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De Kunst om door Tijds Lijnen te Springen.
“Alhoewel het voor sommigen paradoxaal kan lijken, is jullie tijdslijn – jullie leven –
slechts een van vele mogelijkheden die gelijktijdig bestaan. En het is best mogelijk,
en ook jullie geboorterecht, om jouw tijdslijn en de mogelijkheden van je leven te
veranderen.
Jullie cultuur, om veel soort redenen, heeft jullie gehypnotiseerd te denken dat je
beperkt bent tot één tijdslijn. In deze boodschap zullen we proberen te spreken over
ons begrip van tijdslijnen en hoe je die kunt veranderen.
Als er ooit een toename is van chaotische gebeurtenissen, dan is er een
samenkomst van veelvoudige tijdslijnen. Door het feit dat jullie planeet een
Chaotische Knoop is binnen gegaan en steeds toenemende niveaus van chaos
beleeft, is er ook een toename in wat wij noemen tijdsknooppunten.
Tijdsknooppunten zijn er als twee of meer tijdslijnen samenkomen. Als resultaat van
hun nauwe nabijheid zijn er soms oscillatie- of trillingseffecten als de werkelijkheden
van een tijdslijn doorlopen, of als ze stoffelijk worden waargenomen door mensen op
een tijdslijn in de buurt. Sterke tijdslijnen kunnen ook letterlijk de mogelijkheden en/of
waarschijnlijkheden beïnvloeden van andere tijdslijnen in een tijdsknoop. Met andere
woorden, creatieve en nieuwe effecten vinden vaak plaats binnen tijdslijnen als ze
een tijdsknoop binnengaan (= nabijheid van andere tijdslijnen).
Dit zijn evolutionaire sprongstarten (jumpstarts, autotaal) die geweldige
mogelijkheden bieden voor versnelde evolutie als jullie begrijpen hoe je ze kunt
gebruiken. Als resultaat van de vluchtige aard van gebeurtenissen op jullie planeet
zijn er veelvoudige tijdsknooppunten die opduiken. Dit is een zeer gecompliceerde en
complexe zaak en we zullen proberen die in de kleine stukjes te breken omdat we
denken dat deze informatie vitale betekenis heeft voor degenen bij jullie die het
ascentieproces op zich nemen en voor zuivere overlevingswaarde. Laten we eerst
onze aandacht richten op het grotere plaatje en daarna op individuele strategieën die
we je voorstellen.
Achtergrond
Jullie planeet zweeft op de rand van totale transformatie. De vorm van die
transformatie heeft veelvoudige uitdrukkingen en het zijn jullie – het collectief – die
de resultaten in grotere of minder mate zullen beïnvloeden.
Sommige van die resultaten, die mogelijkheden, vervullen de profetieën van
planetaire verwoesting en zuivering. Andere tijdslijnen, andere uitdrukkingen
onthullen een ander resultaat. Een plotseling onverwachte verschuiving in het
menselijk bewustzijn zou de Beheersers op hun knieën kunnen brengen, welke zo
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negatief jullie bestemming beïnvloed hebben. En er zijn honderden andere mogelijk
tijdslijnen tussen deze twee polariteiten in.. Er zijn oude gevestigde belangen in jullie
gemeenschap die willen dat jullie gehypnotiseerd blijven, die willen dat de
begoocheling in stand blijft dat jullie beperkt blijven tot één tijdslijn, een ervaring in
het leven zoals zij die juist achten.
Maar jullie hebben in je aard de gave om tijdslijnen en waarschijnlijkheden te
veranderen tot op het laatste moment van een gebeuren – of die nu persoonlijk of
collectief is. We zeggen niet dat dit “positief” is. We zeggen dit als feit wat betreft
jullie evolutionaire mogelijkheid. Of jullie nu collectief deze mogelijkheid bereiken of
niet, blijft afwachten, maar het pad van een Ingewijde is om omhoog te reiken naar
het hoogste potentieel, ondanks wat er wel of niet om hem of haar heen aan het
gebeuren is. Aldus, zullen we in deze boodschap bepraten wat je kunt doen, en hoe
je dat moet doen.
Vanuit ons perspectief is jullie collectieve bestemming het totaal van individuele
keuzes die jullie als persoon maken. Dit wordt gecombineerd met evolutionaire- en
aardekrachten die ver voorbij de mogelijkheden van jullie en jullie medemensen
liggen om ze te beheersen. Deze collectie van krachten houden ook kosmische
patronen van energie in en bedoelingen vanuit gebieden van de kosmos verder dan
jullie lokale zonnestelsel, want jullie zijn deel van een complexe kosmische matrix die
jullie universum is.
Als we een metafoor zouden gebruiken zouden we zeggen dat jullie als mensheid,
op een groot oceaanschip zitten. Maar velen van jullie zijn in slaap, en er is iemand
aan het roer die het schip stuurt wie daar niet zou moeten zijn. Want vele historische
en trans-historische redenen , waar we nu even niet in gaan, diverse wezens hebben
over jullie schip het commando gehad.
