WOORD VOORAF
door Helena Scheper
Wat maakt dat een nuchtere, praktische Zeeuwse een boek over buitenaardsen
schrijft en daarin voorspellingen doet over grote natuurrampen? Die vraag heb
ik mezelf regelmatig gesteld. Als medium ontvang ik sinds enige jaren informatie
over de toekomst van de Aarde van een aantal gidsen. Ik heb de nodige twijfels
gehad. Allereerst over het waarheidsgehalte en vervolgens om deze informatie te
delen. Uiteindelijk heb ik de knoop doorgehakt. Het is niet mijn verhaal maar dat
van de gidsen. Zij hebben mij uitdrukkelijk verzocht hun verhaal op te schrijven en
te bundelen tot dit boek.
Daarbij is dit boek is niet dé waarheid, maar is een waarheid. Door het te lezen
kan ruimte ontstaan voor een andere waarheid dan dat jij waarschijnlijk tot nu
toe als waarheid ervaart en dagelijks mee wordt geconfronteerd. Ik heb bij ieder
hoofdstuk een korte inleiding geschreven waarin ik vertel wat de informatie met
mij deed. Die inleidingen zijn mijn teksten en zijn geschreven in een ander lettertype. De overige teksten zijn doorgegeven door de drie gidsen. Hun bewoording
kan wat oubollig overkomen en soms moet je het een paar keer opnieuw lezen.
Verder noemen zij je altijd ‘u’. Ik heb bewust hun oorspronkelijk taalgebruik zo
veel mogelijk intact gehouden, omdat het je onbewuste dan het meest zal raken.
Dat is namelijk de bedoeling van dit boek. Sommige dingen kun je niet verklaren
vanuit je boerenverstand. Lees dan verder vanuit de wetenschap dat het iets op
zielsniveau in beweging zal zetten.
Het boek kan erg controversieel overkomen. Iedereen heeft zijn of haar eigen
waarheid. Ga daarom de strijd niet aan over dit boek. Zie het als een prikkel om na
te denken over zaken die je snel over het hoofd ziet in de dagelijkse hectiek.
Als je het boek leest, kun je in je angst, emotie of weerstand schieten. Hetzelfde
overkwam mij. Ik vroeg me af wat de zin nog was van de dagelijkse dingen als de
informatie waar was. Het laten doordringen van de diepere betekenis, heeft in
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mij een verlangen aangewakkerd. Het verlangen naar een wereld waar liefdevolle
mensen veel beter tot hun recht kunnen komen dan in de huidige, door angst en
negativiteit geregeerde wereld. Mocht bepaalde informatie in het boek jou te veel
worden, leg het dan weg en hervat het lezen op een later moment.
In het verleden heb ik vaak aan mezelf getwijfeld als mijn waarheid anders werd
uitgelegd. Hierdoor ging ik meestal harder werken, tot in 2005 mijn hart het bijna
begaf en ik met spoed een aantal chirurgische ingrepen moest ondergaan. Op de
intensive care zag ik steeds een ‘verschijning’ naast mijn bed staan. Ik ontdekte
dat ik via gedachten contact kon leggen. Via deze gids werd mij duidelijk gemaakt
dat ik mocht overlijden, maar dat het mijn tijd nog niet was. Het was de bedoeling
dat ik als medium zowel individuen als groepen zou helpen bij hun persoonlijke
ontwikkeling. Ik dacht natuurlijk dat ik fantaseerde door de morfine. Pas vele jaren later besefte ik dat ik mijn persoonlijke gids Tiander had gezien.
In het ziekenhuis kreeg ik via de gidsen uitleg over onderwerpen zoals leven na de
dood en reïncarnatie. Ik mocht hierbij op helderziende wijze beelden zien, ook uit
eerdere levens. Er werd mij duidelijk gemaakt hoe bepaalde ervaringen van toen
nog steeds van invloed waren in mijn huidige leven. Het was een bijzondere ervaring die me diep raakte, me verwarde maar ook veel energie gaf. Toen ik eenmaal
wat opkrabbelde, verdwenen deze lessen weer naar de achtergrond. Ik pakte zo
goed mogelijk de oude draad van mijn gezin en drukke baan weer op. Toch was er
definitief iets in me veranderd door deze bewuste bijna-doodervaring. De lessen
van de gidsen zijn sindsdien onderdeel van mijn leven en werk geworden. De gids
die mijn werk begeleidt is Theodoor.
