heeft u de volledige innerlijke stilte
en alles overstijgende liefde al stap voor stap mogen ervaren in de
afgelopen tijd en zeker na het begin van de Zonnen Pulsen tussen
september 2014 en april 2015 en The Wave van alles overstijgende
liefde (Maria frequentie) en Grote Genade die sinds 17 juli 2015
over de aarde waart en haar voor 13 september 2015 volledig zal
omhullen. Een datum waarop onze fysieke zon qua straling/frequentie
is veranderd in een ziele zon welke de laatste restjes onopgeloste
c.q. verborgen zaken aan het licht zal brengen en zuiveren voor wie
dat wil. Een ziele zon die tussen 13 september 2015 en 22 september
2015 zal transformeren in De Geestelijke ZON. De Innerlijke Zon die
u de ware weg naar huis zal wijzen. De Innerlijke ZON die uw weg
naar huis zal wijzen. De weg die voor U nodig is."

Vanmorgen ging ik in meditatie, heerlijk in de zon en ik ging naar
binnen naar mijn hartcentrum. En het zwol op en de energie nam toe
en ik zag mijn zon stralen en ik liet deze zon groter en groter
worden en de straling naar buiten gaan, verder en verder. En er was
niets dan AL ÉÉN DE ZON die scheen. Ik was de zon en ik zag nog een
Zon in het Universum staan en ik wist en voelde...dit is EJ. Ik
moest nog verder omhoog reizen, maar ik zag ons als twee zonnen aan
de hemel staan........en ik hoorde.......weer samen vormt dit de
dansende zon.......
Ik durf het nauwelijks op te schrijven, laat staan te
geloven.....maar ik moet mijZelf die WIJ IS vertrouwen en geloven...
Zie dan ook de P.S. Van EJ: "Van Maria kregen wij in juli 2015 te
horen dat wanneer de zon begint te dansen aan de hemel het nieuwe
tijdperk is aangebroken. Dan weet u maar gelijk wat de uiterlijke
tekenen zijn."
Nadat ik bekomen was van dit beeld, (de hele dag zit het in me en ik
wil het met mijn denken verklaren, maar dit lukt niet en kan niet.
Het is niet te verklaren.......het is een kwestie van vertrouwen dat
mij de rest ook geopenbaard zal worden..) kreeg ik weer de beelden
van andere levens....
De Priesteres(?) die met haar ZONNESCHILD de Zon opving bij het
openen van de leeuwenpoort. De sfinx en piramide van Gizeh. Het was
een ritueel dat ik in dat leven elk jaar heb gedaan. Een paar jaar
geleden heb ik hem in de droomstaat weer gedaan en dit keer de zon
afgebogen naar het Westen...ik zei...Het is volbracht! (ook in dit
leven ben ik hier naar terug gegaan)
Zo vaak heb ik mezelf weer als Priesteres een hele hoge stenen trap
omhoog zien lopen. Het was in de Mayatijd. Ik liep de ZONNETEMPEL
omhoog en deed met weer een zonneschild een ritueel. Ook in dit
leven ben ik hier weer op geweest!
In Griekenland, weer als priesteres deed ik rituelen met een
zonneschild. Ook in dit leven ben ik vaak in Griekenland geweest.
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In al die levens wist ik de diepere betekenis van de innerlijke zon.
Maar daar ik afgescheiden was kon ik " er niet bij" komen.
Ik was de manier w.s. vergeten....ik was afgedwaald van de
Christuskracht in mij, de onvoorwaardelijke liefde....het WIJbewustzijn.....
In dit leven aanbid ik weer de zon. Ik wordt somber als ik de zon
lang moet missen. In de verpleging noemden ze mij ...het zonnetje
van het huis, etc. etc.
Ik zocht weer naar mijn innerlijke zon, maar zocht hem buiten
mij.....NU weet ik HET AL WEER een poosje.
Het straalt In mij....De Christuskracht in mij....De Zon van De Ene,
die Al IS in mijn tijdelijke persoon als Thea Nu in dit Leven.
Het IS er weer!!! De Innerlijke Zon die mij inderdaad de weg steeds
gewezen heeft en waar ik me Nu bewust van ben!!
Daarom moest ik de zon beeldhouwen in deze steen waar moeder en
kind, Maria en Jezus in naar voren komen......het komt AL uit mij
van binnen naar buiten.......
In Liefde en Eenheid, Thea.

DE ZON!!!
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Hoofdstuk 16: Ik begrijp hem!!!
Ik heb een EUREKAGEVOEL!! Het is als een heel lastig wiskundig
vraagstuk waar je dan steeds maar om heen zit te draaien en je er
NET niet bij kan. Je mist een stukje.
HOERRRAAAAA!!!!! Ik heb hem door. Ik begrijp hem van en in meZelf.
Waardoor ik eindelijk ook meZelf Begrijp...TOTAAL BEGRIJP!!!
Hoe ga ik dit vertellen......ik heb eerst Piet weer als
"proefkonijn" gehad en hij begreep het dacht hij....de lieverd.
Nou daar gaat hij.......
Ik zag weer gebeurtenissen met de zonnen in ons die wij zijn. Ik zag
EJ als zon in het Universum. Ik kwam er als zon ook aan......toen
hoorde ik weer het zinnetje wat EJ ook heeft doorgekregen......als
de zon gaat dansen breekt de nieuwe tijd aan. Als wij eindelijk gaan
samenkomen, gaat de zon dansen.....
En dit is een samenkomen in de Geest.
Eerst begreep ik hier niets van en dacht ik, de persoon Thea, dat ik
dit verzon. Ik begreep er niets van...hoe kon dit nou??? Maar alles
in mij dwong mij dit te geloven en hier aan te werken.
Alle andere doorgevingen geloof ik toch ook? Alhoewel het soms wel
heeeeel moeilijk is... Ik zat hier echt op te kauwen en te
herkauwen........totdat ik ineens gisterenochtend weer heel simpel
in de badkamer doorkreeg.....je kijkt verkeerd.....je moet het
vanuit je Essentie allemaal bekijken!
En ineens viel het kwartje.....mijn Ahaaa-Erlebnis....
En niet AL ÉÉN voor deze doorgeving maar voor ALLE doorgevingen.
Ik
Ik
Ik
Zo
De

begreep ineens mijZELF!!!
schreef het AL.....ik/we zijn multidimensionale wezens.
ging al de verschillende dimensies herkennen waar ik in verbleef.
veel levens die ik geleefd/gespeeld heb, herkende ik.
grote doorbraak van het WIJBEWUSTZIJN.....AL ÉÉN!!

En NU valt AL samen!!
Continue gaf ik van alles door vanuit mijn Essentie....dat hebben
jullie gevoeld en gehoord. Maar....en daar zit hem de kneep.....ik
ging dit verklaren, leren begrijpen vanuit mijn persoonlijkheid.
Kijk en DAT gaat nu eenmaal niet.
De baby begrijpt de professor ook niet, maar andersom WEL!!!!
En ik denk dat dit ook met velen van jullie zo is!!!
We proberen het steeds vanuit de persoon te begrijpen ipv vanuit
onze Essentie die WIJ ZIJN!!!!
NU begrijp ik meZELF ook veel beter. IK BEN ESSENTIE in
LICHAAMSBEWUSTZIJN, de CHRISTUS DIE ONS HELPT, ONS LAAT VOELEN DAT
WE LIEFDE ZIJN!!! In een persoon die ik NU aangenomen heb om hier in
de illusie mijn ESSENTIE TE KUNNEN LEVEN, AARDEN!!!!!
Ik voel me bijna als Jezus, die uit de woestijn kwam en wist wie HIJ
was. Na 30 dagen??? Retraite??? (sorry, ik ben niet zo goed in de
bijbel bekend. Ik doe alles vanuit mijn gevoel).
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Nu begrijp ik meZELF en waarom ik mijn hele leven de mens, het leven
hier en mijzelf niet begrepen heb. Zo vaak zeggen Piet en ik tegen
elkaar dat we de mens en de wereld niet begrijpen.
Nee natuurlijk niet....als je hier als pure Essentie indaalt en dat
in een persoon "propt" die niet meer weet, loop je als
een zombie hier op deze wereld rond. En dat willen "ZE" het liefst
zo houden, maar dat breekt straks bij iedereen open!!!!
Nu ik weer vanuit mijn Essentie ga leren kijken, ziet deze idiote
verzonnen illusiewereld er zo totaal belachelijk uit. Zo klein en
bekrompen...werkelijk zo een idiote film die zo ver buiten de
WERKELIJKHEID staat.
Hoe is het mogelijk....zulke enorme grote wezens (elk mens!!) die
zich zo klein gedragen, zo gek, zo letterlijk en figuurlijk
ge/bekrompen...
Ik weet dit kan hard overkomen en ik heb het zelf ook
gedaan....ondergaan!
Maar lieve lieve allemaal wordt wakker en beschouw het leven niet
als HET LEVEN, want dat is het niet!
Pas als je AL vanuit je Essentie bekijkt, leert te ZIJN. (Moet ik
ook nog weer leren hoor), ga je ook weer in je Christuskracht/LIEFDE
komen en pas DAN kan je vanuit je GODSKracht, je Essentie de wereld
omarmen, lief hebben, vergeven, aanschouwen als een ouder naar
haar/zijn kind....
Dan is de WIJ ÉÉN geworden in de mens!!!!
Nu begrijp je ook....laat de persoon los, laat die hele wereld los,
laat alles los.......het is één grote illusie, tragedie, komedie,
drama etc. net wat je er van maakt.
Moeder Aarde heeft zichZELF hiervoor beschikbaar gesteld.....NU
begrijp ik dit ook veel beter omdat ik het Nu vanuit de Essentie,
vanuit AL bekijk!!!
Ik weet ook dat we hier NU op Haar leven, in deze werkelijkheid en
dat we er het beste van moesten maken, moesten leren, ervaren en
aanv-aarden...
Nu begrijp je ook dat dit klaar is en wij deze werkelijkheid gaan
verlaten, indien je dit wilt! Moeder Aarde is zover, de moeders zijn
zover!
Daarom de voorspellingen van Moeder Maria, die haar kind baarde om
de Christus in ons wakker te laten worden. De Christuskracht/Liefde
in deze illusiewereld staande te houden opdat we nooit vergeten wie
we werkelijk zijn......
Dit is de Kracht die WIJ hebben. Dit zit IN ons, dit ZIJN wij!!! En
DIT BLIJFT en kan NOOIT AFGENOMEN WORDEN!!!
Zij die dit niet hebben, willen dit graag hebben.....maar helaas
voor hen.....dit lukt niet!!!
(Meer zeg ik hier niet over. Het is genoeg om dit te weten).
Dus lieve mens.....weet wie je bent....Essentie en bekijk AL van
hieruit!!!!
Ik voel nu zo goed dat waar ik in leef een decor is voor het
toneelstuk wat ik moest opvoeren. Ik ben aan het slot gekomen.....
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Precies op tijd....in september komen de veranderingen IN ieder
mens!!!!
Hoe???? Misschien wel op dezelfde manier zoals IK het nu ervaren heb
en dan nog veeeeeel intenser.....
Mocht ik meer doorkrijgen dan horen jullie het natuurlijk!!!

Liefs.....Thea
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Hoofdstuk 17: Het begrip Thuis en Thuis komen.
Het is nu donker, grijs en grauw buiten in het Zillertal. Maar IN
mij is het warm. Een totaal andere wereld. Een levende trilling die
hier op aarde Liefde wordt genoemd.
Mijn hart pompt de Christusenergie door elke cel heen. Ik krijg het
bloedheet. AL leeft In mij. IK BEN levend.....AL trilt om mij
heen.....IK BEN mij BEWUST van het WIJBEWUSTZIJN dat AL IS....De Ene
in ieder menselijk omhulsel, genaamd de mens.
Ik kreeg het begrip Thuis komen door....Thuis.....Is in jeZELF.
Thuiskomen is niet ergens anders naar toe gaan. Ja, als je het
beziet vanuit het 3D principe...dan is "spiritueel" thuiskomen van
de buitenwereld naar de binnenwereld.
Maar we gaan nergens "anders" naar toe.
Maar wat IS die binnenwereld, Het is niet eens een wereld.....elk
begrip past hier niet omdat het niet bestaat hierin.
Ik heb al verteld over het herkennen van de verschillende
trillingen/lagen waarin wij continue verkeren. Dit wisselt continue.
Wij denken dat we in 3/4d leven . Jaaaaaa de meesten grotendeels,
maar toch, al is het maar heel even tijdens een moment van
liefdevolle emotie, zit iedereen in een andere trillingslaag.
Ik heb verteld over De Christus in ons, die zich openbaart via o.a.
ons Lichaamsbewustzijn, ons Bewustzijn in AL, de Liefde, om ons
heen.
Ik heb verteld over het WIJBewustzijn. De Essentie die wij ZIJN,
herkend en doorgegeven wordt via De Christus in ons naar onze
persoon, de mens hier op aarde.
Wat is Thuis komen nu.....thuiskomen is je totaal bewust te zijn van
bovengenoemde en van hieruit te Leven en te Zijn. Dan zijn we een
"Levende God(in)" geworden. Wat ons zo vaak is verteld. Hier worden
wij Meester over, Thuiskomen in jeZELF. In die BinnenZELF DIE AL
BEVAT!
Thuiskomen in die frequentie, die trilling, die laag en van daaruit
te Leven is compleet anders als leven vanuit de 3/4 laag die
dualiteit is.
Ja maar, zal je zeggen...we LEVEN daar wel. We zijn er, maar Leven
het niet. Wij LEVEN Onze Essentie, ons WIJbewustzijn bewust of
onbewust.
En Thuiskomen is je dit BEWUST te zijn. Weer God/Godin te ZIJN.
En DIT is het nu wat er in september gaat gebeuren.
We komen weer Thuis IN ONS ZELF! En dan begrijp je dat we eerst door
een soort "dood" gaan om de oude trillingen los te laten, want zij
die naar Huis willen IN ZichZelf laten uit VRIJE WIL deze oude
dichte trilling los.
Dit wordt ons getoond en krijgen we even de tijd voor, om daarna uit
totaal Vrije Wil door te "stomen" naar HUIS....THUIS IN jeZELF, WANT
JE NEEMT DIT LICHAAM MEE!