Maar, ah, hoe zijn de getijde stromen aan het veranderen! Meer en meer van jullie
zijn wakker aan het worden, alhoewel sommigen, nog steeds half in slaap, waggelen
over het dek terwijl ze de onstuimige storm gadeslaan van hun wereld die voor hun
ogen verandert. De Beheersers weten dat velen van jullie wakker worden – teveel
naar hun welbevinden.
Het is werkelijk een interessante tijd om in te leven!
De huidige ecologische situatie in de Golf is een voorbeeld van veelvoudige
tijdslijnen. Ondanks het grote pogen van jullie media om de situatie voor afgedaan te
houden, voelen velen hoe ernstig de situatie is, en echt, er zijn complicaties in de
Golf regio die onder de oppervlakte zitten, letterlijk en figuurlijk.
In onze vorige boodschap hadden we het over diverse mogelijke tijdslijnen voor dit
gebeuren. Welke van die mogelijke tijdslijnen zich zal ontvouwen in jullie drie
dimensionale werkelijkheid staat niet in modder of in beton geschreven, maar is een
veranderlijk gebeuren of uitkomst. In deze boodschap willen we praten over hoe
jullie, als individu, van een tijdslijn kan springen naar een andere bestemming,
ogenblikkelijk. Dit kan naar jullie beschaving geëxtrapoleerd worden als springen
door tijdslijnen, maar dat is een onderwerp voor een andere keer.
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Voor het moment willen we onze aandacht leggen op jullie, de individuele mens en
hoe je van een rampzalige tijdslijn af kunt springen- met een uitkomst die je niet wilt –
naar een die gunstiger is, levensvriendelijk, en vol evolutionair potentieel.
Even vastleggen, er zijn technologische middelen om van tijdslijnen af te springen,
maar onze informatie hier gaat over het menselijk bewustzijn en hoe jullie, door de
kracht van je eigen bewustzijn en intentie, van tijdslijnen kunt wegspringen. Voor
deze poging, hebben jullie al twee van de grootste schatten in je eigen natuur – jullie
soevereine wil (om keuzes te maken) en je talent om te voelen. Deze twee, indien
ze juist worden gecombineerd, zullen je in staat stellen om van de ene naar een
andere tijdslijn te springen als je dat wilt, als mede-scheppers van je eigen
werkelijkheid dan dat je louter pionnen bent op een schaakbord.
Het Fundamentele Principe
Het fundamentele principe om van de een naar een andere tijdslijn te springen, houdt
de coördinatie in van enkele betekenisvolle velden van intentie.
1) Je identificeert de tijdslijn waar je in wilt gaan.
2) Je verandert je trillingsstaat om bij die nieuwe tijdslijn te passen.
3) Je sluit deze trillingsstaat af zodat die niet schommelt/fluctueert.
4) Je onderneemt actie die een uitdrukking is van de nieuwe tijdslijn.
5) Je volhard erin.
Bij deze vijfde fase, moet je de trillingsstaat bewaren van de nieuwe tijdslijn die je
uitgekozen hebt, en maakt keuzen die met de nieuwe tijdslijn samenhangen en
volhard hierin ondanks zintuiglijke informatie van het tegendeel.
Deze laatste fase van volharding is belangrijk omdat jullie huidige tijdslijn een
opeenstapeling is van wat je gelooft en van je bedoelingen. Afhankelijk van de kracht
van dit soort denken en bedoelingen, moet je misschien een grote hoeveelheid
energie bijeenbrengen om de serie patronen van je leven te kunnen overstijgen.
De informatie die we met je delen kan gebruikt worden om je te richten op elke
tijdslijn of uitdrukking in je leven, tot aan de meest wereldse situatie. In deze
boodschap echter zullen we ons richten op de methode voor het springen van en
naar tijdslijnen met betrekking tot het ascentie proces en hoe je naar tijdslijnen kunt
gaan die anders is dan de tijdslijn van de cultuur waar je heden in woont.
Dit is voor sommigen een revolutionair idee; maar voor ons is het gewoon een
waarheid over jullie natuur. Jullie zijn schepper goden en godinnen, en de informatie
die we delen is gewoon jullie geboorterecht. We bieden dit in deze tijd aan jullie aan
met de verwachting en de hoop dat velen van jullie van en naar tijdslijnen gaan
springen en de kiel doen omslaan van het schip waar je op zit en het schip naar
veilige en gunstige wateren brengen.
En nu genoeg met die metaforen, laten we nu naar de realiteiten gaan van hoe je
van en naar tijdslijnen springt.