Eind 2013 kreeg ik ineens totaal andere boodschappen door. Niet alleen van Theodoor en Tiander, maar van een nieuwe gids, Onaho. Het begon met behoorlijk
schokkende informatie. Zo moest ik maar genieten van mijn voorgenomen reis
naar New York omdat deze stad over een tijdje niet meer zou bestaan. Ik begon
aan mezelf te twijfelen en was bang dat ik langzaam maar zeker gek aan het worden was. Toch was er iets in mij dat ervoor zorgde dat ik deze boodschappen noteerde.
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De zienswijzen in dit boek zijn mij niet met de paplepel ingegoten. Vrijwel dagelijks
kreeg ik een heel klein beetje informatie door, maar absoluut niet in chronologische volgorde. Het was zo complex dat ik het over twee boeken verdeelde. Het
eerste boek ‘Waarom is niet iedereen zo liefdevol als jij?’ legt de zielsontwikkeling
uit en de invloed van angst hierop. Deze informatie gebruik ik vooral bij mijn huidige werk als transformatiecoach. De praktische uitleg over het verschil in zielsafstemming zorgde voor meer begrip voor anderen, maar ook voor mezelf. Dit staat
in de eerste drie hoofdstukken en is een herhaling van drie hoofdstukken uit het
eerste boek. Zo kan dit boek ook worden gelezen los van het eerste.
Dit tweede boek is veel meeromvattend. Het behelst onderwerpen waarover ik
niet eerder had gehoord. Ik vond helaas geen sluitend bewijs en was soms dagen
van slag door bepaalde informatie. Door het ordenen van alle kleine stukjes tekst,
begreep ik er steeds meer van. Sommige onderwerpen zijn niet te verklaren vanuit
het intellect. Desondanks heb ik alles letterlijk opgeschreven vanuit het idee dat ik
het niet voor niets doorkreeg. Denk niet dat ik alles klakkeloos als waarheid aannam want ik kan behoorlijk eigenwijs zijn.
Ik heb mezelf door de angstige momenten heen gesleept met de volgende gedachte: “Stel dat de informatie waar is, dan moet ik het met anderen delen.” Ik vroeg
me ook af hoe ik kon bijdragen aan het verbeteren van de situatie op de Aarde.
Dat is door in mijn kracht te staan en me niet te laten weerhouden door angst.
Door het uitdragen van de informatie uit dit boek, hoop ik een groot aantal mensen te inspireren. Met lezingen en individuele consulten mag ik het verduidelijken
en aanvullen. Door goed te zijn voorbereid op de heftige tijd die gaat komen, kan
je bijdragen aan het lichter maken van deze wereld.
Oktober 2015
Helena Scheper
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INLEIDING
door Onaho en Tiander
Lieve lezers,
Wat zijn wij, Onaho en Tiander, blij dat u de moeite neemt om dit
boek te lezen. Wij zijn voor de meeste mensen niet zichtbaar met
het blote oog. Wij zijn gidsen en leven niet in een fysiek lichaam. Ik,
Onaho, ben een vertegenwoordiger van de Verenigde Naties op universumniveau, ook wel de Galactische Federatie genoemd. Tiander
is de persoonlijke gids van de schrijfster van dit boek, Helena Scheper. Tiander hielp mij het vertrouwen van Helena te winnen. Dat
was nodig omdat ze zeer sceptisch en eigenwijs was. Door intensieve
samenwerking met elkaar, hebben Tiander en ik alle informatie aan
Helena kunnen doorgeven. Helena heeft al onze boodschappen opgeschreven, geordend en gebundeld tot dit boek. Het dient ter voorbereiding op de onrustige tijd die op de Aarde komt.