53

Jullie begrijpen dat als dit is gebeurd, we dan vanuit een totaal
andere frequentie gaan LEVEN! Dan is het ECHT LEVEN! AL is dan
LEVEND! Zoals ik het nu af en toe al wat mag ervaren.
Dan boeit je totaal die hele wereld met al die persoon-spelletjes
niet meer.
Dan boeit je totaal al die levens niet meer, die je geleefd hebt om
ervaringen op te doen.
Dan speel je geen spelletjes meer, maar BEN JE.....ECHT....LEVEND!
Dan LEEF je tussen de mensen die nog niet wakker zijn. Thuis zijn
als je hiervoor kiest en doe je datgene wat je moet doen.
Je zal dit dan veel makkelijker kunnen doen en ZIJN omdat je je
continue Thuis voelt in jeZELF. Je weet wie je bent, wat je
bent....De Levende Bewustzijnsenergie van AL!
Dan BEN JE de Levende God.
Waauuw, dit lijkt een droom, maar het is de waarheid! Meer en meer
ben ik, BEN IK me hier bewust van waardoor ik hier in kan blijven.
Ik Ben dan die Ik Ben. Ik KAN niet anders meer omdat ik dit niet
WIL. Dit is mijn keuze geweest om in dit leven weer Thuis te komen
en ik heb er alles aan gedaan om hier weer te komen.
Ik weet......het gebeurt AL. IK/JIJ Ben(t) er AL zoals EJ steeds
zegt, Maar NU steeds bewuster.
En ja, ik kijk er naar uit, naar september. Het kan niet anders dan
dat het een geweldige maand gaat worden. Thuis komen in jeZELF! Wie
wil dit niet?
Buiten is het koud, donker, grauw.....ze hebben het zelfs over
sneeuw op 900 m waar wij zitten.....we gaan door de nacht heen!

In Liefde en Eenheid, Thea
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Hoofdstuk 18: Moeder en kind.
Het verhaal van deze steen. Het begon al thuis. Ik had deze steen al
een tijdje in huis. Toen ik HAAR in de winkel zag liggen wist ik al
meteen dat ik "iets" uit die verhoging in het midden van de de steen
moest halen. Het voelde meteen totaal anders als anders.
Echter het kwam er steeds niet van om er aan te beginnen. Ik moest
in een bepaalde "stemming"/frequentie zijn om hier aan te werken.
We gingen op vakantie.....het was dit keer zeer moeilijk om, een
mooi adres te vinden.
Piet wilde weer Duitsland...het Bayerische Wald, maar ik had het
even helemaal gehad met dit Duitsland en dit gebied was WEER ooit
een nest van Hitler geweest en daar ben ik nu even helemaal klaar
mee.
Ik wilde graag naar Oostenrijk, hoog in de bergen, de zuivere
lucht.....even Boven de wereld vertoeven en AL ÉÉN maar Moeder
Natuur in ademenen.
Om een compromis te vinden zocht ik in Ober-Östenreich iets. Aan de
andere kant van de grens van het Bayerische Wald.....Echter ook mij
lukte dit niet......
Het was dus duidelijk totaal niet de bedoeling om in die hoek te
gaan zitten NU op dit moment. Met dit stuk waren we helemaal klaar,
ook daar in Oostenrijk waar veel "vluchtelingen uit Polen tijdens de
WO II heen gegaan zijn. Weer uit Polen gevlucht zijn en voorheen uit
Oostenrijk naar Polen gegaan zijn. ( hi hi, zie later mijn
ervaringen......het moest toch geheeld worden, echter op een andere
plaats)
Oké...Piet zag in dat dit hem niet ging worden en ook hij ging er
mee akkoord om dieper in Oostenrijk te gaan kijken.
We kwamen uit op Zillertal, waar we al een keer in de zomer geweest
waren en 2x op wintersport. De eerste keer op wintersport was met
Peter alleen, net toen hij te horen had gekregen dat hij Diabeet
was.....
Onverwachts ging hij toen met ons mee en we hebben een dijk van
vakantie ook weer hier gehad. Peter kon op deze manier leren zien
dat er goed te leven was met zijn suikerziekte. Er gebeurde een
heling toen, in hem en met ons allen.
De tweede keer dat we hier op wintersport waren was 2 jaar geleden.
Voor het eerst (weer een eerste keer!) met Annemarie erbij. Het was
een test voor ons allemaal en .......weer was er een heling tussen
ons (Piet en Thea) en An.
De eerste keer in de zomer hier zaten we in Ramsau. In een pension
bij oudere mensen. We hebben daar altijd hele goede herinneringen
aan over gehouden.
Wie weet hebben we toen ook een heling gebracht aan die oude mensen?
Maar dit durf ik niet te zeggen.
Nu kwamen we dus op zeer korte termijn weer in het Zillertal
terecht, in Zellberg hoog in de bergen in het grote Natuurgebied van
het Zillertal. We kregen alles wat ons hartje begeerde....een
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heerlijke woning met tuin. We keken hoog uit over het dal onder ons.
Prachtige natuur en stilte en heerlijk mooi weer de eerste week.
Alles viel op zijn plek.
Tijdens een regenachtige dag in de tweede week van onze vakantie
gingen we lopen naar Ramsau.....we passeerden Laimach, waar het
huisje staat waar de geboorte heeft plaats gevonden van het Lied
Stille nacht, Heilige Nacht.....
De vorige keer was dit, nu museum, dicht. Ik zei: zullen we daar
eens gaan kijken. En het was open. De eigenaresse van nu heeft ons
alles verteld en weer kwamen we op de geschiedenis van hier...dit
dal...dat de evangelisten uit dit dal verdreven zijn. Een jongeman
die hier een Fransiscaner monnik werd, is in Damascus vermoord.
Weer kwam Fransiscus v. Assisi aan mij voorbij en weer de
verdrijving uit je land vanwege het geloof...... Het bleek dat deze
mensen een plek kregen in het gebied wat nu Polen is....en wel in
Myslakowice, in het duits. Erdmansdorf,
Jelenia Gora, Hirschberg en Wroclaw...Breslau.
Kijk en daar komen wij ook al de nodige jaren. Die dame was totaal
verrast dat wij daar ook heen gingen op vakantie.
Myslakowice is een zusterstad van Zell am Ziller. Het wordt daar ook
wel Erdmansdorf ins Zillertal genoemd!
Zellberg waar wij nu zitten is een oord waar allemaal heel muzikale,
kunstzinnige mensen vandaag komen. Zoals bij ons uit Volendam.
Geen wonder dat ik Nu zo mooi dit beeld van Moeder en Kind kon
vormgeven.
Hoe is het mogelijk....en de cirkel is rond. We hoorden dit verhaal
van de grote verdrijving uit Zillertal ook al tijdens een bezoek aan
een Museumboerderij uit die tijd, hier in Zell am Ziller.
En zo voel ik dus ook dat dit weer te maken heeft met de verdrijving
en uitroeiing van het Jodendom....weer om het geloof.
Er is dus WEER een heling geweest omtrent dit stuk. En waarom
NU...omdat ik Nu hier buiten, boven sta. Ik in mijn Essentie ben
gekomen en de waanzin van dit alles nog beter inzie. Deze enorme
illusie die geleefd wordt en NOG in de wereld.
De oorlogen gaan allemaal over het geloof waarin men de MACHT wil
hebben van het AL ÉÉN RECHT......maar het wordt nog steeds verkeerd
begrepen....
Dit is onmogelijk omdat IEDER ÉÉN dit RECHT IN ZICH HEEFT!!! AL ÉÉN
IS....DE ENE IS. HET KOMT AL ÉÉN DE ENE TOE.
Wat een waanzinnige illusie wordt er gespeeld!
Dit AL les....de les van AL, ging vooraf aan het maken van de
beeltenis van de Zon en Moeder en Kind.....Moeder Maria en haar
kind...Jezus de Christus.....(Je suis de Christus...IK BEN Het
Licht, de Onvoorwaardelijke Liefde).. Ook Moeder Gaia...de Aarde met
haar kinderen....Het begrip hierin IN MIJ kon Nu naar buiten komen.
EN......precies weer op de juiste tijd, volgorde en plaats...
NU, HIER, op het moment waarop de voorspellingen van Fatima en
Conchita uit Garabrandal in september geopenbaard gaan worden!
In september waarin we weer gaan THUIS komen in ons ZELF, indien dit
je wil is.
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Moeder Maria die zich geopenbaard heeft aan Fatima en Conchita en
ons gewaarschuwd heeft.
Moeder Maria die zich nu op deze manier aan mij openbaart, waarin ik
HAAR, DIE IN MIJ AANWEZIG IS, naar buiten kan laten komen.
Al vele jaren geleden heb ik dit gevoeld. Ook een diepe erkenning
tijdens Kerstmis.
De valse moeder Maria, Jozef en Jezus in Isis, Osiris en Horus
herkend en die weer teruggegeven heb aan De Ene....in een ceremonie
toen onbewust gedaan.
Zo vaak heb ik gezegd dat het wel lijkt dat Piet, Peter en
ik....Maria, Jozef en Jezus zijn.
De aparte "bevruchting" en geboorte van Peter......10 weken te
vroeg. Op 30 weken.
Peter die nu 33 jaar is, tijdens dit aparte jaar van 2015 waarin we
weer Thuis komen.
Gisteren een enorme wandeling gemaakt en helemaal te voet afgedaald
naar Zell am Ziller en weer omhoog geklommen zijn...bijna 500 m. (om
precies te zijn 470 m....de 4 van heelheid, klaar, God, de 7 in de
materie gebracht) bijna 500 m.....we zijn bijna bij de grote
verandering .....in september!
Tijdens deze enorme klim, volgden we een andere weg....het bleek een
"Kruisweg" te zijn waarop de kruisweg van Jezus werd afgebeeld. We
kwamen langs de JOZEFKAPEL. Eén van de weinige kapellen waarin Jozef
nu eens met Jezus werd afgebeeld en geëerd. Ik zei dit nog tegen
Piet. Waarop Piet zei, ja en wat is het hier heerlijk ruim en licht!
De Kruisweg eindigde bij Het Hart van het Jezuskerkje. Een klein
mooi licht oud kerkje van het Zillertal. Daar maakte ik foto's van
een familie met een gehandicapt meisje en een mooie witte labrador.
We liepen nog verder omhoog, 100 m boven ons huisje om daarna weer
af te dalen naar ons huisje. Het was een mooie wandeling.
Dan denk ik aan de dood van Jezus.....de kruisiging.....waarin ik nu
natuurlijk niet denk dat dit bij Peter zou gebeuren, maar we gaan
allemaal WEL door een soort dood heen in september om weer
"vernieuwd" HET Leven verder te gaan. Hoe dit bij Peet en An ( AnneMarie.....is Maria Magdalena?) zal gaan? Ik weet het gelukkig niet.
Maar Peter heeft altijd iets heel bijzonders in zich gehad. Nooit
veroordelend en altijd geduldig en vriendelijk voor iedereen.
Tot hier mijn "verhaal", want al die levens zijn verhalen, lessen,
om weer te leren tot ÉÉN te komen....en dit te Leven!!! Waarom zijn
er nog geen kinderen bij Peet en AN? Omdat dit pas NA september kan
gebeuren. Als de "juiste" energie daar is....juiste frequentie
AANWEZIG is!
Tot zover............
Ik ga nu aan deze "steen" verder slijpen. Deze steen die mij dit AL
openbaarde....M.Maria en de Innerlijke ZON/ Geest die de
wereld/Ieder Één Beschijnt en IS.....
Een zachte steen, een hele zachte liefdevolle steen in de zachte
tinten roze en lichtgroen. Het Hart. Oooh Al les valt samen in deze
"steen" en waarom ik die NU pas kon "bewerken".
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Zoals Jacob van het beeldhouwen zo mooi zegt:
Je hebt het dus samen met de steen gedaan.
Het was er al, maar je hebt het er alleen maar uitgehaald,.
P.S: Het blijkt dus dat terwijl ik dit schreef Annemarie net zwanger
was en Peet en An dus inderdaad na september een totaal anders leven
gaan krijgen.