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Ascentie
Het ascentieproces, gezien vanuit ons perspectief, houdt de bezieling in van je
tweede lichaam, jullie KA en zijn verheffing in trilling zodat het meer licht uitzendt en
uiteindelijk de SAHU wordt, het Onsterfelijke Energie Lichaam. Er zijn veel manieren
om de vibratie van iemands Ka op te heffen. De meeste van jullie spirituele tradities
hebben hun eigen methodes om je vibratie omhoog te brengen, ongelukkigerwijs is
veel ervan ook met dogma’s door raadselen omgeven, met taboes en eerlijk gezegd
ook met bemoeiachtige patronen van gedachtevormen die door hen daar zijn
geplaatst die het zelf niet deden en die niet jullie vrijheid wensen, maar die willen
profiteren van jullie gevangen zijn.
En ja, het is droevig te zeggen dat sommige van jullie spirituele tradities – en
specifiek jullie godsdiensten – arglistige vallen zijn en indien jullie omhoog moeten
gaan in de ascentie van je eigen wezen, moet je waarheid van leugen gaan
onderscheiden. Alleen jullie kunnen deze taak uitvoeren, want het is een van de
noodzakelijkheden van meesterschap. Dit is een streep in het zand van het
bewustzijn zelf voor degenen die de ascentie van hun eigen wezen hebben
verkozen. Ze worden meesters van waarheid en gaan niet aan de kant om leugen uit
de werkelijkheid te speuren. Zij zijn geen slaven van dogma. Ze buigen voor
niemand anders dan voor hun eigen goddelijkheid.
Van energetisch standpunt uit gezien, begint het ascentieproces als je levenskracht,
(dat Sekhem werd genoemd door de oude Egyptenaren,) omhoog te stijgen op de
Djed, of op het heilige pad van de chakra’s. Dit is de ascentie in zijn eenvoudigste
vorm. Het is de uitbreiding van bewustzijn en besef. Terwijl je levenskracht je hogere
breincentra binnengaat en als jullie KA lichaam bezield raakt, kun je een volgende
fase binnengaan van ascentie. Bij deze fase begin je het licht zelf te
metaboliseren/verteren. Met licht bedoelen we spiritueel licht, een licht dat in de
spirituele rijken bestaat. Dit licht voedt het KA lichaam en neemt in vibratie toe. Als
het KA lichaam een bepaalde sterkte bereikt, of trillingssterkte, zonder te fluctueren,
ontsteekt het in een soort etherisch vuur, en keert het in SAHU om, of in het
Onsterfelijke Energie Lichaam. Dit kan gezien worden als een van de laatste fasen
van deze specifieke vorm van ascentie. Maar wat wij erg duidelijk willen maken is dat
elke beweging omhoog in het bewustzijn en beweging van de levenskracht omhoog
op het pad (op de djed) ondanks welke gebruikte methode, deel is van het
ascentieproces.
We willen nu enkele basische concepten en trainingstrategieën bespreken die deel
zijn van een basische methode om van en naar tijdslijnen te springen. We zullen dan
onze aandacht richten op hoe je een nieuwe waarschijnlijkheid kunt creëren voor
jezelf, zelfs midden in wat grote problemen lijken te zijn. En nog belangrijker, we
zullen een betekenisvolle evolutionaire gelegenheid onderzoeken die in je huidige
tijdsknoop bestaat.
Een van de eerste taken die je onder ogen ziet als je naar een andere tijdslijn springt
is het overstijgen van angst. De meeste mensen vrezen het onbekende, maar er is
hier een veel verraderlijker element bij betrokken. De Beheersers, zij die jullie
bestemming willen beheersen en er van willen profiteren, zijn meesters van de
projectie van angst en ze gebruiken grote bronnen van mindcontrole
(gedachtebeheersing) en hypnose via de media om de massa’s ervan te overtuigen
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dat er veel is om te vrezen. En daar er eerlijk gezegd iets van waarheid zit in die
redenen voor angst, wordt de hogere waarheid niet onthuld.
De hogere waarheid, zoals wij die zien is jullie gave om je werkelijkheid te
veranderen, je ingeboren talent om de twee schatten te gebruiken van je soevereine
wil en je talent om te voelen als middel om in nieuwe tijdslijnen te navigeren. Laten
we hier even specifiek worden.
Zoals we eerder zeiden begint het soort ascentie waar we over spreken met de
eenvoudige beweging van je levenskracht het pad omhoog, of in je ruggengraat,
naar je hogere breincentra. Terwijl dit gebeurt worden de energiewielen in je KA
lichaam, de chakra’s geactiveerd op nieuwe wijzen. Dit opent ramen van nieuwe
mogelijkheden en nieuwe inzichten, nieuwe vormen van inspiratie en creativiteit
bloeien op. Maar als het bewustzijn in angst of vrees zit opgesloten, wordt het
gevangen door de lagere centra, zoals impulsen om te overleven, voor sex en macht.
Om diverse historische en trans-historische redenen, waar we al eerder op
zinspeelden is er en is nog steeds een geheime samenspanning geweest om de
mensheid gevangen te houden in de lagere centra, om angst te vereeuwigen als
middel om de bestemming te beheersen. Dus voor elke meester die het pad omhoog
kiest, is een van de eerste horden om te nemen het door de Vallei van Angst te
gaan – de geprojecteerde gedachtevormen van iemands cultuur. Daarna moet je
door de portalen van beperking komen die je begrenzen, om de leugens te
herkennen die vereeuwigd zijn, zelfs bij sommige van jullie heiligste godsdiensten.