Vanuit liefdevolle betrokkenheid willen wij u wakker schudden uit
de nachtmerrie die u met z’n allen op de Aarde leeft, zodat u kunt
bijdragen aan het redden van de planeet Aarde. Dit zal niet zonder
slag of stoot gaan, maar wordt door een zware tijd voorafgegaan. Dit
boek legt uit waarom het nodig is en hoe het zal lopen. Al lijkt het
cru, houdt tijdens het lezen in uw achterhoofd dat het boek tot stand
is gekomen vanuit de liefdevolle intentie om de planeet en de mensheid te redden van de ondergang.
De Aarde kan niet langer de pijn verdragen van alle oorlogen,
onrecht, uitbuiting, verloedering van het voedsel, uitputting van
grondstoffen en negatieve beïnvloeding. Oorlogen ontstaan veelal
door strijd om macht, rijkdom en invloed. De middelen die hierbij worden ingezet, zijn steeds schadelijker voor het totale leven
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op de planeet. Keer op keer zijn heel mooie plekken op de Aarde
verwoest. Daardoor is veel wezens groot verdriet aangedaan. Het
geweld en de negatieve beïnvloeding heeft vooral te maken met het
verschil in zielsafstemming van mensen. Hoe dit werkt, leest u in
het eerste deel van dit boek.
De planeet Aarde is zo immens vervuild, dat het haar niet meer
lukt het tij op eigen kracht te keren. Dit betekent dat deze mooie
planeet nu op het randje van de afgrond staat. Hierdoor komt de
oorspronkelijke kosmische opdracht van de planeet Aarde in gevaar.
Hoe het zover kon komen, wordt in het tweede deel van dit boek
uitgelegd. De vervuilde situatie veroorzaakt diepe zielenpijn bij de
Aarde. Daardoor heeft zij een aantal keer een noodkreet geslaakt in
de kosmos.
De noodkreten zijn opgepakt door verschillende stelsels binnen uw
universum. De situatie op de Aarde is uitgebreid besproken in de
Galactische Federatie. Daar is vervolgens een reddingsplan opgesteld om te voorkomen dat deze prachtige planeet met al haar bewoners wordt vernietigd. De Aarde zal hierbij zo goed mogelijk worden
ondersteund door vele hulptroepen van buiten de Aarde, zodat ze
kan worden gered van haar ondergang.
Het heeft vele jaren geduurd voor de Aarde tot het inzicht kwam dat
zij het roer moest omgooien. Elk levend wezen in nood moet zelf de
verantwoordelijkheid nemen om de zielenpijn te keren. Kosmisch
gezien is het onjuist als de hulptroepen zouden bepalen hoe de zaken
op de Aarde moeten veranderen. Daarmee zou de verantwoordelijkheid van de Aarde worden afgepakt door deze externe hulp. Het
uiteindelijke reddingsplan bestaat uit een actieplan van de Aarde en
een plan van aanpak van helpers van buiten de Aarde. Hoe dit in
elkaar past, wordt in het derde deel van dit boek uitgelegd. Nu is het
wachten op de Aarde om haar deel van het totale reddingsplan uit
te voeren.
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Ik heb lang gezocht naar een geschikt medium om dit boek tot stand
te laten komen. Aanvankelijk waren hier wereldwijd in totaal honderdvijftig mensen voor geselecteerd. Deze honderdvijftig mensen
hebben bij hun reïncarnatie op de Aarde allemaal een rol toebedeeld
gekregen in het herstellen van de balans op de Aarde. Dit zijn stuk
voor stuk mensen die (kunnen) werken als medium tussen de gidsen
en de mensen op de Aarde. Niet alle honderdvijftig zijn zich hier al
van bewust, maar dat gaat snel veranderen.
Het komende decennium zullen ook de anderen van deze honderdvijftig mensen ontwaken. Zij hebben allemaal het talent om als medium een boek te kunnen schrijven. De informatie voor een boek
ontvangen zij van liefdevolle ondersteuners achter de schermen. De
schrijfster van dit boek is niet per toeval belast met opschrijven en
samenvoegen van onze boodschappen tot een geheel. Al had het net
zo goed een van de andere honderdvijftig kunnen zijn.