In Liefde en Eenheid, Thea

58

Hoofdstuk 19: De leeuw is dood......
Het verhaal van de poes.
Toen wij hier aankwamen was de Leeuwenpoort open en viel de datum 88-8 daarin. (open van 26 juli, 8-7-8 en dicht op 12-8-2015, 3-8-8)
Wij gingen op 9-8-8 op vakantie, naar het blijkt het heerlijke oord
in het Zillertal, Zellberg hoog in de bergen.
Het was prachtig weer en we zaten dan ook meteen de eerste ochtend
heerlijk buiten te ontbijten.
Daar kwam de poes al aan. ZIJ had ons bij aankomst hier al
voorzichtig begroet. Ze miauwde er lustig op los op haar manier. Ze
is 15 jaar en ze maakte een krakend miauwend geluid. Ze was mager.
Die ochtend kreeg ze natuurlijk ook wat van mij en ik aaide haar
heel liefdevol. Je kon merken dat ze dat heerlijk vond en het bleek
dat ze dat hier miste. Het was geen huispoes. Ze was altijd buiten
of in de stal.
Het bleek dat ze niet gezond was. Ze niesde veel en had vocht in
haar longen. Als ze gegeten had, moest ze steeds stoppen want dan
werd ze benauwd en proestte en niesde. Ze moest dan even rechtop
gaan zitten om alles weer te laten zakken.
Enfin, ze bleef komen en kreeg allemaal lekkere dingen van ons en
veel liefde.
Maar ze werd ook steeds feller en veeleisender. Na een week viel het
ons op dat ze minder proestte na het eten. Ze at niet, ze vrat. Het
bleek dat ze door die ziekte steeds minder was gaan
eten en we denken daardoor dus steeds honger had. Nu ze beter werd
moest ze haar schade inhalen.
Maar nogmaals, ze werd steeds feller en liep na het eten gewoon een
soort van hooghartig weg.
Ze had de buit binnen en daarmee was de kous af. Eerst was dat
anders en bleef ze.
De poes werd weer poes en krachtig poesachtig. De leeuw kwam weer in
haar.
Ik zei nog tegen Piet...als ze je mogen dan brengen ze een muis voor
je mee. De leeuw deelt haar buit met haar familie.
We komen eergisteren terug van een wandeling en ja hoor ....op de
mat voor de keukendeur ligt een dode muis. Ze had er zelf van
gegeten en de rest lag er voor ons.
Een ware leeuw weer. Die avond nog wat gegeven en ineens was ze weg.
Ik zei nog tegen Piet, die zal ons gaan missen.
Nee dus.....want de volgende dag was ze er niet. Ze had ons haar
liefde en dankbaarheid getoond. Ze is weer beter!!! Ze hoest en
proest niet meer. Ze is voldaan in liefde en eten. We
dachten, oh jeetje misschien is ze dood. Was dit een soort opleving.
Onder het wandelen hoorde ik steeds: De leeuw is dood. De leeuw is
dood.
Toen we thuis kwamen zagen we Christina, de vrouw des huizes en zij
vond het ook erg vreemd dat ze zich de hele dag niet had laten zien.
Ze vond überhaupt dat ze zo veranderd was.
Enfin...we dachten al dat ze dood was en ineens komt ze daar
aangelopen. Maar ze kwam NIET naar ons toe. Toen ik haar probeerde
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aan te halen, liep ze weg. Niemand mocht haar aanhalen. Het leek of
ze helemaal in zichzelf gekeerd was.
Ook bij het avondeten kwam ze niet langs. We vonden het maar vreemd
allemaal.
Ik zei tegen Piet...de leeuwenpoort is weer dicht. misschien is het
werk voor haar ook klaar?
Ik vroeg s ‘avonds om uitleg. Nou die heb ik gekregen in de nacht.
Wat een energie, wat een gebeuren!
En weer hoorde ik duidelijk...DE LEEUW IS DOOD......en ik kreeg nu
het grotere plaatje te zien. (dus weer. als je het vanuit je persoon
wilt begrijpen lukt dit niet. Altijd naar je Essentie gaan!).
De Leeuw is dood. Het begon er al mee dat de leeuw niet meer kon
brullen! De leeuw was ziek! De LEEUW, DE SIRIANEN GAAN WEER NAAR
HUIS! Nu ik dit schrijf wordt ik er emotioneel van!!! Het SPEL IS
UIT!! Daarom voelde ik gisterenochtend ook verdriet rond mijn hart
en keel. Als bij sterven. Eonenlang verbleven we in dit spel. Een
oude energie kwam vrij, stierf en verdween.
Daarom kwamen we in dit leven naar de Aarde om weer MENS te worden.
De Goddelijke Mens! God in de Mens! Samen Eén. Het WIJ-bewustzijn!
Het BEEST is getemd! De Leeuw is weer gewoon leeuw! Het kwaad is
eruit!
Is het niet bijzonder dat kort hiervoor door een mens een leeuw werd
gedood, Cecil, als trofee?? De mens die de kracht en macht van de
leeuw wilde hebben, misbruikte!
De mens die ZELF het Beest werd! Zelf het kwaad werd!
Het blijkt dat de Leeuwenpoort ook wel de Anna of Mariapoort wordt
genoemd! Wat mooi.....De Mariapoort gaat open als de zon door haar
heen gaat.....de Leeuwenpoort.....de schaduwkant van
Maria.....Sekhmet........samen ÉÉN! De Leeuw in Maria....die Sekhmet
werd. In de afgescheidenheid werd het de valse Maria.....Isis....
De drie-goden-eenheid...ik heb er vaker over verteld....IN
MIJ.....Sekhmet, Maria/Isis en Hathor......en MARIA......DE Moeder
Maria kwam nu door!!!
De Satanische Leeuw is dood......Sekhmet is dood...haar satanische
kant is dood!! Sekhmet die oorspronkelijk de enorme Liefde en Licht
Is. Die de Maria in haar heeft en die door Het Leven in de
afgescheidenheid steeds kwaadaardiger kon worden! Door al haar pijn
en verdriet aangedaan....
Maria die ook deze kant van het Leven, moest leren om tot De Ene ,
Eenheid moest komen. haar kind...Jezus....Je suis...Immanuel....Het
Licht.....God.....Maria en Sekhmet....samen tegelijk in de
Schepping en Jezus die liet zien hoe we hieruit kunnen komen.
Alles ging door me heen. Nu zijn we er weer. Moeder Maria die ons Nu
waarschuwt en vertelt hoe we weer Thuis kunnen komen.
Het Beest moet getransformeerd worden IN ons, dan zien we dit ook in
onze schepping.
De poes liet me dit alles zien. De leeuw brult niet meer.....GEEN
OORLOGEN MEER! Geen pijn, geen lijden meer. De Leeuw was ziek door
het Beest in hem/haar/ons!
In alle familiewapens (de meesten) staat de leeuw er in van alle
koningshuizen en machten. Het is voorspeld, ze verdwijnen!!!
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Alle machten verdwijnen. De leeuw brult niet meer. DE LEEUW IS DOOD!
De Leeuw is getransformeerd, weer gewoon in wie die IS. De Leeuw is
weer Thuis gekomen.
Dit alles kreeg ik te zien. En het werd Licht in mij.
Gisterenochtend zag ik ook even, heel even een zo enorm verwijdend
moment. Het Licht en een enorme opening, verwijding was in mij.
En.....vanmorgen lag de poes er weer. Heel geduldig te wachten in de
zon op de mat en dit keer voor de slaapkamer. Heel tevreden,
spinnend in de zon.
Ze miauwde niet, ze riep niet. Ze lag heel tevreden in de zon te
ZIJN.
Ik aaide haar en het was totaal anders. Ze wilde dit keer spelen en
liefhebben met mij.
Ze sloeg haar pootjes om mij heen. Ze riep niet om eten.
Ze kreeg later wat eten en het was dit keer totaal anders. Niet
afdwingend, gewoon aanvaardend, liefdevol. Ze hoest en proest totaal
niet meer. Ze is weer gezond. Ze is GEHEELD. WE ZAGEN
DAT ZE WEER DIKKER IS GEWORDEN!!!
Ze was tevreden!! De Leeuw, de poes is getransformeerd. Zij liet het
ons zien.
Daarom kwam ze gisteren niet. Zij is AL door de "dood" heen gegaan!
Er was vanmorgen een totaal andere poes en ze zal ons niet missen en
wij haar niet meer omdat de leeuw in ons geheeld is.
En ik hoorde vanmorgen.....HET IS VOLBRACHT!!! Je hebt het gedaan!!!
Het is je gelukt!
Wat een gebeuren! Wat een transformatie. Wat een heling.
Wat voor mij is, is ook voor het geHEEL OMDAT IK HET GEHEEL BEN...DE
ENE....DE ESSENTIE IN MIJ!
Wat een ervaringen......Moeder Maria met haar kind....toont zich aan
mij via de steen. De wereld wordt geheeld, ook al LIJKT het NU niet
zo. De Zon IN ons gaat weer schijnen. We komen weer Thuis!
Weet wel, dat dit AL gebeurt in de wereld van de scheppingen. Het
zijn levens, verhalen uit de Schepping BUITEN de Essentie. In
Essentie bestaat dit niet. Daar zijn wij ÉÉN EN AL ESSENTIE IN
LIEFDE EN LICHT.
Dit verhaal is ook multidimensionaal en gebeurt NU in Alle dimensies
van de SCHEPPING!
Hier is de Heling .....in de Schepping. In De Essentie IS dit NIET!!
De Ene IS AL, daar is geen ruimte en geen tijd, dus ook geen
schepping. AL ÉÉN Licht en Liefde.
Daarom zag ik door dit "verhaal" ook die enorme verwijding in Licht
in mij. Het verhaal werd me gegeven om de schepping te begrijpen en
te helen.
Door deze poes, deze zieke leeuw, dit Beest, die zo geminimaliseerd
werd op dit moment om het ons te laten begrijpen en ons werk te
kunnen laten doen hier in deze 3/4D schepping.
In grote Liefde, Samen DE ENE!!
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Mooi een rode poes.
Het is natuurlijk ook een thema uit de Bijbel: Christus geofferd als
het lam. Zie snel googlend nog iets wat ik zag tijdens, het gongbad
wellicht verklaard. Johannes zegt dat ivm dit thema de leeuw de
boekrol mag openen
Rob
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Hoofdstuk 20: De wedergeborene spreekt
Laatste stuk uit dit hoofdstuk uit het boek: De Meesters van het
Verre Oosten. Dit hoofdstuk las ik precies in de trein op weg naar
Evert Jan. Het viel weer totaal samen, vooral het allerlaatste stuk
van dit hoofdstuk. De ster van Bethlehem. Ik stuurde gisteren de
laatste openbaringen uit de bijbel die ik vond uit een stuk van de
Bethelkerk in Drachten. Bethel.....Bethlehem....en EJ heeft
doorgekregen dat hij nog een LAATSTE stuk moest schrijven i.v.m. de
Ster v. Bethlehem.
Alles Bethlehem en laatste.
Hier de laatste bladzijde van dit hoofdstuk:
"De geest van de drie-enige (Alomtegenwoordigheid, Almacht en
Alwetendheid van de Universele Geest, God) mens is zuivere
intelligentie, het domein van zijn wezen waar noch zintuiglijk
bewijs, noch menselijke opinie ook maar enig gewicht heeft tegenover
de geconstateerde waarheid; de ontdekking van de Christus in u, de
Zoon van God in de mensenzoon, heft twijfel en ontmoediging op.
Vanaf dit hoogste punt van zijn wezen beziet de mens alle dingen met
de heldere blik van de ontwikkelde ziel. Hij ziet meer in de hemel
en op de aarde dan enige filosofie ooit heeft gedroomd. Wanneer hij
heeft geleerd dat hij geen lichaam is met een verstand dat hetzij
van binnenuit, hetzij van buitenaf wordt geleid, maar dat ze allebei
tot gehoorzame dienaren van zijn ware spirituele zelf kunnen worden
gemaakt, brengt hij de door God gegeven macht tot uitdrukking
waarmee hij oorspronkelijk was begiftigd.
De Geest is de hoogste essentie van het wezen van de mens. Hij is
nooit ziek en nooit ongelukkig, want zoals die grote ziel Emerson
zegt: "Het is het eindige dat lijdt. Het oneindige ligt languit in
glimlachende kalmte."
Job, uit onze bijbel, vertelde u dat de mens Geest was en de adem
van de Almachtige hem leven schonk. Het is inderdaad de Geest in de
mens die leven schenkt en die Geest heerst over zijn lagere
bezigheden. De Geest geeft met gezag opdrachten en alles wordt
ondergeschikt aan rechtvaardige leiding.
Een nieuw tijdperk, gehuld in het gewaad van de aanbrekende dag,
gloort IN het hart van de mensen; weldra zal de maagdelijke Geest
van God weer uit harten stralen (Thea: hierin lees ik de Liefde van
Maria, die nu zo overvloedig vloeit) en zal de deur weer opengaan
waardoor ieder die wil toegang kan krijgen tot een groter en rijker
leven.
De ziel van de mens, jong, energiek, vol eeuwige jeugd en hoop en
streven, staat op de drempel van een NIEUW TIJDPERK, glorierijker
dan enig ander tijdperk dat sinds de dageraad van de Schepping het
uitspansel heeft verhelderd.
De STER VAN BETHLEHEM. Schitterde bij Jezus' geboorte feller dan
ooit, maar binnenkort zal zijn helderheid die van de MIDDAGZON
evenaren, want dit nieuwe licht kondigt de dag aan waarop de
Christus IN het hart van alle mensen wordt geboren"
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Zoals ik al eerder vertelde, het gebeurt niet buiten ons maar IN
ons. Jezus zelf komt niet terug als persoon op aarde, maar HIJ komt
IN ons terug......IN onze harten!!!! En dit is al een tijdje bezig!
Liefs Thea.
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Hoofdstuk 21: "Hoger" horen, zonnen samengegaan. Maria ingedaald
Ik zit hier nu te ademen, diep de enorme Liefdesenergie in me. Ik
voel in mijn hart , keel en hoofd de hoge frequentie door me heen
gaan....vooral mijn hart en in mijn hoofd neemt de
energie enorm toe........ik wacht.........mijn blik wordt eerst wat
wazig en Nu glashelder........ik ben gereed om in deze energie te
gaan schrijven.......
Hetgeen wat doorkomt waarheid IS.......
Vannacht werd ik wakker vlak voor het 0-punt....0:00 uur.....ik
kreeg weer de scene te zien die ik die middag bij mijn ouders had
gehad en van maandagavond.....
Zonder in detail te treden kan ik jullie vertellen dat het echt hele
oude vermoeide lage trillingen zijn en waar ik steeds meer moeite
mee heb om in te verblijven.
Ik kreeg van EJ al de tip om hulp te vragen aan Jezus en Maria om me
te vergezellen bij deze bezoeken. Nou dat heb ik gedaan en het
aparte gebeurde, terwijl ik daar was en mijn "werk" deed sliep mijn
vader grotendeels en mijn moeder was ook heel wazig en ver weg. Het
bezoek verliep dus verder op rustige en stille wijze....
Vannacht lag ik dit te bekijken en die trillingen die niet van
liefdevolle aard waren te verwerken en ineens hoorde ik, weer!, je
luistert en kijkt "verkeerd". Je daalt af in deze lage trillingen en
dat hoef je niet te doen. Blijf in je hoge trillingen en kijk van
"boven" af zoals je in je vakantie vanaf je woonhuis aldaar het dorp
beneden in keek.
En ineens begreep ik het. Ik had dit ook in de vakantie gehoord en
had me laten zien hetgeen ik jullie verteld heb.
Ik ging direct weer omhoog in frequentie en......TOEN voelde ik mijn
hart.
Ik hoorde: als jij in deze hogere goddelijke trilling blijft zal je
ALTIJD je hart voelen als "bewijs" dat je je in die trilling bevind.
Voel je dit niet, dan zit je laag.
Je zult steeds makkelijker je weg vinden in deze hogere goddelijke
verbinding.
Naarmate je hier meer en meer in verblijft zal je steeds meer en
meer het verschil gaan voelen en jezelf optrekken om uiteindelijk
daarin geheel te kunnen verblijven.
Dan is je luisteren, horen, zien, voelen in een hoger bewustzijn
aangekomen en zal je de illusiewereld totaal anders gaan ervaren.
Ook dit heb ik al tijdens mijn vakantie ervaren en jullie verteld.
Maar nu was het dus praktijkwerk en dat is de beste leermeester!
En ik begreep het meteen, we hoeven niet meer mee te gaan in de
lagere frequenties van onze familie, naasten, vrienden en omgeving.
Ondertussen heeft een ieder op zielenniveau gekozen en dat is hun
vrije wil. Wij zijn niet verantwoordelijk meer voor de keuzes van de
"anderen".....dat hebben we jaren en jaren en jaren en levens
gedaan....dat is nu klaar.
NU is het zaak om ons Licht zo fel mogelijk te krijgen en te houden!
Opdat, als De Grote Genade over ons heen komt, zij ons Licht
herinneren en daardoor toch met ons mee kunnen naar hogere
frequenties die bij hen passen.
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Ik voelde het en ik begreep het.
Ik kon weer gaan slapen.
Werd om 7:00 uur wakker. De energie bouwde zich weer verder op. Mijn
hart voelde de Liefdeskracht weer en ik ging weer terug naar het
moment toen EJ en ik in het veld bij de Bron stonden, elk bij een
klein bosje fel geel koolzaad wat precies in het midden van het veld
zo tegenover elkaar stond dat wij er tussenin konden staan.
Weer hielden we onze handen vast en weer zwol de energie aan....onze
harten, onze zonnen gingen enorm gloeien en weer zag ik dat deze
zonnen los kwamen en om ons heen gingen bewegen, dansen...(terwijl
ik dit nu schrijf voel ik mijn hart enorm en keelchakra).
Er werd een liggende 8 gevormd en onze zonnen bewogen en draaiden op
deze Lemniscaat....het ONEINDIGHEIDSSYMBOOL, symmetrisch t.o.v.
elkaar steeds harder en harder en harder. Je zag niet meer dat het
er twee waren. Het werd ÉÉN enorm fel licht....feller en
feller....het was in en om ons heen....er waren geen vormen meer en
ineens was er een enorme lichtexplosie en het licht werd een zuil en
de energie van Moeder Maria daalde in. Terwijl ik dit schijf voel ik
weer diepe emotie in mij....tranen wellen op! Ik voel het NU weer
tot diep onderin mijn buik.
Daarna werd het rustig en verbleef ik in een zachte liefdevolle,
maar zeer sterke energie. Hier verbleef ik een tijd in. En ik
voelde dat er een andere energie in mij was ingedaald. Maria was
ingedaald in mij.....
En ik begreep diep in mijn hart het proces zonder woorden. In de
vorige vakantie was Jezus weer in mij gekomen...denk aan de
driehoek....het laatste hoofdstuk van mijn vorige "boek". De
Christus...het Kind....was toen weer ingedaald.....en NU de
MOEDER......MOEDER EN KIND WEER VERENIGD in mij. Geen wonder dat ik
dit beeld van Moeder en Kind met de Zon gemaakt heb!
Hoe valt alles weer samen, precies op de juiste tijd, volgorde en
plaats!
Toen de energie weer afnam en ik uit bed stapte was het......8:08
uur.....Kan het nog duidelijker!!!! De twee 8-ten zijn door de 0punt energie heen gegaan vannacht. EJ vertelde dat Maria hem
vertelde dat als de zon weer gaat dansen dit het begin is....
Geen wonder dat we samen op een nieuw aangelegd pad liepen.
Geen wonder dat we een herder met zijn kudde zagen.
Geen wonder dat we daar in het veld op de heide in Drente ons
voorwerk gedaan hadden.
Geen wonder dat we zeiden......wij gaan voor de Grote Genade....
Geen wonder dat ik die twee achten zag van 8:08 uur.....de twee
ONEINDIGHEIDSSYMBOLEN VOOR DE TWEE ONSTERFELIJKEN!
Die door het 0 punt gingen...eerst implodeerden om daarna te
exploderen....omdat het weer samen kwam!!!! Waaauuww!!!!
Maar het grootste WONDER IS......dat dit geldt voor IEDER ÉÉN!!! Die
hier voor kiest!
Wij hebben het voorwerk hierin gedaan en velen zullen ons voorbeeld
volgen.
Ieder zoekt zijn eigen weg en manier.....maar als de keuze er
is....uit en in vrije wil....zal het gebeuren!
Als de zon weer IN hem/haar die hiervoor kiest gaat dansen....gaat
"Het" beginnen!
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Komt de enorme Liefde van de Moeder van de wereld voor de wereld in
elk mens!
En zo mooi.....ik heb het WEER allemaal aan Piet kunnen vertellen.
En hij begreep het! Hallaluja!!!!
In Liefde met Ieder ÉÉN! Thea
P.S.:
Moet ook nog vermeld worden dat ik ook heel duidelijk zag en
doorkreeg dat naarmate de zon in elk mens feller en feller gaat
schijnen.......dit ook de duistere krachten aantrekt.......maar daar
hoeven wij geen " last" van te hebben als we in ons Licht blijven en
we hoeven AL ÉÉN maar te
schijnen en te schijnen en de duistere, donkere energie verdwijnt.
Lost op als sneeuw in de zon.
Maar we zijn "gewaarschuwd" voor de komende tijd.....
Dit werd Piet en mij de allerlaatste middag van deze vakantie enorm
goed getoond en verteld.
Dit begrijp ik i.v.m. hetgeen er nu is gebeurd nog veel beter en
dieper.
Die allerlaatste middag, aan het EIND van die middag (alles eind!!)
gingen Piet en ik nog even van de zon genieten. Dachten we.....op
het moment dat we er klaar voor waren, ons geïnstalleerd
hadden kwam de ene wolk na de andere voor de zon om daarna weer
totaal op te lossen. Er om heen was de lucht continue totaal
blauw.....
Ik kreeg door.....zie hoe de zon het duister aantrekt waardoor het
duister opgelost kan gaan worden.
En dit zien we NU in de wereld.....alle registers worden open
getrokken. Kunnen nu open getrokken worden omdat het Licht op Aarde
steeds feller wordt.
Hierdoor openbaart het duister zich.....loopt eigenlijk in de val!!!
Want het Licht lost het duister gewoon op door te ZIJN, door te
schijnen!!!!
Daarom is de leeuw dood en brult niet meer.
Als een dief in de Nacht (duister) komt De Christus BINNEN......IN
ons!!!!!
Moeder en Kind zijn weer verenigd!!!!!
Willy had het ook nog over de gelijkenis in de bijbel over de “5
wijze en de 5 dwaze maagden" of zoiets.....vergeef
mij...ik ken de bijbel niet en Willy zal het uitzoeken.
Google ik even en zie ik het volgende staan....
De verschijningen van de Heilige Maagd Maria in Beauraing
www.marypages.com/beauraing.htm
De verschijningen van de Heilige Maagd Maria in Beauraing.
Onze Lieve Vrouw verscheen er aan 5 kinderen uit twee verschillende
gezinnen.
En hier hebben we de 5 kinderen en het verhaal wat EJ ons heeft
opgestuurd wat er in Garabrandal is gebeurd. De profetie voor
september!!!!!!