Maar laten we zeggen dat jullie de moed en de kracht hebben om zo’n doorgang te
nemen en laten we zeggen, bijvoorbeeld, dat de tijdslijn waar je in wenst te leven er
een is van welwillendheid en van vriendelijkheid is. Hier staat hoe je dat doet, en
herinner je dat diezelfde hoofdzaak voor iedere tijdslijn geldt die je voor jezelf wilt
creëren:
Voorbereiding en Training .
De eerste stap is om de tijdslijn te identificeren die je wilt scheppen, waar je in wilt
leven. In dit geval is dit dus een tijdslijn van liefdevolle vriendelijkheid. De tweede
stap is om in de trillingsstaat te gaan die past bij die tijdslijn. In dit geval is dat een
gevoelsstaat van liefdevolle vriendelijkheid, dus zul je zoveel mogelijk als je kunt
zelf in die staat wonen. Hiermee bedoelen we dat je liefdevolle vriendelijkheid moet
laten zien aan anderen èn aan jezelf.
De derde stap is om dit trillingsveld vast te zetten, zodat het niet fladdert/fluctueert.
Dit is een belangrijk aspect van het springen van en naar tijdslijnen omdat de oude
trillingsstaat een leven van zichzelf heeft.(winny: zeg maar, snel boos zijn, snel bang
zijn…etc.) Juist omdat je gekozen hebt om een nieuwe tijdslijn te scheppen en in
een trillingsstaat bent gestapt die bij die tijdslijn hoort, is dat nog geen garantie dat de
tijdslijn zich zal manifesteren of verder door gaat. Je moet het trillingsveld op zijn plek
vastzetten, want dit is wat je toegang ondersteunt naar de nieuwe tijdslijn.
Die eerste twee stappen betreffen je soevereine wil. Je kiest een tijdslijn die je wilt
ervaren. Je kiest een trillingsstaat die past bij de tijdslijn. En bij de derde stap, het
vastzetten in de trillingsstaat – gebruik je de tweede schat van je natuur: je talent om
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te voelen.
Door de trillingsstaat te voelen waar je in wenst te zitten, versterk je die; verstevig je
die. En als je daar ook een samenhangende emotionele staat bij insluit zoals
waardering of dankbaarheid voor die trillingswerkelijkheid, zul je de geboorte ervan
verhaasten.
Deze eenvoudige handeling van waardering of je dankbaar voelen voor de nieuwe
tijdslijn is de katalysator voor de werkelijkheid van die nieuwe tijdslijn, een wijze van
doen die het denken verbijstert. Dus is het dat de twee schatten van jullie natuur
samen verbonden zijn bij deze drie stappen. De volgende stap heeft weer je
soevereine wil nodig. Je moet volharden, om de visie vast te houden van de nieuwe
tijdslijn en de trillingsstaat, wàt jouw zintuigen je ook zeggen. En dit is nu de passage
waar veel mensen falen.
De manifestatie van een nieuwe tijdslijn in jullie drie-dimensionale werkelijkheid heeft
een opeengestapelde energie nodig. Als je hardnekkig de visie vasthoudt van de
nieuwe tijdslijn met het trillingsveld (of het voelen daarvan), samen met de
dankbaarheid dat het alreeds bestaat, zul je energie opstapelen.
De opdracht hier is om waar te zijn voor je visie terwijl je aandacht schenkt aan wat
de huidige werkelijkheid je laat zien. Dit gaat niet over doen alsof. Het gaat erom de
werkelijkheid onder ogen te zien zoals die zich aan je voordoet terwijl je
tegelijkertijd een hogere visie vasthoudt. Met andere woorden: Je gaat met de
werkelijkheid van je leven om terwijl je tegelijkertijd de visie van een ander leven
vasthoudt. Dit is de kunst.
Als je ons voorbeeld gebruikt, als je een leven wilt scheppen met meer liefdevolle
vriendelijkheid, ga je in die trillingsstaat door liefdevolle vriendelijkheid aan anderen
te laten zien. Als je in staat zou zijn om ook dankbaarheid te voelen voor die
trillingsstaat, zal het de schepping versnellen van de nieuwe tijdslijn.
In werkelijkheid zal er een periode zijn waarin je zult herkennen dat niet iedereen in
staat is tot liefdevolle vriendelijkheid, noch om die voor die zaak te kunnen
ontvangen. Jullie visie zal dan verfijnd worden door de werkelijkheden van het leven,
en deze rijping van je bewustzijn zal natuurlijk plaats vinden, als je omgaat met de
werkelijkheden van je huidige tijdslijn samen met het verrijzen van je nieuwe tijdslijn.