Sinds de Aarde in nood verkeert, mogen veel mediums eraan bijdragen de waarheid aan het licht te brengen. Dit is nodig omdat
de werkelijke oorzaak van vele misstanden op de Aarde wordt verbloemd. Het netwerk dat hier achter zit, kan via de mediums worden
ontrafeld. Hierdoor wordt het oorspronkelijk kosmische plan van de
Aarde helder.
Dit boek is een van de vele boeken die op deze wijze verschijnt. Het
boek is belangrijk voor alle mensen die vanuit hun levensopdracht
zullen bijdragen aan het reddingsplan van de Aarde maar nog niet
(volledig) zijn ontwaakt. Ik zal samen met hun persoonlijke gidsen
zorgen dat zij dit allemaal zullen lezen.
Helena is één van de velen die wij benaderen. Door Helena’s toewijding en haar vertrouwen in ons, is dit boek nu klaar. Het is tijd dat
het boek wordt verspreid onder mensen die diep vanbinnen voelen
dat het niet goed gaat op de Aarde. Als individu zien zij geen mo13

gelijkheden om de situatie te keren. Zij worden, net als u, door het
lezen van dit boek wakker en durven dan weer vanuit hun hart te
leven.
Meerdere malen lezen

Dit boek zal bij u veel vragen oproepen en heftige emoties teweegbrengen. Weet dat dit allemaal de bedoeling is en verklaarbaar. U
kunt ook in totale angst schieten door het lezen van dit boek. Zo
is het absoluut niet bedoeld. Mocht u in angst schieten, realiseert u
zich dan dat uw zielsontwikkeling hierdoor negatief wordt beïnvloed
en leg het boek weg. Hervat het lezen als u eraan toe bent.
In Helena’s eerste boek Waarom is niet iedereen zo liefdevol als jij?
wordt angst nader toegelicht. Het doel van dit tweede boek is u vanuit liefdevolheid te informeren, te onderwijzen en voor te bereiden
op wat de komende drie decennia op de Aarde gaat gebeuren. De
beste voorbereiding hierop is uw hart te laten schijnen op alle informatie in dit boek. Door het boek minimaal drie keer te lezen, gaat
u pas de diepere betekenis ervan voelen. Het is op drie manieren te
lezen.
De eerste keer kunt u het boek het beste als een spannend sciencefictionverhaal lezen. Het voordeel hiervan is dat u dan de rode draad
van alle informatie ziet. Voor de tweede leesronde luidt het advies om
elk hoofdstuk apart te lezen. Niet meer of minder dan een hoofdstuk
per keer. Doe dit pas als u het hele boek al een keer snel hebt gelezen.
Door alle hoofdstukken een voor een achter elkaar te lezen, zult u
vele vragen krijgen die bij het snellezen bij u niet waren opgekomen.
De derde keer leest u de hoofdstukken weer in een snel tempo. U
zult ontdekken dat veel van uw vragen dan worden beantwoord. Dit
komt omdat de hoeveelheid aan informatie op meerdere manieren
bij u zal binnenkomen. De eerste keer leest u het hoofdzakelijk met
uw aardse verstand. De tweede keer komt de informatie vooral op
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onbewust niveau binnen. De derde keer worden deze leesvormen
gecombineerd en leest u het vanuit innerlijk weten.
Door de verschillende manieren van lezen, zult u merken dat u door
verschillende emoties zult gaan. Als u het boek voor het eerst leest,
zult u waarschijnlijk ongeloof ervaren en wellicht geschokt zijn. Bij
de tweede keer zult u vooral het verdriet om alles voelen. De derde
keer ontstaat er een soort liefdevol begrip voor het totale reddingsplan. Deze emoties moet u allemaal beleven om de diepgang van het
bijzondere reddingsplan van de Aarde te kunnen ervaren.