67

En nog meer EINDmeldingen.....die openbaringen die ik jullie stuurde
staan ook aan het EIND v.d. Bijbel......
De BIJBEL houdt NU ook op te bestaan.....het "verhaal" is uit!!!!!
Dit boek is uit en er is geen nieuw boek. Waarom niet???? Omdat het
Nieuwe nog totaal onbekend is, nog niet bestaat.......we moeten het
met elkaar nog gaan VORM geven.
God IN de Mens die hier op AARDE leeft....weer puur en zuiver met AL
Zijn/Haar Krachten.....de ALOMTEGENWOORDIGHEID, DE ALMACHT EN DE
ALWETENDHEID!!!!
Kunnen we ons dit voorstellen????? NEEEE omdat dit nog nooit eerder
zo geleefd is en we dus geen referentiekaders hierin hebben.
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Hoofdstuk 22: 31-8-2015: Het enorme onweer met ontladingen van uren achter
elkaar
Er is een energie omgedraaid in het fundament van dit huis......ons
huis......waar we het al over hadden.....ons vierkant wat ons
verwarmt......
Geen wonder dat dit NU is gebeurd....nog net voor september!
Zie onderstaande mail:
"Nou jaaaa, dat is ook apart.....door het noodweer en alle bliksems
en donders kreeg ik door.......alle negativiteit, woede, haat,
oorlog, strijdenergie kan nu afgegeven worden in de gebieden waar
deze energie nu woedt.
Dit is een enorme schoonmaak voor september.
Nou alle restjes in me gaf ik dus maar heel blij af.
Toen, vanmorgen, bleek dat de aardlek eruit was gegaan. Er was dus
even GEEN aardende verbinding hier in huize Nieuwveld. Toen Piet dit
wilde herstellen was er 1 groep die niet reageerde en het bleek de
pomp van de vloerverwarming te zijn! Het fundament van ons huis.
Ik had al een paar dagen eerder doorgekregen, donderdag toen het
HUIS van een vriendin ter sprake kwam, dat het om het fundament gaat
van het huis.
Later benoemde Rob ook het huis als de huizen in de astrologie...het
vierkant waar de planeten Jupiter, Saturnus en Venus? Weet ik nu
even niet. Een belangrijke stand in ieder geval....die NU zo
staat....
Het gaat om het fundament van onze huizen....ons ZELF dat opgeschud,
veranderd gaat worden.
We hebben onze huizen tot op ons fundament afgebroken, geleegd,
vernieuwd, veranderd etc. Zodat we de nieuwe Energie tot ons kunnen
nemen. Weer kunnen bouwen op een nieuw fundament.
Het bleek in ons geval dat er kortsluiting in de stekker van de pomp
is ontstaan, waardoor er ineens een soort ompoling was ontstaan.
Piet heeft de stekker er toen "ondersteboven" ingedaan en de pomp
begon weer te draaien.....warm te draaien en daardoor te
drogen....na verloop van tijd kon de stekker er weer "normaal" in.
Het werk was gedaan!
Bij jou Caro.....ook werk aan de winkel aan de vloer van jullie
huis....letterlijk en figuurlijk!!!!
Jij mocht ook je fundament schonen....de laatste restjes en je kwam
daardoor in de herinnering van de hogere trillingen. Ook voor jou
een "bewijs" dat het er aan komt!!!
Ook hier weer het bewijs...blijf in je hoger ZELF en de lagere
trillingen verdwijnen als sneeuw voor de zon. Dit gaan we meer en
meer ervaren en leren. Mooi! Dank voor het delen!"
We staan te schudden op onze grondvesten, we worden opgeschud. Even
staat straks alles op zijn kop, we worden omgepoold. Wordt dit ook
niet van de aarde gezegd?
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Alles om plaats te maken voor het nieuwe! Alle planeten nemen een
"nieuwe" plek in deze Watermanenergie!
In Liefde en Eenheid, Thea
Caro schreef het volgende:
Ik had nog wel een ervaring vannacht. Ik werd vroeg wakker van
't noodweer en er was lekkage in huis.
Terwijl ik de vloer aan het dweilen was.... er was zoveel water...!!
kwam er ineens een herinnering en een gevoel naar boven. Het gevoel
wat ik net daarvoor in een droom had ervaren.
Het was een herinnering aan hoe ik me zou voelen als ik veranderd
ben, in de nieuwe tijd. Een waar geluksgevoel, lichter, zonder
zorgen. Het maakte me heel blij. En terwijl ik me zorgen maakte om
de lekkage, ebde de zorgen zo weg. Was niet meer belangrijk!
Ik voel het nog op mijn borst, het heeft me aangeraakt in mijn
wezen. De herinnering komt naar boven. Het zit al in ons maar
verstopt. Zo diep dat het bijna pijn doet om het naar boven te
halen.
Zo voelt het...zo diep!!
Dikke kus lieverds,
Caroline
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Hoofdstuk 23: De Verschuivingen zijn al begonnen!
Al twee nachten schroeft de energie enorm omhoog met als gevolg
slecht slapen, draaien, klaar wakker. Maar ook verblijven in een
soms heerlijke energie die je totaal opvult , je alle cellen laat
voelen en ik me echt een soort van omhoog voel gaan.
Ja en dan slaap je natuurlijk niet.
Ik maak dan continue mijn hoofd leeg en blijf met mijn aandacht bij
mijn hart.
Je voelt je lichaam lichter als je naar het toilet moet, hetgeen
tijdens dit soort nachten altijd veel meer is dan anders.
Gisterenochtend voelde ik dat ik in een andere frequentie vertoefde,
ik was glashelder in mijn Weten en de dingen veel scherper kon zien
en doorgronden. In de middag nam dit pas weer wat af. Het is nog
niet helemaal weg gelukkig, als ik maar in mijn eigen Energieveld
blijf.
Vannacht was het dus weer raak, maar nu was het minder heftig in
mijn lichaam.......ineens kreeg ik het beeld van de vluchtelingen
voorgeschoteld en zoals Annet ook heeft ervaren (dacht dat Rob het
hier ook al over heeft gehad) kreeg ik de betekenis hiervan door,
zonder woorden. Het leek wel of dit begrip als één geheel in me werd
gelegd met meteen de betekenis, de uitleg erbij.
Ik voelde het hoger Weten hierin omdat ik het overzag in één klap EN
de uitleg is zo simpel! Ook dat is een graadmeter dat ik goed
zit.......het beeld, de uitleg, de eenvoud en totaal GEEN emotie
erbij! Helder en klaar!
Hi hi hi, zou je nu niet zeggen met deze woordenstroom.
Dus....waarom al die vluchtelingen?
Omdat de Verschuivingen zijn begonnen en al een tijdje aan de gang
zijn.
Ik denk dat het echt op gang kwam toen ik in Polen zat en de
Christus WEER in me kwam. (jullie hebben dit gemerkt bij één van de
berichten). (Ik spreek nu voor meZELF hierover. Zal ongetwijfeld bij
veeeeeeel meer mensen zijn geweest.....)
De verschuiving van ALLE ZIELEN!
ieder op zijn/haar niveau! Kijk en dat is nu aan de gang.
Al die vluchtelingen (de meesten) zijn jonge zielen, hele jonge
zielen, die nog in het overleven zitten. In de jonge zielen zitten
dus ook alle sub lagen....maar ALLES schuift door! En deze jonge
zielen zijn er aan toe om ook een laag of dimensie verder door te
schuiven.
Daardoor moeten zij doorschuiven naar welvaartslanden met alle
lessen die daarin weer aanwezig zijn.
De volwassen zielen schuiven door naar de oude zielen. De oude
zielen die verder kunnen als ze dienstbaar zijn geweest aan de
gemeenschap en daarna doorschuiven naar de hogere dimensies.
Daardoor kunnen NU oude zielen die dat nog moeten
ren......dienstbaar zijn aan deze "nieuwe" jonge zielen. Het is net
als op het werk....de nieuwkomers worden opgeleid door de oudere
werknemers.
Wij kijken nog steeds "verkeerd". Ik heb dit al verschillende keren
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verteld. Annet heeft het nu ook doorgekregen en gezien en gevoeld.
We "moeten" echt gaan leren om vanuit onze Essentie te gaan
kijken....dan overzie je het geheel!!!! Dan begrijpen we de lessen
van
de zielen. Die van alles SCHEPPEN om hun lessen te leren.
Je kan natuurlijk in deze zielenwereld vertoeven tot in lengte van
dagen in alle gradaties van Licht en duisternis met alle ervaringen
van ellende tot vreugde....maar wij als oeroude zielen die hier
helemaal klaar mee zijn ( hoop ik) willen weer VRIJ hiervan zijn.
Thuis komen in JEZELF.......WEER in je Christuskracht thuiskomen die
jij en ik Zijn!
Weer God in jeZELF....je WARE ZELF thuiskomen en ZIJN!
Al die Kennis, Kracht, Liefde, EENHEID, Overvloed, Heelheid, etc.
etc. ZIJN , WAT JE GEBOORTERECHT IS!
Dit gaan AANVAARDEN! En er niet meer voor......WEGVLUCHTEN!
Wij zijn allemaal hierin vluchtelingen! En ook DIT wordt ons getoond
wat voor een ellende dit geeft. Hoe je je THUISLAND ontvlucht! Je
BINNENWERELD. JE ESSENTIE! JE BRON!
Dit hele vluchtelingengedoe heeft dus een dubbele werking....de
verschuiving EN deze zielen laten ons nog een keer zien wat een
narigheid het geeft als je je Bron (soms gedwongen )
verlaat...je raakt ONT-HEEMD!
Dit moet de oeroude zielen triggeren, wakker schudden om deze
Illusiewereld te willen verlaten! Deze Illusiewereld, deze
LEER/Ervaringen wereld! Omdat Wij, de oude zielen dit niet meer
nodig hebben. Wij zijn er klaar mee. Hebben dit allemaal al vele
keren doorgemaakt!
Wordt je BEWUST!!!! Weet dat je AL Bent....AL klaar BENT en kom naar
Huis IN je WEZEN....in jeZELF.... En dan lopen we als Wetende Wezens
hier nog op Moeder Aarde rond om te helpen, te ZIJN, zonder dat we
de Illusie als zombies gaan ervaren!
INDIEN WIJ HIER VOOR KIEZEN. DIT WILLEN!
Wij zijn dan VRIJ!
IK KIES ER VOOR. Ik focus me NU op deze weg. Ik focus me op De
Essentie. Mijn Essentie en neem geen zijwegen meer, continue
focussen op de ALomtegenwoordigheid en meer en meer overzie ik het
plaatje....wordt het WETEN steeds dieper en helderder. Pas DAN kan
ik HELDER advies en raad en daad geven. Continue geleidt te worden
door De Ene met De Christuskracht in me.
Als een dief in de nacht kom ik BINNEN! IN ONS ZELF! We hebben
het eerst even in de gaten, maar dan LIJKT dit af te zwakken, weg te
zijn.
Dat is niet waar! Als jij je weer met Jezus hebt verbonden.....JA
hebt gezegd.....dan is dit blijvend. Naarmate je hier meer aandacht
aan besteedt, je meer en meer hierop focust wordt dit steeds
krachtiger.....VOEL je HET in je Hart!
Neemt Jezus je bij de hand (weer) en begeleid je naar HUIS......GOD
IN JEZELF!!!
De Ik Ben die Ik Ben!!!
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Lieve schatten, ik zeg niet dat ik dit allemaal al kan, maar IK BEN
op weg. Ik WEET EN VOEL. Ik zal jullie uitvoerig hierover schrijven
en vertellen. Echter ik neem geen zijpaden meer, mijn antwoorden aan
jullie zullen soms kort en bondig over gaan komen.
Hi hi...dit zijn jullie niet van me gewend.
Maar juist deze korte bondige, rake antwoorden komen direct vanuit
mijn Weten....Hoger Zelf...Goddelijke Essentie.....die gebruikt niet
veel woorden....dus helemaal geen woorden! Het pakketje ligt in zijn
geheel direct in me.
DAT IS DE NIEUWE TAAL!! Zoals ik die dus al jaren kreeg tijdens de
meditaties.
Wij gebruiken de woorden, zien, horen......maar dit is dus niet
juist.....dit is illusietaal!
Annet...het boekje dat jij en ik kregen is symbolisch. Er zullen
geen woorden, geen letters in staan omdat dat de Illusiewereld is.
De begrippen die er in die boekjes staan zijn energetische
Kennispakketjes......(zoals jij ook hebt opgemerkt)
Nadat ik dit allemaal doorkreeg in een kort ogenblik (waar ik nu dus
een heel verhaal voor moet schrijven), viel ik eindelijk om 5:30
uur in slaap. Ik werd na een uur weer wakker en al die tijd was er
een wijsje in mijn hoofd geweest. Één van die wereldliedjes die ik
zing bij mijn buurvrouw Trudie.
Ik zocht het vanochtend op de CD op en het was nummer 11 (Annet,
weer de 11....het meestergetal dat voor doorgang staat in de
Illusiewereld!) HET WAS EEN AFSCHEIDSLIED afkomstig uit Afrika!
Toepasselijker kan het niet.
P.s. In de Essentie bestaan geen getallen en betekenissen, die
gebruiken wij hier in de Illusiewereld om wegwijs te worden en uit
het doolhof te komen!
En nog een bewijs dat we verschuiven......een grappige....vandaag is
mijn schoonmoeder naar een verdieping HOGER verhuisd. Naar de 7e
verdieping.
Zij heeft het gered! Missie volbracht!
Leuk hè
En NOG VEEEEEEEL leuker nieuws mag ik jullie volgende week
vertellen!
Nog even geduld!
Dikke kus allemaal van Thea.
P.S.2: We krijgen een kleinkind!!!