Een resultaat van door deze manier van tewerk gaan is dat je een meester zult
worden van liefdevolle vriendelijkheid en een meester om om te gaan met degenen
die zulke trillingsstaten niet kunnen uitdrukken. Uiteindelijk zul je een leven beleven
van meer liefdevolle vriendelijkheid, waarin meer mensen die zelfde kwaliteit
uitdrukken naar jullie toe en jullie naar hen. En als je iemand tegenkomt die niet in
staat is om deze kwaliteit uit te drukken zul je meer in staat zijn om met hem of haar
om te gaan zonder die kwaliteit in jezelf kwijt te raken.
.
Aldus zaai je de nieuwe tijdslijn en de nieuwe werkelijkheid voor jezelf.
Laten we nu terugkeren naar de collectieve tijdslijn.
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Zoals we eerder zeiden zijn knopen verbindingspunten waar veelvoudige tijdslijnen
op een punt samenkomen en jullie kunnen springen van de een naar de andere
tijdslijn als je begrijpt hoe dat gedaan wordt. We legden juist het voornaamste
grondprincipe uit zoals dit van toepassing is op individuele tijdslijnen. Laten we nu
praten over hoe jullie naar een andere tijdslijn kunnen springen dan die van een
bepaald collectief.
Zo paradoxaal als het mag lijken is het best mogelijk om in een aparte tijdslijn te
leven, om een andere ervaring te hebben in het leven dan degenen om jullie heen.
Laten we dat opnieuw op een andere manier zeggen. Het is mogelijk om in de hemel
te leven terwijl anderen in kwellingen leven. Op de diepste niveaus van bewustzijn is
het gewoon een zaak van keuze.
We erkennen dat jullie gemanipuleerd zijn geworden en nog steeds worden door
krachten die jullie gevangen willen houden. Maar onze keuze in deze communicatie
is om je sleutels te geven om uit die gevangenis te springen, niet om in de
geschiedenis ervan te wonen, of bij de personen ervan die daarin betrokken zijn.
Want in waarheid zijn de ware Beheersers onzichtbaar voor jullie. Zij zijn de Puppet
Meesters.
Terwijl chaotische gebeurtenissen escaleren zullen jullie vele gelegenheden hebben
om door tijdslijnen te springen. Onze suggestie is om je de stappen te doen
herinneren waar we eerder over spraken. Je kunt met deze methode experimenteren
door te kiezen om een experiment uit te voeren. Kies iets uit dat je als werkelijkheid
wilt laten ontvouwen in je leven en gebruik de stappen waarover we spraken. Zie wat
je kunt scheppen.
Stoffelijk en Spiritueel Overleven
Onze essentiële reden om deze boodschap mee te delen houdt iets met een grotere
consequentie in dan het scheppen van persoonlijke wensen. Dit “iets”heeft letterlijk te
maken met jullie overleving, stoffelijk en spiritueel.
Terwijl chaotische gebeurtenissen escaleren zullen jullie krachten van intuïtie
belangrijker worden dan ooit tevoren.
Sommige mensen noemen het “ingevingen”. Zonder te weten hoe je dat weet, weet
je plotseling wat je in een situatie moet doen.
Zo werkt de intuïtie. Op die momenten van intuïtie ben je in een knooppunt – een
tijdsknooppunt – waarin je naar een andere tijdslijn kunt springen en naar een andere
uitkomst.
Deze toename van intuïtieve ontvankelijkheid is een van de kenmerken van
persoonlijke ascentie of het naar boven gaan in bewustzijn. Een verder ontwikkelde
intuïtie heeft duidelijk stoffelijke overlevingsvoordelen.
Zojuist zeiden we iets dat voor sommige mensen paradoxaal kan zijn. We zeiden dat
het talent om door tijdslijnen te springen stoffelijke en spirituele voordelen heeft.
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Wat we bedoelden is dat het talent om van een tijdslijn te springen naar een andere
uitkomst in bepaalde situaties kan resulteren in stoffelijk overleven. Met spirituele
overleving bedoelen we dat er bedreigingen zijn voor je spiritueel ontwaken. Als je
het spoor verliest van je eigen waarheid, als je de twee schatten verliest die je in
jouw natuur bezit – je soevereine wil en je talent om te voelen - dan ben je spiritueel
in gevaar. Verlies het zicht niet op deze schatten in jezelf. Als chaotische
gebeurtenissen toenemen, en die zullen – want dit is de geboorte van een nieuwe
wereld – zullen de Beheersers hun inspanningen vergroten. Wees wantrouwend voor
mind-control (gedachtebeheersing) en voor elke gedachtevorm die je soevereine wil
en je talent om te voelen beperken zonder te letten waar die vandaan komen – zelfs
al komen ze uit een van jullie “heilige” godsdiensten.
Elke gedachtevorm, en het maakt niet uit hoe die gekleed is, in een heilig gewaad of
met politieke correctheid die je soevereine wil om te kiezen of je capaciteit tot voelen
beperkt, moet worden vermeden. Dit is een vitale noodzaak voor degenen van jullie
die deze passage spiritueel intact wil overleven.