Het lezen van dit boek zorgt er sowieso voor dat er bij u en in uw
omgeving iets in beweging wordt gezet. We voorspellen dat u erover
gaat praten met anderen. Ook dit is allemaal de bedoeling, lieve lezers. Hierdoor hebben steeds meer mensen het lef te ontwaken uit
de nare droom die zij onnodig ervaren op deze planeet. Uw angst
weerhoudt u nu te leven zoals u er diep van binnen naar verlangt.
Laat dit boek de aanleiding zijn om weer te leven vanuit uw werkelijke kern. De Aarde heeft uw hulp hard nodig om in balans te
kunnen komen. Dit boek is geschreven ter voorbereiding op wat
gaat komen. Deze boodschap wil uw onderbewuste stimuleren uw
aandeel in het totale reddingsplan op te pakken. Hoe meer mensen
zijn voorbereid, des te gemakkelijker het is voor de Aarde om haar
aandeel in het totale reddingsplan uit te voeren.
Het reddingsplan ligt vast en kan niet meer worden veranderd. Niemand kan het verstoren door het voorop stellen van eigenbelang
in plaats van planeetbelang. Het is absoluut noodzakelijk dat het
reddingsplan wordt uitgevoerd voor de totale balans in de kosmos.
Mocht iemand proberen dit plan te verstoren, dan wordt dit initiatief
door de kosmische hulptroepen omgebogen, zodat het reddingsplan
toch doorgaat. Laat alle informatie in dit boek diep doordringen. Pas
dan zult u de diepgang en liefdevolheid ervan kunnen voelen.
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Nadat de Aarde in actie is gekomen, zal de planeet er totaal anders
uitzien. Weet dat de Aarde over dertig jaar een heel andere verdeling heeft van land en water dan nu het geval is. Wanneer u dit leest,
kunt u zich daar waarschijnlijk niets bij voorstellen. U denkt wellicht
dat de schrijfster een tamelijk grote fantasie heeft. Niets is minder
waar. Zij is als medium onze pen, die onze boodschappen opschrijft,
organiseert en bundelt tot een boek.
Een les over de kosmos

Het woord kosmos klinkt op de Aarde niet ongewoon. De diepgang
ervan wordt op uw planeet totaal onderschat. Tiander en ik willen
u met dit boek een les leren over de kosmos. Hierdoor zult u steeds
meer van de werking begrijpen. Helena is ons hulpmiddel om deze
lessen aan u kenbaar te maken. Voordat ze aan dit boek begon, wist
zij er ook het fijne niet van. Zij heeft vele malen getwijfeld over alle
informatie die zij als medium van ons doorkreeg. Ze vroeg zich regelmatig af of zij het zo letterlijk kon laten publiceren. Uiteindelijk
hebben we haar zo ver gekregen dat zij alles woord voor woord heeft
genoteerd, zonder dat ze mij ooit heeft gezien.
Lieve lezers, weet dat dit boek niet voor niets op uw pad is gekomen.
In dit boek hebben wij veel onderwerpen bijeengebracht, met als
doel dat u de werkelijke betekenis ervan steeds beter en dieper snapt.
Laat alle informatie in dit boek rustig op u inwerken. Het is een
boek met een grote impact en erg diepe betekenis. Langzaam zal die
betekenis tot u doordringen tot in uw diepste zijn. Het lijkt soms erg
ongeloofwaardig maar het is de aantoonbare werkelijkheid die nu
gaande is op de Aarde.
Laat het boek u niet in uw angsten bevestigen. Zie het allemaal als
uitnodiging om helemaal in uw kracht te staan. Leef voortaan vanuit
deze kracht. Leidt uw leven vanuit uw werkelijke zielsafstemming.
In Helena’s eerste boek kunt u lezen hoe u dit kunt doen. Laat uw
omgeving u hierbij inspireren en nooit beperken. Dit geldt voor alle
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mensen, ongeacht hun zielsafstemming. Laat u niet weerhouden van
uw levensvreugde maar benut de informatie om tot uw werkelijke
bestemming te komen. Zo is alles bedoeld in het leven. Alles is verbonden en heeft een diepere betekenis. Daarmee is het boek ook op
de Aarde gekomen. Om de diepere betekenis ervan met u te delen
vanuit liefdevolheid.