Hai T
Het is tijd geworden om je 23+ levenservaringsverhalen te bundelen
in een
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Levensboek ofwel PDF
Daar kan de mens van leren op zijn/haar weg in de komende tijd. (
EJ)
Thea: En zo ben ik aan dit boekje begonnen.
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Hoofdstuk 24: De bewijzen
De bewijzen worden meer en meer geleverd voor de komende
veranderingen.
- Als allereerste in je lichaam ZELF. De enorme energie-instromen.
Vannacht gelukkig weer een keer diep en goed geslapen, maar
vanmorgen was ik zo enorm, enorm moe!
Dit is het loslaten van alle energie en werk wat we de laatste jaren
en dit leven hebben gedaan. Dit gaat over de hele aarde en bedenk
dat ALLES wat ik vertel, geldt voor ALLE mensen. Of je je er nu
bewust van bent of niet!
De Ene IS IEDER ÉÉN!
- Dan hebben we de instroom van de Christus en de enorme
Liefdesstroom via Moeder Maria. De wereld Moeder die voor Moeder
Gaia en AL haar kinderen zorgt.
- Dan hebben we de planetaire instromen! Werkelijk ALLES wordt op
zijn plek gezet!
Ook WIJ! Vertrouw erop dat je precies op de juiste plek, plaats en
tijd Bent! Ga jeZELF niet manoeuvreren ergens heen. De Ene weet
precies van zichZELF, JIJ en IK waar hij/zij moet zijn! Volg je
hart! Wees jeZELF!
- Dan zien we de enorme verschuivingen al tussen alle zielen. Zien
jullie hoe mooi dit is? Zij zijn straks ook precies op de juiste
tijd op de juiste plaats!
Wat ook zo mooi hierin is, dat Duitsland....Merkel....nu de
vrouwelijke energie, Duitsland weer opschoont door het land zo
gastvrij open te stellen.
Terwijl Hitler er iedereen uit joeg en vermoordde, ook in Europa om
zijn Rijk te stichten. Hetgeen TOEN niet lukte en NU ook niet zal
lukken om één wereldorde te stichten.
Europa mag aan de wereld laten zien hoe het liefdevol kan SAMEN
werken. Er is nog een hele weg te gaan. Maar het begin is er en geen
oorlog!
- Dan, vanmorgen aan de deur, twee Jehova getuigen. Zij verkondigden
de boodschap dat er BELANGRIJKE GEBEURTENISSEN EN VERANDERINGEN VOOR
DE DEUR STAAN!
Waarop ik hen liefdevol vertelde dat ik dit weet en voel. Ik heb nog
nooit zulke verbaasde gezichten gezien.
Dus....weer het bewijs dat de religies hier ook heeeeeeel goed van
op de hoogte zijn en weer een bewijs dat dit maar met mondjesmaat
naar buiten komt!
Van het Vaticaan komt al helemaal niets naar buiten.
- Dit is dus weer een bewijs dat er wat aan staat te komen.
We horen NIETS over de Media. Die zwijgt in alle talen! Terwijl 2000
en 2012 de kranten er vol van stonden!
Wel "toevallig" hè!!! Een bewijs dat er zeker een grote verandering
aan staat te komen.
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- Dan hebben EJ en ik gezien dat de Leeuw niet meer brult!!! Het
Beest is dood!
Dit kan je zien aan nog de nodige laatste stuiptrekkingen en
wanhoopsdaden in de wereld om controle, overheersing en macht te
willen hebben.
Mocht je het nog in je voelen.....stop er maar mee, want het heeft
totaal geen zin.
Het heeft totaal geen kracht meer. Alleen de kracht van de Liefde
gaat werken!
SAMEN werken en niet TEGEN werken!
Dit is het weer voor vandaag.

In Liefde en Eenheid, Thea
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Hoofdstuk 25: De goddelijke oeroude levensboom komt vrij! Gedeeltelijke
zonsverduistering, Nieuwe Maan en einde van de Shemitah!
Vandaag, komende nacht van 12-13 sept.2015.
Het is overal om mij heen aan het beginnen met een enorme drukte en
tegenwerkingen. Bij ons ligt internet en telefoon eruit. Bij Joke
Deelen en Evert(buurman) ook storingen. Nu bij Peter, je voelt de
enorme vermoeidheid in en om je heen. Er wordt enorm aan ons
getrokken. We KUNNEN het oude leven niet meer vasthouden! Het
brokkelt meer en meer af.
Slecht slapen, korte nachten, enorme vermoeidheid, tranende wazige
ogen, conditie lijkt achteruit te gaan, etc. etc.
Er wordt enorm aan ons gewerkt om ons maar in de stof te houden door
dit soort afleidingen wat ik benoem. Helaas.....het lukt ze niet,
want mijn verbinding met De Bron wordt er AL ÉÉN maar sterker door.
Vannacht werd ik wakker met een glashelder beeld:
Een heel groot, heeeeeeel oud huis was tot op de bodem afgebroken.
Alle stenen lagen er in brokstukken omheen. Het was één grote
puinhoop. Maar uit de spelonken, muren, uit het verborgene kwam er
nu een oeroude boom te voorschijn die daar altijd in dat huis
aanwezig is geweest en die je nooit kon zien omdat het echt in de
muren verborgen was geweest. Het leek een oeroude druivenrank maar
dan in een boomvorm.
Deze boom had allerlei gekke vormen omdat het meeging met de energie
van dit huis. Hij leefde en kwam nu aan het Licht.....eindelijk!
En ik wist....Dit is de goddelijke "levensboom" in ons, in mij en
die komt eindelijk weer vrij. Is weer blootgelegd en kan weer gaan
groeien en bloeien.
Nooit weggeweest, altijd aanwezig geweest en nu zichtbaar!
En ik zag en begreep hoe alle zogenaamde goden, halfgoden, NEPgoden
zijn omdat zij probeerden het zonder deze levensboom te stellen.
Dit is onmogelijk, dit is een grote illusie, want niets maar dan ook
niets kan leven buiten de Bron.
En ik zag dat de Vader, die wij God noemen, de moeder, de
wereldmoeder Maria en hun zoon Jezus, die ons in de stof voorging,
de enige echte ware goddelijke krachten zijn.
En ik begreep waarom ik zeker zo'n 20 jaar geleden zo gehuild heb om
die moederkracht die hun kinderen en zonen verliezen aan oorlog,
ellende, strijd buiten de Bron. Maria die haar zoon "verloor" door
deze buitenkrachten.
En ik begreep al die gevallen goden (Osiris, Isis, Horus, Seth,
Thoth, etc. etc. etc.) die het allemaal geprobeerd hebben met alle
gevolgen van dien en dat dit allemaal uiteindelijk tot verderf
leidde, tot verval.
Ik voelde en begreep dat pas als je de verbinding met de Bron weer
hebt hersteld, aanvaard....je weer echt gaat leven. Gevoed wordt,
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beschermd bent....jij/ik weer echt ÉÉN bent met De Ene. Dit de echte
EENHEID is. De Liefde, Het Licht IN jeZELF.
De Bron, de Boom geworteld in de Bron die je Kracht, Voeding, Licht
en Liefde geeft is weer vrij gekomen. De Ware Eenheid IN mij is een
feit.
De Bron echt IN je aanvaardt, erkent dat jij/ik dit Ben.
Hoe je, als je dit echt aanvaardt dat je niet zonder kan, dat je dit
bent, dit diep diep van binnen in je gaat voelen, zien, ervaren en
uitstralen, DAN pas ga je op de flow mee!!
De Aardester:
-Een drietal nachten geleden zag ik in de nacht glashelder een soort
zilveren sterachtige plaat in de aarde, besmeurd en vies, vol roest.
Deze was uit de aarde omhoog gekomen. Ik dacht...nou die gaan we dan
maar eens schoonmaken en ik vroeg om hulp. Ik viel weer in slaap en
na 1 of 2 uur werd ik weer wakker en ik kreeg de ster weer te
zien....stralend schoon, schitterend, een soort platina-zilveren
straling, verder niets.
- De volgende nacht, werd ik weer wakker en ik zag die ster weer.
Maar nu waren de punten rondingen en was het een 8 puntige/rondingen
ster geworden en ze stond onder mijn voeten in de aarde. Ik voelde
de kracht vibreren door mijn voeten en omhoog gaan. Ik zag de
energie erin en het leek of ik een zacht zoemen hoorde. Dit was meer
een weten dan voelen. Echter het is opmerkelijk dat mijn oren de
laatste tijd heel vaak even dichtklappen en dan hoor ik een zachte
hoge toon.
- De derde nacht, werd ik weer wakker en ik zag dat deze ster onder
mij nu 12 rondingen had gekregen. De ster was enorm gegroeid en
besloeg een grote cirkel om mij heen. Op een gegeven ogenblik zag ik
dat mijn lichamen een energetisch veld vormden en een soort koker
vormde boven deze ster. Ik zag dat deze lichtkoker tot enorme
hoogten steeg. Ik was verbonden met de Aarde en de Bron. In deze
lichtkoker, wat mijn lichtlichaam is, denk ik, wist ik dat ik
multidimensionaal was.....of te wel ENERGETISCH ÉÉN. Alle
frequenties en trillingen waren in dit veld aanwezig.
Het was enorm en in dit veld vervaagde elke vorm. Ik kon in dit veld
astraal gaan reizen, zag ik. Helaas kan ik dit nu nog niet hier
fysiek, maar ik begreep hoe het in zijn werk zou kunnen gaan als we
hiervoor klaar zijn!
Dit heb ik afgelopen donderdag ook met een groepje in de meditatie
gedaan.
Ik voel dat dit het begin is van reizen buiten ons lichaam, wat we
weer gaan doen.
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De aardster in de natuur!!
Tsjaaaa en dan vannacht dus gezien dat ons oude, oude huis tot op de
bodem is afgebroken. Onze Bron vrij legt en voor zij die willen zich
hier weer mee kunnen gaan verbinden. Dit is MIJN Nieuwe
Leven.....WEER!
In alle liefde , Thea.