De Convergentie (in een punt samenkomen) van Tijdslijnen en de Verandering
van Waarschijnlijkheden
Laten we nu onze aandacht richten op de voornaamste reden voor deze
communicatie. Alles wat we zeiden tot aan dit moment toe is achtergrond en zijn
suggesties voor de training van je eigen bewustzijn om door tijdslijnen te springen.
Maar nu leggen we de aandacht op twee hoogst belangrijke tijdslijnen die
onafhankelijk van jullie schepping bestaan. Deze zijn van een andere orde van
bestaan. Ze zijn niet geschapen uit jullie persoonlijke keuze. En ze staan lijnrecht
tegenover elkaar.
Jullie zitten, zoals we bij talloze gelegenheden gezegd hebben, in veelvoudige
tijdslijnen en waarschijnlijkheden tegelijkertijd. Een van de tijdslijnen waarin jij en de
mensheid leven op dit moment is de vervulling van de profetieën van ondergang en
planetaire verwoesting. Dit is een zeer werkelijke tijdslijn. Maar het is maar één
mogelijke tijdslijn. Jullie zitten op een convergentiepunt, een tijdsknoop, waarin het
mogelijk is om uit die ondergangswaarschijn-lijkheid weg te springen naar een nieuw
soort Aarde en een nieuwe orde van bestaan.
Deze tijdslijn, die we de Nieuwe Aarde noemen, is een heel andere dimensie van
ervaring dan jullie huidige werkelijkheid. In deze tijdslijn wordt Aarde diep geëerd en
in dank vastgehouden door de massa van de mensheid die de waarheid begrijpt en
waardeert dat alle leven onderling is verbonden.
Hier is Aarde niet geteisterd en geëxploiteerd voor het gewin – tot schade van haar
eigen ecosysteem. Technologieën zijn getransformeerd door de opheffing van het
menselijk bewustzijn. Weg zijn de levensbedreigende technologieën en
levensbeschadigende gedachtepatronen van jullie huidige era. Oorlogen zijn een
ding van het verleden. De Beheersers die negatieve krachten uitoefenden op jullie
bestemming door hun manipulatie van godsdienst, economie en internationale zaken
hebben hun macht laten varen. Het leven zelf wordt als heilig gezien en een nieuw
begrip van de gewijdheid van materie wordt door de mensheid omhelsd. Er is geen
oorlog tussen Hemel en Aarde in deze nieuwe wereld.
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Er zijn meer zaken die we over deze tijdslijn kunnen zeggen maar jullie hebben een
zintuig hopen we, voor het verschil tussen deze tijdslijn en die andere die uiteindelijk
voert naar ondergang en vernietiging.
Er is een ding dat we meer willen zeggen over deze tijdslijn van de Nieuwe Aarde.
Het gaat over een attribuut dat we specifiek waarderen. In deze nieuwe tijdslijn zijn
de sluiers tussen de werelden dun en er is een grotere uitwisseling tussen mensen
en intergalactische wezens – zoals wij – en met wat jullie misschien de deva en spirit
werelden noemen.
Nu moeten we zeggen dat het niet onze bedoeling is om jullie te regeren, want wij
geloven in geen-tussenkomst (non-intervention). We zullen ons niet bemoeien met
jullie vrije wil. Maar, we zijn wel vrij om aan jullie door te geven wat we zien.
In het oude Egypte was er een godin Maät genoemd, die een set schalen had en bij
de dood van een Ingewijde werd zijn/haar hart op een schaal geplaatst en een veer
op de andere schaal. Als het hart zo licht als een veer was, zou de Ingewijde
toegang krijgen naar de hemelse werelden – en dit betekende hogere staten van
bewustzijn. Maar als het hart beladen was met negatieve zaken, spijt en smart zou
de Ingewijde terug moeten keren naar de lagere werelden.
Op een hele reële manier zit de mensheid op het ontmoetingspunt met Maat. Elke
mens die in de tijdslijn van ondergang gelooft, in vernietiging en verschrikkingen zal
meer toevoegen aan die werkelijkheid. Iedereen die de tijdslijn van de Nieuwe Aarde
als werkelijkheid ziet zal toevoegen aan die werkelijkheid.
Jullie zijn in deze situatie niet machteloos. Jullie hebben in je ware aard de macht
van radicale verandering voor jezelf en voor de planeet – specifiek voor de
mensheid. Als je een resonantie voelt met die tijdslijn van de Nieuwe Aarde, en als je
kiest om in deze nieuwe orde van zijn te willen leven, dan zul je toevoegen aan je
gewicht, zogezegd, en meehelpen om de schalen te laten kiepen.
We willen graag zeggen wat we eerder zeiden, vanwege de vitale belangrijkheid. Het
is mogelijk om in de hemel te leven terwijl degenen om je heen in kwellingen leven.
Dit heeft weinig te maken met je plaatsing in tijd en ruimte maar meer met je
trillingsstaat.