Ons medium Helena is één van de vele mensen op de Aarde die u
helpt u voor te bereiden op wat gaat komen. Zij weet al veel langer
dat de planeet Aarde huilt, kreunt en zucht om alles wat op de Aarde
gaande is. Helena heeft vele uren gespendeerd om alle informatie
samen te voegen die wij haar totaal onsamenhangend en in een verwarrende volgorde hebben doorgegeven. Vooral in het begin gaven
wij haar een paar zinnen per onderwerp door. Zij heeft gevoeld dat
zij alles nauwkeurig moest noteren zoals wij het aan haar doorgaven.
Het boek is woord voor woord aan Helena gedicteerd. Zij heeft het
letterlijk opgeschreven. Zelfs nu is Helena nog een groot deel van
de dag met het boek bezig zodat u allen daar uw voordeel mee kunt
doen. Helena heeft nooit aan onze woorden getwijfeld maar is wel
vaak van slag geweest door de informatie die wij haar dicteerden.
Toch zette ze door en zijn wij trots op haar. Haar doorzettingsvermogen is van onmetelijke grootte. Wie haar kent, heeft niet gemerkt
dat zij zich dagelijks ongeveer vijf uur heeft ingezet om alle informatie voor ons te noteren. Helena is het medium dat eerder geruisloos
werkt dan dat zij zichzelf overschreeuwt. We vinden het belangrijk
om dit te vertellen zodat u weet hoe dit boek en haar vorige tot stand
zijn gekomen.
In het begin werd Helena zwaar door ons beproefd. We vertelden
haar vrijwel direct wat er de komende decennia te gebeuren staat op
de Aarde. Dit was ook voor haar behoorlijk schokkend omdat ook
zij tot op die dag nog geen benul had van dit alles. Toch heeft zij gevoeld dat zij haar mond moest houden totdat alle informatie er was.
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Helena heeft de signalen van haar ziel gevolgd en doorgezet om haar
missie te kunnen volbrengen. Deze missie is een boek uit te geven
dat over de hele wereld gelezen zal worden. Het bevat schokkende
details over wat gaat komen. Daarbij de uitleg waarom dit moet gebeuren. Dit is essentieel, zodat mensen voorbereid zijn.
Helena was diep geroerd toen zij besefte dat het reddingsplan met
enorm veel verdriet gepaard zal gaan in ontelbare families op de Aarde. Ook zij is echtgenote, moeder, dochter, kleindochter, zus, tante
en nicht binnen een familie op de Aarde. Zelfs haar grootmoeder
leeft nog op het moment dat zij dit alles heeft opgeschreven. Ook
Helena’s familie zal zwaar worden getroffen door het reddingsplan
op de Aarde de komende decennia.
Al in 2006 hebben we Helena geïnspireerd een pendelbord te maken. Ze had toen geen enkel besef wat ze daar ooit mee zou doen.
Ze heeft vele jaren geoefend en haar aangeboren talent verder ontwikkeld. Zij werkt samen met de gids Theodoor om zielsopbeurende boodschappen door te geven aan mensen. Zij doet dit nog
steeds. Het vervult ons met trots te weten dat zij dit op een heel
zuivere manier doet. Zij voelt dat zij hier zelf niets mee te maken
heeft en een doorgeefluik is. Dat haalt haar dankbaarheid naar boven omdat ze mensen graag helpt bij hun ontwikkeling. Zij voelt
het als haar taak om ons te helpen. Zij ervaart dit als een missie die
volbracht moet worden, al zullen veel mensen onze informatie in
twijfel trekken.