Alleen als het oude huis van de schepping verdwijnt kan wat nieuws
uit de bron
verschijnen
De Oerkracht die dan weer door de mens stroomt en hem/haar het ware
leven teruggeeft. ( EJ)
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Hoofdstuk 26: Tekenen van Verandering ingezet
De oude wereld brokkelt totaal af en de goddelijke levensboom gaat
groeien en bloeien in de wereld, maar dan wel op de juiste
manier en DIT is de Nieuwe Tijd die nu pas gaat beginnen.
Een totale ommekeer in de wereld is
zuid naar Noord komt en Noord rijkt
samen en mag gaan leren om Samen te
en Harmonie.
Dit is een weg voor Al het Leven en

er aan de gang, het lijkt wel of
de hand uit naar Zuid. Al komt
Zijn, te Leven in Liefde, Vrede
zal niet in 1 dag klaar zijn.

Ieder mens zal aangeraakt worden om op zijn/haar manier bij te
dragen aan deze Nieuwe Wereld van SAMEN zijn.
DIT is de aanraking van de Bron om ons aan te sporen naar ons Hart,
onze Liefde in onsZelf en voor elkaar te gaan. Hierin worden we
uitgedaagd, dit is vlgs mij de bezinning die we onder ogen krijgen
en die nu aan de gang is.
Tussen de 13e en 23e ofwel 10 dagen is er de periode van Genade,
Bezinning, Indaling en Keuze.
Na de 23e begint de grote verandering.....citaat van EJ. ( zie de
Nieuwe Dokters).
De Liefde van de Moeder Maria die al weken ons beroert. De Moeder
die waakt over haar kinderen. De Christus in ons die langzaamaan
ontwaakt en ons steeds krachtiger maakt om weer voor ons Ware Zelf
uit te durven komen en deze ook te laten zien.
De Bron, de Goddelijke Zon IN ons zal langzaamaan steeds meer Kracht
gaan krijgen.
Dit zien we nu al meer en meer gaan gebeuren. De mens die opstaat en
tabee zegt tegen oorlog en geweld, de andere mens die op gaat staan
om te helpen waar het nodig is. Ieder op zijn eigen manier.
De Goddelijke Zon gaat weer schijnen en DAT heb ik gisterenavond
heel duidelijk gezien.
Ik reed naar Gouda voor een avond Stemexpressie. Ik zag dat de lucht
steeds donkerder werd, zelfs groenig van kleur en ik weet uit
ervaring dat er dan een enorme ontlading aan komt uit de atmosfeer.
En ja hoor, in Gouda begon het te hozen en te hagelen. Maar ik
merkte ook het GOUDEN LICHT op. Ik keek in mijn spiegels en zag
achter me dat ondanks die enorme vuile groene donkere lucht er
continue een gouden zon doorheen bleef schijnen. Dit gaf een echt
gouden licht af over Gouda en omgeving.
Meestal verdwijnt dan de zon, maar nu niet. Deze bleef schijnen,
veroorzaakte twee enorm heldere regenbogen BOVEN me. Ik zat in de
auto en kon ze daardoor eerst niet goed zien. Later toen ik ter
plekke was schenen ze voor me bij het gebouw waar ik moest zijn. Wat
een bijzondere aparte ervaring was dit. Het voelde enorm anders, ook
twee andere cursisten hadden dit allemaal opgemerkt en vonden de zon
zelfs een beetje "beangstigend".
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En dan lees ik weer een stukje van EJ:
P.S.1 Van Maria kregen wij in juli 2015 te horen dat wanneer de zon
begint te dansen aan de hemel het nieuwe tijdperk is aangebroken.
Dan weet u maar gelijk wat de uiterlijke tekenen zijn.
Zie de SOS documenten in :
http://www.denieuwedokters.nl/uitgeverij.html
De zon danste nog niet, maar scheen krachtig en vastberaden door
alle donkerte heen! De Bron is met en In ons. Maar danst nog niet IN
mij.
Er zouden twee minuten reflectie zijn geweest in ELK mens op 14
sept.
Ik zelf heb dit niet meegemaakt, maar ik weet van anderen dat zij
toch ook wel ineens een onbeschrijfelijke woede en haat in zichzelf
hebben gevoeld.
Reflectie heb ik wel gehad en jullie geschreven in het vorige
hoofdstuk. Het was reflectie met een enorm inzicht. Het was een
liefdevol kijken op afstand naar wat is geweest, genade en vergeving
aan mezelf gevend en weer sterk de Verbinding met De Bron in gaan.
Ik weet niet of er mensen dergelijke ervaringen hebben gehad of iets
anders dan vraag ik jullie dit te delen met elkaar opdat we vrij en
krachtig de Grote Verandering in kunnen gaan.
Op het ogenblik zit ik in een energie van een soort lusteloosheid.
Een beetje sukkelen...er komt niet echt iets uit mijn handen. Het
lijkt wel een soort afwachtende houding. Kleine Dingetjes doen.
Kleine cadeautjes geven aan de ander. Het is allemaal heel in het
klein, dichtbij voelend in en om je heen. Proberen buiten de
afleidingen te blijven, de stilte om je heen te creëren. Alleen
het hoognodige te doen. Je vrij maken opdat de Goddelijke Kracht
door je heen kan gaan.
En voelen, voelen en nog eens voelen.
Dit is de energie op dit ogenblik voor mij.

In liefde SAMEN!!! Thea.
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Re: Hoofdstuk 26: Tekenen van Verandering ingezet
Zij die al voor het grootste deel in de liefde en genade verkeren
hebben de 2 minuten als een alles overstijgende liefde en genade
gevoeld. Voor hen zijn deze 2 stoffelijke minuten dan ook niet
bedoeld.
Alleen zij die nog in het oordeel, boosheid, woede, haat en wraak
zijn hebben dit explosief gevoeld om in te zien dat het de hoogste
tijd is om de draak los te laten en het innerlijke licht weer
wedergeboren te laten worden. Het zijn de kleine waarschuwingen,
voorafgaande aan het wonder.(EJ)
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Hoofdstuk 27: Aparte ervaring met rupsen UIT mijn handen....
Ik had vannacht een hele vreemde ervaring. Onder mijn huid bovenop
mijn handen waren allemaal zachtgele rupsen. Ze lagen als een dik
kussentje onder mijn huid tegen elkaar aan. Ze begonnen eerst rechts
door mijn huid te komen. Ik kon zelf mijn huid omklappen zag ze daar
allemaal liggen. Ik was stomverbaasd en riep Piet erbij. Ik schudde
ze uit mijn hand op een tafel en ze kropen allemaal weg, een plek
zoeken om te gaan poppen. Toen werd ik wakker.

Ik vond dit eerst maar een hele gekke droom/ervaring, maar onder de
douche kreeg ik het inzicht hierin en begreep ik hem......al mijn
ideeën, creërend vermogen, meditaties, doorgevingen, etc. zijn
gerijpt "onder" mijn handen en NU klaar om uit te vliegen in de
prachtigste creaties......VLINDERS! IK BEN DE VLINDER IN GODS HAND
EN GEEF ZO MIJN WIJSHEID, LIEFDE EN CREATIES DOOR!!! Zie mijn
laatste beeld van Moeder en Kind en NU aan het werken aan een
albasten schaal!!! Albasten kruikje bevatte mirre en daar werden
Jezus zijn voeten mee gewassen!
De albasten schaal, kelk, onderbuik waaruit gecreëerd gaat worden!
Eindelijk gaat alles GESTALTE krijgen in de nieuwe tijd......het
gaat gezien worden!
EJ antwoordde op mijn ervaring toen het oude huis totaal was
afgebroken en de goddelijke boom/bron in mij werd blootgelegd het
volgende:
"Alleen als het oude huis van de schepping verdwijnt kan wat nieuws
uit de bron verschijnen
De Oerkracht die dan weer door de mens stroomt en hem/haar het ware
leven teruggeeft.
Gisteren hebben wij op de 13e de nieuwe Levensboom overgedragen aan
de volgende generatie.
De Levensboom die wij jarenlang verzorgd hebben en nu tot volle
wasdom is gekomen.
Tussen de 13e en de 23e sept. ofwel 10 dagen is er de periode van
Genade, Bezinning, Indaling en Keuze
Na de 23e begint de grote verandering"

83

Kijk.....ook hierin weer het zelfde......de zaadjes zijn tot volle
wasdom gekomen in de levensboom (ook met behulp van deze Bron) in de
vorm van deze zachtgele wollige rupsen en rijp om te transformeren
in prachtige nieuwe creaties en uit te vliegen...overgedragen aan de
nieuwe generatie.....en dan mag ik straks een nieuw mensenkind als
kleinkind ontvangen!
In het Nieuwe Bewustzijn dat aan het ontwaken is!
De vlinders gaan straks uitvliegen, zitten nu nog in de popfase.
Hoe mooi de tijd van het poppen van de rupsen komt er NU ook aan.