Als je de waarheid voelt van wat wij zeggen en er voor kiest om je met de Nieuwe
Aarde te verbinden, dan verwelkomen we je naar een nieuwe tijdslijn en naar een
nieuwe bestemming.
Onze suggestie is om langs de stappen te gaan die we je eerder gaven over hoe je
door tijdslijnen springt en om met het grote experiment te beginnen. Ga de tijdslijn
van de Nieuwe Aarde binnen en bereid jezelf voor op het wonderbaarlijke.
Ten slotte – laat de Aarde tegen je spreken. Laat haar jou liefkozen en jullie haar
diepste kennis en wijsheid overbrengen. Ze zal een grote bondgenoot zijn in de
komende veranderingen.
We zullen jullie verdere informatie geven in toekomstige communicaties over het
springen door de tijdslijnen heen en over de Nieuwe Aarde. Maar voor nu hopen we
dat je een grond begrip hebt gekregen over hoe je verder kunt gaan.
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Zoals altijd zelfs midden in zulke grote problemen als jullie nu onder ogen zien,
houden wij voor jullie, de menselijk familie, een hogere visie vast. Wij zien jullie
verborgen grootheid, ook al kun je die zelf niet zien. We houden het licht vast in dit
uur van duisternis. Het is gewoon een herinnering aan het grote licht die jullie in
jezelf bewaren. Het is tijd om dit licht in jullie te bevrijden. Toekomstige generaties
zullen gezegend worden door jullie opstijgen. Zo zij het.
The Hathors ”
August 3, 2010

Tom’s Gedachten en Observaties
Diverse dingen raakten me bij deze communicatie. Ten eerste gebruikten ze de term
trans-historisch, die ik nooit eerder hoorde. Toen ik hen daarover vroeg zeiden ze
dat het een manier beschreef van kijken naar bepaalde soorten intergalactische
invloeden die de lineaire tijd transcenderen. Aldus werden de invloeden waar zij over
spraken opgewekt buiten de tijd, zoals wij die kennen, maar dan getoond in onze
tijdslijn vanuit de préhistorie tot aan het huidige moment. Ik begrijp niet helemaal wat
ze hier zeggen. Ik geef het alleen maar door.
Daar ze het belang van tijdsknooppunten zo vaak benadrukten en het punt
versterkten hoe je vanuit de ene tijdslijn naar een volgende springt, vroeg ik hen wat
de tijdsduur was voor dit huidige tijdsknooppunt. Volgens hen is dit knooppunt
hoogst betekenisvol omdat het veelvoudige samenkomsten bevat van
mogelijke/waarschijnlijke tijdslijnen die onze planeet en onze bestemming als soort
beïnvloeden. Twee van de tijdslijnen die ze specifiek noemden waren een tijdslijn die
de profetieën vervulde van planetaire zuivering en de vernietiging samen met een
tijdslijn die naar een nieuwe voordeliger toekomst leidt, een tijdslijn waarnaar zij
verwezen als de Nieuwe Aarde.
Dus wanneer zal deze tijdsknooppunt beginnen en wanneer zal deze eindigen?
Volgens hen dook deze tijdsknoop van polair tegengestelde bestemmingen in onze
3D werkelijkheid op in juli van dit jaar en zal doorgaan met diverse omzettingen tot
aan juli 2013.
Merk alsjeblieft op dat ze niet zeggen dat de Nieuwe Aarde tijdslijn in bestaan kwam
tijdens deze tijdsknoop. In feite, volgens hen, is deze voordelige tijdslijn er al enige
tijd. Maar de polaire tegengestelde tijdslijnen van planetaire vernietiging versus
planetaire vernieuwing zijn nu zeer dicht bijeen (het tijd knooppunt aspect). Aldus, als
men weet hoe je door tijdslijnen springt, is het veel makkelijker te doen als de tijdslijn
die je wenst zo dichtbij die ene is waar je in zit.
Het belang van dit tijdsknooppunt is dat de mensheid op een keuze punt zit
betreffende welke tijdslijn ze wil beleven als de collectieve werkelijkheid. En volgens
de Hathors zal de werkelijkheid die overheerst verankerd worden door de keuzen die
we nu maken, als individu en als collectief.
In deze boodschap hebben de Hathors een basische methode om door tijdslijnen te
springen, meegedeeld die zoals zij aangaven voornamelijk informatie bevat voor
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degenen van ons die willen leven in een andere en gunstiger werkelijkheid dan in
een toenemende surrealistische en levensnegatieve werkelijkheid waar de mensheid
heden in leeft.