Al van jongs af aan werden Helena’s intenties vaak verkeerd begrepen. Daardoor twijfelde zij vaak aan zichzelf. Toch heeft ze, ondanks
alle negatieve reacties en verwijten, keer op keer de moed gevonden
de draad weer op te pakken om er het beste van te maken. Pas door
het schrijven van dit boek kwam ze tot inzicht waarom zij vaak op
dovemans oren stuitte. Nu weet ze dat het een kwestie was van verschil in dimensies.
18

Toekomst van de Aarde

De belangrijkste boodschap van dit boek is dat de planeet Aarde
door een magnifiek reddingsplan niet vergaat. Ook de mensen die
nu op de Aarde leven, zullen niet vergaan maar overgaan naar een
ander bewustzijn. Hoe dit werkt wordt in het laatste deel van dit
boek uitgelegd. Het is een erg noodzakelijke opschoning gezien de
huidige zieke toestand op de Aarde. Alle mensen die dit boek vanuit
hun zielsafstemming begrijpen, zullen een taak hebben in dit gehele
proces. Wij zijn altijd achter de schermen aanwezig om deze mensen
te steunen.
Dit boek confronteert u met uw angsten. Zie het boek als een stimulans om uw angsten te overwinnen. Door te ontwaken uit de ziekelijke
droom die de Aarde nu leeft, kunt u ook ontwaken op individueel
niveau. Dit is een essentieel onderdeel van de voorbereiding op wat
gaat komen in de komende drie decennia. Om deze lastige periode
aan te kunnen is het noodzakelijk dat u in uw kracht staat. Dan kunt
u uw leven leiden zoals het is bedoeld. Durf weer te vertrouwen op de
subtiele signalen van uw werkelijke kern, uw intuïtie.
De vraag die na het lezen van dit boek onherroepelijk bij u zal opborrelen, is: wat heeft alles nog voor nut als dit werkelijk gebeurt?
Dit is een heel menselijke reactie vanuit onmacht. Besef dat het reddingsplan vanuit liefdevolheid is ontstaan. Op kosmisch niveau worden uw inspanningen altijd gewaardeerd om uzelf te zijn en meer
in uw kracht te staan. Het ontdekken wie u werkelijk bent en wat u
kunt toevoegen aan het totaal, is als een diploma behalen op universeel niveau. Deze prikkel is sterk bij u aanwezig op een dieper niveau.
Het zal u veel energie geven als u dit weet te bereiken in uw huidige
leven op de Aarde.
De huidige situatie op de Aarde is kosmisch gezien zo ontzettend
bijzonder en zeldzaam, dat u trots mag zijn dat u momenteel hier op
de Aarde mag vertoeven. Realiseert u zich dat u een enorme groei19

sprong maakt op zielsniveau door het doorstaan en doorleven van
deze lastige periode. De ontdekking dat u hier op de Aarde bent
om te mogen bijdragen aan het reddingsplan, zal u een enorm diepe
bevrediging geven op zielsniveau. Daar was uw huidige leven om begonnen. Het inzetten van uw unieke talent als uw optimale bijdrage
in het reddingsplan.
Ziet u in hoe belangrijk u bent voor het slagen van het totale reddingsplan? U bent hier zeker niet voor niets. Uw ziel heeft niet voor
niets vele levenstesten moeten doorstaan in dit leven. Dit had één
doel: uw ziel voorbereiden op uw daadwerkelijke taak hier. Door
loutering van de ziel, bent u sterk genoeg om de heftige tijd aan te
kunnen die binnenkort aanbreekt. Dat was werkelijk de enige reden
voor zware tijden in uw levensjaren die al voorbij zijn.
Wij zullen alle mensen ondersteunen die hun hart openen en weer
durven te leven vanuit de liefdevolheid die past bij hun zielsontwikkeling. Ga in vrede en weet dat alles goed komt voor elk levend
wezen op de Aarde. Het is een verandering van omgeving waar alle
mensen op de Aarde mee te maken krijgen. Het doel hiervan is de
planeet Aarde en de mensheid in deze verschijningsvorm te redden
van hun ondergang.
Een liefdevolle groet uit de onzichtbare maar bijzonder ondersteunende en hulpgevende wereld van Onaho en Tiander.
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