Ook deze 10 dagen van Bezinning, Indaling, Keuze en Genade zou je de
popfase in mij/ieder mens kunnen noemen en na de 23e gerijpt,
getransmuteerd tot de Vlinder om uit te vliegen...de grote
Verandering die gaat beginnen!
Het valt allemaal zo mooi samen wat eerst een hele gekke ervaring
LEEK, is een prachtige AANWIJZING VOOR DE NIEUWE TIJD GEWORDEN!
Ik lag vanmorgen enorm in de Liefde en de Kracht met de Bron samen
in mij. Het voelde zo samen, zo ÉÉN.
Had vanmorgen weer de eerste sportochtend en ik dacht....nouuuu Thé
dat kon wel eens tegenvallen. Maar niets was minder waar, ik had me
daar toch een power. Ik vloog en rende voorop in de groep en het
aparte was....ik hijgde niet, was totaal niet moe. Ik bleef maar
doorgaan. Heerlijk!
Nou dat mag zo verder doorgaan hoor.
Ik kom ook heel veel tegenstrijdige gevoelens tegen bij de mensen
vandaag.
Heel duidelijk zie ik nu de scheiding tussen positief en negatief
bij de mensen.
Zag ik de zon steeds deze zomer, anderen zagen alleen maar de regen.
Zie ik het omaschap als een verjonging, de ander ziet het juist als
ouder worden
Zie ik de vreugde in het gaan oppassen, de ander ziet alleen maar de
lasten.
En ga zo maar door.
Bij jullie ook?
Tot een volgende keer maar weer.
Liefs Thea
Dank voor je mooie verhaal Thea...je neemt op deze manier anderen
mee in bewustwording.
wat een spannende tijd...en blijf maar lekker positief, ik doe ook
mijn best om juist hierbij stil te staan.
liefs Annelies.
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Hoofdstuk 28: Het boetekleed mag af. De Genade is ingezet
Ook dit boek nadert zijn einde. Ik ga het hierna in pdf zetten en
bundelen.
Er zullen w.s. nog een paar hoofdstukken komen.
De afgelopen dagen zijn we de Grote Bezinning in gegaan. Voor de één
kon dit heftig zijn en voor de ander die al zo lang "bezig" is, gaf
dit nog een geleidelijke Overdenking van alles wat ik nog onder ogen
moest en mocht zien. Het was meer een aanraking om tot beter inzicht
en besef te komen, begeleid in de Liefde van Vader/Moeder God.
Meer en meer daalde De Bron in, De Ene. Steeds sterker werd dit in
mij gevoeld net zolang tot ik WIST dat ik dit Ben. Helemaal omarmd
in elke cel en gevoeld!
GEEN TWIJFEL MEER MOGELIJK. VADER/MOEDER GOD IN MIJ.
Hierdoor kon ik mijzelf (kleine zelf) begrijpen en accepteren. Al
mijn stukken uit andere levens die nog in dit leven de kop opstaken
aanvaarden, begrijpen waar het vandaan kwam en vergeven.
Ik hou weer van De Ene, VADER/MOEDER GOD, die IK BEN! Ik wil weer
thuiskomen in deze Bron, de Ene in meZELF DIE IK BEN, DIE ik ben.
Die In mij leeft, die ik nu ben! Vanuit dit besef gaan leven,
uitdrukking aan geven.
Ik doe het al jaren maar steeds viel ik weer terug omdat ik mijn
diepste donkerte niet herkende en dus niet kon leren
aanvaarden.....Het Isisstuk.....Juist in dit leven ben ik
teruggekomen om dit stuk te helen, onder ogen te zien. In maart is
dit stuk al teruggegeven aan de Bron, maar Nu kon ik de laatste
restjes nog herkennen in mij en ook dit aanvaarden, erkennen en
vergeven.
Het licht heeft op deze duisternis geschenen en steeds lichter
gemaakt.
Als tegenhanger van deze kracht heb ik dus ook zo'n enorm
Lichtkracht in mij. Het is nu samen gegaan en ik ken mezelf, meZELF.
Begrijp waar alles vandaan komt.
Het spel is uit, KLAAR , uitgespeeld....het toneelstuk nadert het
slotakkoord .
Het boetekleed kan uit, gereed voor de grote Genade!
Weer echt THUISKOMEN en omarmd worden als de verloren dochter...dit
is wat ik voel....en welkom zijn, geliefd worden IN meZelf de IK
BEN, die ik ben.
Niet meer door de zogenaamde ander, of creaties BUITEN mijZelf.
Nee....IN MIJZELF. De Ene die zich IN mij laat voelen, NU terwijl ik
dit vol liefde mededogen en vergeving schrijf. DIT is HET grote
mededogen...vergeven, wat er steeds gezegd wordt.
Deze laatste dagen is DIT er in mij gebeurd met gisterenavond de
grote "ontsluiting" van dit spel. WETEN WIE IK BEN.
Zo'n kleine 30 jaar geleden is dit ingezet, en de vraag kwam.....WIE
BEN IK ?
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Ik WEET het NU. Wat een weg! Aanvaard het nu want ik kan niet
anders, omdat ik dit ben, die IK BEN.
Vanmorgen in bed lag ik weer in de fijne energie met en in de Bron
en ineens gebeurde er iets in me...het gevoel werd sterker en
sterker......ik kan het niet omschrijven maar ik begreep
het. "Hoorde" het: de Grote Genade is ingezet.
Het is volbracht. Ook dit al in maart gehoord tijdens het
skiën.....je hebt het gedaan!
Het boetekleed is afgelegd en HET vrije nieuwe Leven in en met De
Ene neemt een aanvang.
VADER/MOEDER GOD IN MIJ, met de daarbij behorende zachte maar zeer
sterke KRACHT. Elke dag neemt de Genade meer en meer toe, bouwt zich
op om TOTAAL te worden. Dit zou niet in één klap kunnen gebeuren in
de mens, want dan zouden ze "verbranden" of misschien wel knettergek
worden.
Maar voor hen die hier ook aan toe zijn is het NU ingezet en komt
tot volle sterkte de komende dagen!
Het ZELF van VADER/MOEDER GOD zit in ELK mens, dus als ik dit
ervaar, wordt dit in elke mens ervaren omdat WIJ ALLEN zijn!
En ik kreeg het beeld door, onder de douche, zoals ik dat ook
gelezen heb in het boek van Nefratete, Priesteres in Atlantis.
Aan het einde van dit boek vraagt zij naar de Godin en er wordt
gelachen.... ziet zij een prachtig Licht...en er werd gezegd....DIT
BEN JIJ ZELF. ALTIJD AL GEWEEST!
Dit gaan we zien, gaan we begrijpen en aanvaarden. Dit is DE GROTE
GENADE voor Al die zielen die hier zo hard aan gewerkt en voor
gewerkt hebben. Zoals EJ ons dit ook liet lezen in al zijn laatste
boodschappen en o.a. in The Elect Ones, etc.
Begrijp me goed.....ik HEB het in werkelijkheid nog niet gezien,
maar ik kreeg het beeld door DAT we dit gaan zien, begrijpen en
aanvaarden,ieder op zijn eigen manier.
Amen!
Liefs Thea.
Wat mooi Thea !!
Zo zie en begrijp ik het ook. We moeten de God in ons zelf gaan
aanvaarden en voelen. Weten wie we zijn en dan hebben we al die
mooie gave.
Er zijn van die momenten...dagen...dat ik me zo dankbaar voel en
alles zoveel mooier is. Zoals nu, vandaag. Dan kan ik het zo in me
voelen stromen. De laatste weken heb ik dit steeds vaker en sterker.
Maar ook is er dat ongeduld ... een soort in een wachtstand zitten.
Nog meer willen...sneller.
We voelen ook nog zoooo die andere wereld en ik denk dat we die dan
sterker voelen. Bij het wakker worden en dan even moeten resetten.
Af en toe van die vlagen er tussendoor...en dan beseffen dat je weer
naar je liefdesgevoel moet.
Maar we zijn aan het veranderen, dat voel ik!!!!
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En dat gebeurt niet alleen op 28 september.
Fijne dag lieverd en dank je wel voor je mooie bericht.
Xxx caroline
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Hoofdstuk 29: Vrij worden, leeg worden en vullen met Liefde. En een prachtig
beeld weer gezien en beleefd
Meer en meer daalt "HET" in terwijl ik dit nu schrijf heb ik me
omhuld in deze liefdevolle energie. Het zit in en om mij heen,
stroomt uit mijn handen deze woorden in. Voel het lieverds, voel
het. Nu begrijp ik ook de boodschappen van Jezus, Emanuel die elke
keer zegt...adem Mij in en voel Mij.....
Zo verbonden Nu in een enorm krachtig veld van Liefde stuur ik
jullie hierin deze boodschap.
Zei ik niet dat Jezus mijn lichaamsbewustzijn was, mijn lichaam die
doorgeeft!
"Indien een ieder zich hierin hult zal elk woord, elke ademtocht,
elke handeling uit je handen gevoed zijn met deze Energie" (wordt er
gezegd). Ooit jaren geleden heb ik dit ook gezegd in meditaties.
Maar we konden het toen nog niet geloven, echter het is waar. Het
gebeurt NU.
Mijn gevoel is meer en meer of ik nu AL van Boven af bekijk. Ik zie
mezelf bijna "hangen" boven dit menselijke wezen (IK BEN IN meZELF
als ik hierop ben afgestemd en in mijn "werk" lijkt het wel of ik er
boven hang en ik al bezie vanaf dit niveau en aanwijzingen
krijg)....als er items/ervaringen zijn die niet stroken met deze
hoge Energie wordt dat direct gevoeld en teruggekoppeld door mijn
hogere ZELF. MIJN GEESTELIJKE ZELF DIE DIRECT IN VERBINDING IS MET
DE BRON, VADER/MOEDER GOD, DE ESSENTIE.
Luister ik er niet naar dan wordt de energie direct chaotisch in
mijzelf en gaat golven en roeren en word ik naar. Zou er zelfs ziek
van gaan worden.
Hoe VOEL ik dit nu!
Ik merk de vooruitgang op in deze periode van Bezinning en grote
Genade die we in gegaan zijn. Die deeltjes die in Genade worden
genomen nog even onder ogen ziend.
Om daarna heel soepeltjes opgelost te worden. Je komt ze tegen
gewoon in het dagelijkse leven waar je je nog aan "ergert". Of nog
niet mee kan verenigen.
Daardoor wordt het steeds VRIJER en RUIMER IN ons!
Ruimer om meer en meer ingenomen te kunnen worden door de enorm
fijne liefdevolle Energie van Essentie, De Bron met "alle gevolgen
van dien"
Steeds verder uitdijend in vergeving, compassie, liefde. Echter de
wereld WEL bekijkend met open ogen, als we ons hiervoor afsluiten,
de ogen sluiten, zien we niet waar we onze Liefde naar toe kunnen
sturen.
Bezinning, Boetekleed afwerpen waardoor de Genade binnen kan komen
(dit werkt dus ook vice versa. Door de Genade konden we het
"boetekleed” afwerpen) en HET werk gaan doen, wat weer Vrijheid IN
jezelf geeft.
Het is niet voor niets dat er nu zoveel mensen deze Vrijheid zoeken!
Denk aan al die vluchtelingen, die OOK dit proces ondergaan! Op ALLE
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lagen gebeurt dit en IEDER ÉÉN zal aangeraakt worden en de
mogelijkheid krijgen om hieraan gehoor te geven!!
Wat we dus nu ook zien in de wereld.
We hebben allemaal aan ons zelf gewerkt, keihard en met wat voor
mooie resultaten! Weer Vrij worden in ons zelf, waardoor we ons WARE
ZELF weer gaan voelen en kunnen ZIJN.
IEDER op zijn/haar eigen manier heeft zichzelf "vernieuwd" en komen
weer in onze EIGEN KRACHT te staan. Gaan hier weer voor staan! We
KUNNEN niet anders meer!
Zo kreeg ik vanmorgen vroeg een prachtig beeld te zien:
Ik WAS er ook!!! Ik zag een enorme zee, spiegelglad met allemaal
oude kleine bootjes met masten erop. De zeilen waren gestreken, er
hoefde niet meer "gewerkt" te worden. Ze werden voortgedreven, heel
zachtjes en liefdevol, allemaal dezelfde kant uit. Ze voeren op een
zee die één en al zilver van kleur was.....het was ENERGIE. De
Beweging die ik zag van de zee, zeer subtiel, was van deze energie
dus. DE MOEDERENERGIE ! Er BOVEN zag ik energetische iriserende
blauwachtige witte wolkjes in een prachtig blauwe lucht. Zo blauw
als ik dan wel zie in de winter in de bergen. Dit wit en blauw zag
ik nu ook maar dan in een zomers plaatje.
Het was allemaal energie....het bewoog op deze energie.....blauw/wit
De Moeder Maria. Zij voerde ons, al die bootjes, op Haar energie mee
naar Huis!
Terwijl ik dit nu schrijf gaat er zo'n liefdevolle energie door me
heen. Ik kijk nu bijna wazig en het beroert mijn hart enorm. Het
emotioneert mij sterk.
Ik moet bijna huilen ervan NU want ik "hoor", krijg ingegeven: Dank
lief kind dat je aan mijn "werk" deze bewoording geeft!!
Pfffft....rillingen in golven gaan NU door me heen!!! Even pauze en
genieten.
Daar ben ik weer. Verder geen extra boodschappen. Ik heb het tot me
genomen in elke cel en zij dit lezen met hun hart en in Eenheid
kunnen dit ook gaan voelen en zullen dit ontvangen.....werd er in me
gelegd.
Lieve allemaal, het is genoeg voor nu. Ik voel dat ik moet gaan
sluiten.
We zijn weer een enorme stap verder.
Liefs in Liefde, Thea.
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Hoofdstuk 30: De veranderingen zijn ingezet......
Terwijl ik dit schrijf zit ik weer in een enorme energiehoos. Ik kan
het niet anders zeggen. Ik kijk weer wat wazig en voel me licht in
mijn hoofd. Ik loop niet vast op de grond. Oppassen dus geblazen.
Mijn hart voelt heel "opgeblazen", een soort van vol. Vanmorgen ook
weer veel liefde-energie gevoeld en altijd komt er ook bij....Ik hou
van jou in een soort mantra ingelegd in mij.
Heerlijk!
Ik zag een beeld: Een wit bord met alle merknamen erop. Ik heb
ergens dit plaatje gezien en dit werd nu gebruikt om mij iets
duidelijk te maken....ze VERVAAGDEN allemaal!
We hebben het over de veranderende economie, de wereldevolutie. JAAA
die IS aan het veranderen, al een tijdje, maar het is nu in gang
gezet met de turbo erop.
Kijk om je heen en je ziet het gebeuren. Zie hoe het merk Volkswagen
een enorme dreun krijgt omdat ze niet eerlijk spel speelden en AL
DIE bedrijven gaan ten onder of een enorme stap terug opdat de
bedrijven die werken vanuit Eenheid, De Ene, bewust of onbewust,
voorrang gaan krijgen.
En zo zal de hele economie veranderen. Ik las dat men wil dat de
kleine bedrijven ook weer hulpmiddelen mogen gaan verkopen aan de
vluchtelingen i.p.v. het Europees uit te besteden. Kleine zaakjes
zullen als paddenstoelen uit de grond gaan oprijzen.
We hebben het allemaal al jaren geleden gelezen, maar het is
eindelijk echt ingezet.
Vandaag spreekt de paus het Amerikaanse Congres
toe.....veranderingen?
Laatste bloedmaan van 4 en......dit staat er in mijn agenda...op
deze dag, de 24e is het einde gekomen van de dagen van Bezinning. We
WETEN NU Waarvoor we staan en wie we zijn. De Bron zijn wij in
ESSENTIE...In ons Zelf! En hier gaan we meer en meer uitdrukking aan
geven. Een enorme golf van Genade zal over de wereld gaan in een
paar minuten...Vanavond hier meditatieavond.......laat het maar
gebeuren!
Ik vertelde jullie mijn ervaringen met de rups en de vlinder. Hoe
snel de rups al getransformeerd is NU in de vlinder.

Deze vlinder fladderde later continue voor mijn neus. De rups was al
getransformeerd!
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We gaan weer vliegen en ons Licht en Liefde verspreiden. Ineens
krijg ik allemaal verhalen van mensen waar ineens een vlinder op hun
schouder blijft zitten of in de kamer verblijft als "huisdier"??.
Lees onderstaand verhaal van een vriendin (zij is ambtenaar van de
burgerlijke stand en zegent huwelijken in) en haar slotzin.....ik
moet er maar steeds aan denken! Natuurlijk! Zo werkt het. Zij was
met bewustwording bezig maar heeft het de rug toegekeerd. Toch niet
helemaal?
Hoi Thea, ik moet even iets aan je kwijt.
Ik heb van de week een huwelijk afgesloten en die hadden als thema
"vlinder" op de kaart en het kussentje, dus ik heb opgezocht de
algemene symboliek van de vlinder en die verwerkt in mijn toespraak:
kortstondigheid van het leven, de tederheid, het dansen van de
vlinder op de bloemen, als je een vlinder ziet, vraag je dan af
hoeveel of hoe weinig vreugde je in je leven ervaart...
Loop ik zondag in het park, zie ik vanuit mijn ooghoek iets op mijn
schouder, is het een hele grote vlinder! Hij bleef best een tijdje
zitten, want ik ben natuurlijk doodstil gaan staan.
Het was een bruine "schoenlapper" noemen we die geloof ik met zo'n
oog op iedere vleugel..
Vind je het niet bijzonder?
Ik moet er maar aan denken, dus ik dacht dat ga ik ff delen met jou.
Thea hier weer......let goed op om je heen. Wees bewust IN jeZelf en
voel, ervaar en AANVAARD de veranderingen in en om je heen.
Heet ze welkom en wees er dankbaar voor en VERTROUW er op dat het
altijd voor je hoogste goed is!
IK BEN de vlinder in Gods hand.