Het stuk Training en Voorbereiding uit hun boodschap kan beslist worden gebruikt
als een methode voor persoonlijke manifestatie. Werkelijk, zij die ervaren zijn in dit
soort zaken zullen deze informatie echt zien als Manifesteren 101. Maar de
eenvoud van de methode logenstraft zijn intensheid. De Hathors zijn meesters van
vereenvoudiging van complexe concepten en technieken, en dit is niet anders. Maar,
hun reden om deze grond methode mee te delen is niet om wensen te manifesteren,
alhoewel dit ook voor dat doel werkt, het is meer om een methode te presenteren die
ons radicaal planetaire werkelijkheden kan laten verschuiven/veranderen – als het
niet is voor het groter collectief van onze menselijke familie dan minstens voor
onszelf.
Ik houd van de metafoor die zij uitkozen om onze huidige situatie te beschrijven – als
een schip op zee. Werkelijk, onze situatie laat me denken aan wat er op de Titanic
gebeurde toen die zonk. Het schip had een ijsberg geraakt en de lagere niveaus van
het vaartuig vulden zich met water. Eerst probeerden ze het gevaar weg te houden
bij degenen op de bovenste dekken. En dus ging het feest verder, compleet met
orkest, totdat het einde duidelijk werd.
In de gemanipuleerde media-hype van onze door consumenten bezeten cultuur,
wijzen velen naar ons schip de S.S. Westerse Beschaving, die serieus naar een kant
rolt, of die gevaarlijk laag in het water hangt.
De Hathors denken dat als er genoeg mensen door de tijdslijnen springen, en de
profetische tijdslijn van planetaire vernietiging achter zich laten, en in de plaats
hiervan de gunstiger en meer levensbevestigende werkelijkheid binnengaan van wat
zij de Nieuwe Aarde noemen, dat veel van de rampzalige profetieën betreffende
onze planeet niet zullen gebeuren.
Maar ze zijn ook duidelijk dat als het collectief niet verschuift naar een hogere
bestemming, er iets merkwaardigs zal gebeuren voor degenen die de moed hebben
een andere werkelijkheid te leven dan die op ons is gedrukt door onze huidige
cultuur: “Het is mogelijk om in de hemel te leven terwijl degenen om je heen in
kwellingen leven.”
Er is nog iets in deze laatste boodschap dat ik zie als van vitaal belang – speciaal
voor hen onder ons die feitelijk door de tijdslijnen gaan proberen te springen. En dit
“iets” heeft te maken met onze menselijke capaciteit van misleidend of “magisch
denken”. In het geval dat jij je niet bewust bent van die term, magisch denken is een
denk “mentale ziekte” waarin de persoon denkt dat door gewoon iets te denken het
werkelijkheid wordt of werkelijk gemaakt kan worden zonder enige inspanning van
hun zelf.
Er is in mijn opinie, een zeer giftig element in het New Age denken dat ontkenning
aanmoedigt als een middel om om te gaan met bepaalde moeilijkheden in het leven (
d.w.z. magisch denken). En om zeker te zijn, de huidige en escalerende
ongezondheid van onze wereld is toenemend moeilijk voor velen van ons om daar
mee om te gaan. Maar als iemand die dit leest denkt dat ontkenning een acceptabel
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middel is om met de werkelijkheden om te gaan van onze huidige tijdslijn, wil ik
duidelijk maken dat de Hathors iets geheel anders zeggen.
Deel van de kunst om door tijdslijnen te springen is om de visie en de
trillingskenmerken vast te houden van de tijdslijnen die we willen beleven. Maar
tegelijkertijd moeten we aandacht schenken aan de feitelijke realiteiten van de
tijdslijnen waar we in zitten. Dit is tussen twee werelden in leven en dit is het soort
meesterschap waartoe de Hathors ons oproepen.
Ik verwacht dat velen van ons die er voor kiezen om door de tijdslijnen heen te
springen (inclusief mijzelf) een curve in leren zullen tegenkomen, waarin we te kort
komen of in staat zijn om naar de nieuwe tijdslijn te springen en/of falen dat te doen.
Dit is compleet normaal als je een nieuwe vaardigheid leert, en ja, dit is essentieel
een nieuwe vaardigheid – alhoewel een intense. Dus mijn advies aan iedereen van
ons neofiet tijdslijnspringers is om aardig voor onszelf te zijn, om zelf veroordeling
achter je te laten en toch dit nieuw soort leer ervaring binnen te gaan met zin voor
humor. Uiteindelijk is de hele zaak vanuit minstens een perspectief een grote
kosmische grap.
Hoe we navigeren door de realiteiten van een transformerende (sommigen zouden
zeggen een stervende) beschaving terwijl we ons hart en denken vastleggen op de
tijdslijn waarin we willen wonen, het zal ongetwijfeld een kunstvorm worden.
En dus… aan mijn mede Artiesten van het Levend Mysterie, aan degenen van
jullie die bekoord raken door deze visie en die de moed hebben om te springen, ik
hef mijn beker naar jullie op.
Ik groet jullie en de grote onderneming waar we op het punt staan ons in te begeven,
wat niets anders is dan de ascentie omhoog in onze hoogste kwaliteiten als spirituele
wezens die de menselijke ervaring leven
Zegeningen aan jullie en aan jullie geliefden, Tom Kenyon
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