In Liefde en Eenheid, Thea
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Hoofdstuk 31: De Verschuiving is gaande....
Dit zal mijn laatste hoofdstuk zijn van dit "boek", tenzij er morgen
tijdens de bloedmaan/maansverduistering om 4:47 uur nog mooie
inzichten of wat dan ook komen. Dit kan dan ook weer het eerste
hoofdstuk, gaan worden in deze veranderende tijd naar "nieuwe" tijd.
(wat dus eigenlijk ons oorspronkelijke ZIJN IS in het NU)
(leuke datum: 27 mijn geboortegetal ...9-9-8: wat een voltooiing).
Na die enorme energie boost een paar dagen geleden, zag en voelde ik
continue een soort energieveld om mij heen. Lichtgeel van kleur met
zilveren draden. Het bewoog. Het verschoof van links naar rechts, ik
zat er in en bewoog mee. Kon niet anders ook, de hele aarde schoof
hierin mee. Het leek wel een lopende band waar we allemaal in
meegingen met dit verschil dat we er niet op stonden maar het zat om
ons heen. Het werd me getoond als zijnde dat dit, achter me, mee
verschoof met mij.
Links zag ik een soort verticale as waar we niet meer doorheen
konden en rechts was het open. Ik noem dit DE VERSCHUIVING.
Ik hoop dat ik dit duidelijk heb uitgelegd. Als er vragen zijn dan
hoor ik het wel.
In deze verschuiving meegaand zag ik in de wereld om mij heen steeds
meer veranderingen bij de mensen om mij heen. Liefdevoller,
attenter, openheid, samenwerken, etc.
En toen ineens moest ik denken aan wat we jaren geleden gehoord
hebben: als de verschuiving gebeurt, heb je dat eerst niet echt in
de gaten. Maar je merkt het na verloop van tijd dat er ineens hele
andere dingen om je heen en IN JEZELF gebeuren en gaande zijn.
Ineens heb je WEL de kracht om eerlijk voor jezelf uit te komen, op
te komen, liefdevol te zijn, te vergeven, compassie te hebben,
inzicht hebben in wat er om je heen gebeurt, mensen gaan ineens
vragen aan je stellen of vertellen ineens hun "spirituele"
belevingen en wat ik daar van vind, etc.
EN DIT VOEL IK EN ZIE IK!
Totaal, maar dan ook totaal helemaal geen zin meer hebben in welke
discussie dan ook. Alles wat niet van liefde is en geuit wordt doet
echt pijn! Heb je verdriet van, omdat je de pijn van de ANDER
voelt!!!!! Je voelt het verdriet van de ANDER!
Dit mij realiserende besefte ik dat de wereld in mij echt veranderd
is. Was het voorheen zo dat ik/we nog maar flitsmomenten van Hogere
trillingen in ons hadden, dit werd de laatste tijd steeds sterker en
meer en meer.
Totdat ik ging merken dat de boel is omgedraaid: ik kan nu meer en
meer in deze trilling verblijven en de "oude" trillingen "houden"
niet meer. Ze verdwijnen, lossen op.
EJ vroeg aan mij of ik onwankelbaar ben. Daar heb ik de tijd voor
genomen om te overzien en ik denk dat ik NU kan zeggen: JA ik ben
onwankelbaar in mijn vasthouden aan De Bron, Christus in mij. Ik kan
niet anders meer omdat ik dit meteen ervaar als niet prettig.
Ooh ja, het zal zeker soms niet makkelijk zijn om als "onwankelbare"
in dit leven hier rond te lopen en er zullen heus wel momenten komen
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van twijfel, maar ondertussen weet ik na al die jaren wel dat ik De
Ene BEN, die IK BEN en dit niet los KAN laten omdat ik HET ben!!
EJ vroeg ook aan mij....onkreukbaar?
Nou dat is er eentje......zij die zonder zonde is, werpe de eerste
steen, zei Jezus.
Ik weet wel dat als ik verblijf in contact met mijn ESSENTIE ik geen
liefdeloze handelingen KAN doen. Het weten dat ik dan uit ESSENTIE
handel, kan echter voor de "ander" LIJKEN als niet liefdevol.
Maar mijn intentie is dit niet en eigenlijk al jaren en jaren niet
meer. Gelukkig.
Onkreukbaar? Ik vind dit nog een groot woord. Wat is onkreukbaar? Er
zal heus nog wel eens een rimpeltje glad gestreken moeten worden,
denk ik. Of misschien is dit "oud" denken?
Ha...ik heb hem......dit is DENKEN, In Essentie ZIJN we De Bron en
die is onkreukbaar.
Dus...inderdaad als ik in ESSENTIE BEN, BEN IK ONKREUKBAAR. ZIJN WIJ
ONKREUKBAAR.
In ESSENTIE levende ga ik meer en meer het grote geheel overzien.
In dit proces zit ik, zitten we allemaal. Echter ieder op zijn
manier, snelheid, tijdsframe en wat diegene als ziele-opdracht in
zijn/haar blauwdruk heeft meegenomen naar dit leven.
Ik begrijp nu ook WAAROM Evert Jan mij aanmoedigde om te vragen of
ik al onwankelbaar en onkreukbaar ben (hi hi, met dit laatste heb ik
nog echt moeite om op te schrijven. Mijn “kreukbaarheid” zit nog te
vers in mijn geheugen, maar ik zie er nu wel de humor van in).
De veranderingen, de verschuivingen gaan verder door, maandagochtend
de volledige maansverduistering, volle maan. Al onze intenties van
de laatste maanden en vooral laatste weken en dagen zijn ingezaaid
en gaan tot wasdom komen.
Echter ook van de anti-christ. De scheiding zal groter en groter
worden, de pijn kan dieper gevoeld worden. En NU is het zaak om te
weten dat ik/wij liefde Ben, Essentie Ben, De BRON, CHRISTUS IN
MIJZELF DRAAG EN BEN. (mooi dat hier ook de laatste meditatie over
gaat. Zij die hem graag nog ontvangen, moeten dit even melden.) De
innerlijke Vrede IN mijZELF draag en dit uitstraal naar mijn
omgeving en dat dit als radertjes in elkaar draait en doorgegeven
wordt.
Blijven we in deze Liefde, dit Licht, dit lichtgele energieveld met
zilveren draden van de Moederenergie dan blijven we uit handen van
de anti-Christ.
Laten we dit met elkaar gaan doen, vasthouden met elkaar en voor de
wereld. In onze Kracht blijven, onze Essentie...onwankelbaar, geen
krimp geven. DAN zijn we zo sterk. Dan STAAN we sterk de komende
tijd!!!!
In grote liefde voor en met elkaar. Thea.
Dank je wel lieve Thea,
Ik weet geen goed antwoord hierop. Het is prachtig. Ik laat het tot
mij komen. Ik herken dingen die je schrijft. Ik voel de waarheid in
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dingen die je zegt. Ja we gaan elkaars emotie voelen. Dat zal onze
vreugde zijn maar soms ook ons verdriet .... En dan bij jezelf
blijven. In je liefde, ja dat is het.
Onkreukbaar weten wie je bent.... EN weten wie de ander is....ook
onkreukbaar. OOK Gods deel.
Het weten en voelen rolt bij mij nog door het dagelijks leven. Ik
zit nog in de schommelingen.
Hierin ben ik ook soms teleurgesteld in mijzelf. Maar ik voel ook
het grote Weten duidelijk om mij heen, dan weet ik dat het allemaal
goed is. Ik ben nog aan het oefenen. Of denk dat ik aan het oefenen
ben....? Tja,
Ik verheug mij op al het nieuwe. Ik verheug mij op het moment dat ik
weet dat het er is. Merk, voel, en leven kan.
Lieve wijze Thea, wat fijn om jouw inzichten te krijgen.
Wat fijn hoe jij je al in de TOP van de boom, ons de zon wil wijzen!
Maar gelukkig schijnt de zon door de bladeren heen, en worden we
allemaal verwarmd. Waardoor wij ook steeds meer bovenin die boom
willen en gaan, om de zon nog meer te voelen.
Dikke kus,
Agné

In Liefde en Eenheid, Thea
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Afsluiting Boek en Begin nieuwe boek
Ik zit nu buiten te typen en het voelt anders en het lijkt of de
energie anders is om mij heen en zeker nog in mezelf.
Wat zijn mijn bevindingen van de afgelopen nacht met de volle
supermaan en mooie rode maansverduistering.
Ik voelde dat ik gisterenavond al meer en meer opgetrokken werd in
de intensere hogere energie. We gingen om 23:00 uur slapen, had de
wekker gezet op 4:30 uur want om 4:47 uur zou de bloedmaan volledig
zijn. Het was prachtig kraakhelder weer en de maan scheen vol in de
slaapkamer. Viel snel in slaap en werden samen wakker om 1:30
uur....Piet sliep weer lekker in en ik bleef wakker...de energie
schroefde zich verder op. Mijn kruinchakra knalde zowat uit mijn
hoofd. Er gingen schokjes door mijn lichaam wat ik de laatste tijd
veel vaker gevoeld heb.
Op een gegeven ogenblik voelde ik in mijn bed liggend of ik
achterover viel. Een schok ging door me heen of ik achterover
viel......heel even dwaalden mijn gedachten af naar de mogelijkheden
van al die angstscenario's om direct dit weer los te laten en naar
mijn hart en liefde te gaan.
Elke " aanval" pareerde ik met Liefde en diepe stilte in
mij....niets geen gedachten. Alleen maar kijken en voelen....
Ineens zag ik een hele grote slanke man totaal in het zwart gekleed.
Levensgroot met mijn geestesoog. Ik beantwoordde die man direct met
mijn Liefde en licht en het leek of ik hem uitwiste. Hij verdween
ook weer direct....
Hierna werd ik nog meer IN mijzelf opgevuld met energie....ik zag
ineens het beeld hoe de aarde tussen de moeder ( maan) en de vader (
zon) schoof en ik voelde enorm deze Liefde van
VADER/MOEDER GOD die naar de aarde gestuurd werd. IK WIST HET GEWOON
en ik deed mee!!! Ik deed met De Moeder mee!!!!
De aarde werd ingebed in deze Kracht.
Ik werd ook een enorme grote bol en smolt met haar samen. Terwijl ik
dit schrijf voel ik weer die enorme energie in mijn hart, de
rillingen gaan door mijn lichaam en ik word er gewoon weer
emotioneel van. Dit gebeurde 2 keer en ineens herinnerde ik mij dat
ik twee jaar geleden ook zo'n soort ervaring heb gehad. Ik omarmde
de aarde, ook als een bol toen. Ik kwam uit een grot die openspleet.
Willem Alexander, Maxima en Beatrix bleven in die grot opgesloten.
Dus...ik zag en voelde hoe de aarde ingeklemd werd tussen deze
Liefde....ondertussen was het 3:33 uur geworden.....de
9....voltooiing....en ik viel in slaap om weer gewekt te worden een
uur later.
Totaal dizzy nog natuurlijk keek uit het raam boven aan de
straatkant...en ja hoor daar was de bloedmaan met nog een klein
licht randje. Toen ik op zolder uit het zolderraam keek
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verloor ik echt mijn evenwicht en het leek weer of ik achterover zou
vallen......
Heb geprobeerd om foto's van de bloedmaan te maken, maar te donker
met mijn toestel...ik voelde de energie in me.
Wat ik wel op de foto heb is een grote groene Orb.....de enige!!!
Heeft dit te maken met Orion, die zo enorm helder aan de andere kant
van het huis boven het water aan het schijnen was??? De groene
bevolking van Orion???? Moet ik ook ineens denken aan die grote man
in het zwart die ik even zag.....zit hier een verband in??? Was die
man de manifestatie van de groene Orb????
Wat
zag
Het
van

een sterrenhemel en zo helder en zoveel dat ik zelfs de Melkweg
EN......toen ik dus naar de IJSSELKANT liep een vallende ster.
ging zo snel dat ik er helemaal door verrast werd. Ik ga er maar
uit dat mijn energie en liefde de wens is voor de wereld!

EN VENUS STOND RECHT VOOR ONS HUIS, aan de IJsselkant en stond nog
laag boven de huizen enorm te schitteren. Ik heb Venus
gefotografeerd...weten jullie dat Venus lichtgeel is met een blauwe
lichtkant die uitstraalt?? Erg mooi !! Doet me denken aan die
energie die ik steeds zag, lichtgeel met zilveren draden. Die zie ik
overigens niet meer.
Enfin op een gegeven ogenblik vond ik het welletjes en lag om 5:10
uur weer in bed...het duurde natuurlijk wel weer even dat ik sliep.
Verder toen geen belevingen meer gehad. Piet maakte me om 9:00 uur
wakker....echter totaal dizzy nog.
Ik had om 10:30 uur zingen en ik kon mooi op deze manier mijn
overtollige energie kwijt aan al die mooie lieve zingende mensen,
want dat zag ik zo enorm.
En ik voel...de nieuwe wereld is een feit!!! Nu hieraan werken,
vasthouden, samen ZIJN....in Amerika spreken " hoge" pieten in het
Congres over de wereld.....laat deze liefdevolle energie van
VADER/MOEDER GOD HUN WEGWIJZER ZIJN!
Dit was het dan weer voor vandaag.....go with the flow!! En graag
hoor ik jullie belevenissen als die er waren.
In Liefde en Eenheid, Thea

Dank je voor 't uitvoerig verslag. Wat mooi je belevingen! en wat
prachtig dat je die liefde zo voelde! Ik stuur 't maar even alleen
naar jouw, ik weet niet of iedereen al die mails wil ontvangen.
Ik kon gisteren ook moeilijk in slaap komen van alles wat ik voelde.
M'n cellen in mijn lichaam waren zo aan 't trillen dat ik er wakker
van bleef. Ik moet dan ook bewegen. het voelt als met hoge energie
geladen, alsof je 10 km hard hebt gelopen en alles nog aan 't
bruisen is.
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Vanmorgen voelde ik het nog. Nu zo vandaag voel ik me prima,
heerlijk eigenlijk. Ben blij over al die mooie berichten. Zo
duidelijk en begrijpelijk. Zo is 't gewoon. De grote ommekeer is
ingezet.
Hoelang 't ook gaat duren.....er is geen weg meer terug.
En dat negatieve voel ik ook om mee heen. Vooral van mensen die ik
goed ken. Niet fijn. Misschien moeten we een beetje temperen, het
lijkt averechts te werken.
Hier alleen een mooie volle maan gezien... Verder niets bijzonders.
Kussss,
Caroline
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