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In 1994 nam ik tijdens een meditatie deel aan een bijeenkomst. Ik bevond me in een dal, omgeven
door duizenden mensen, van menselijke en niet-menselijke oorsprong, en onder hen bevonden zich
mensen die ik herkende, zoals Paul Twitchell en uiteraard ook mijn Oom Odin. Dit is wanneer ze
me voor het eerst vertelden over het transformatieproces.
Ze hadden er sinds de jaren '30 aan gewerkt, om de energie hier stap voor stap neer te zetten. Er
waren veel bijeenkomsten over geweest, en de medewerking van vele wezens was nodig.
Sommigen wilden niet meewerken, anderen wel, en sommige wezens uit andere zonnestelsels kon
het niets schelen. Maar ze waren ervan overtuigd dat de aarde een heel speciale planeet is, omdat zij
zoveel verschillende levensvormen kent.
Zoveel verschillende soorten buitenaardsen hebben de planeet bezocht en bijgedragen aan het
leven hier.
Om de transformatie te kunnen begrijpen en hoe het proces verloopt, moet je de geschiedenis
van dit zonnestelsel kennen, van de menselijke wezens, en de onbekende geschiedenis van de aarde.
Dit was de informatie die me werd getoond door de Meesters en andere aanwezige wezens tijdens
deze bijeenkomst:
Ongeveer 40 miljoen jaar geleden – dit is een schatting, omdat de tijd geen belang heeft, slechts
de gebeurtenissen zijn van belang en tijd is een concept dat de mens heeft bedacht – werden er
vanuit vier verschillende zonnestelsels vier verschillende menselijke rassen naar dit zonnestelsel
gestuurd. Ze kregen instructies van de Spirituele Hiërarchie om hierheen te reizen en de oudere
planeten te koloniseren. Ze waren veel verder gevorderd dan je je kunt voorstellen. Ze hadden niet
alleen de mogelijkheid te reizen naar verschillende zonnestelsels, maar ook naar andere dimensies
en naar de toekomst of het verleden. Ze communiceerden via telepathie en hadden geen behoefte
aan gesproken taal, tenzij ze met minder ontwikkelde wezens wilden communiceren. Ze
communiceerden met alle levensvormen, dieren, planten en mineralen. Ze communiceerden ook
met wezens in andere dimensies, die eerder in het fysieke domein leefden, engelen, opgestegen
meesters enz.
Hun technologie was compleet in harmonie met de natuurwetten van de schepping. Ze
beheersten de concepten van creativiteit met de energie van hun gedachten. Hierbij hoort de
verantwoordelijkheid om deze energie te gebruiken voor positieve en constructieve doeleinden, die
een weldadige en harmonische werking hebben, of voor zelfzuchtige doeleinden, zoals het
verwerven van macht en rijkdom.
Ze hadden een volkomen begrip van de schepping en de schepper. Ze wisten dat ze Ziel waren,
en eeuwig, en dat ze niet beperkt waren tot het fysieke lichaam. De dood bestond niet voor hen, het
was niets meer dan een overgang van het ene bestaan naar een ander. Ze maakten zelf de keuze hoe
lang ze wilden leven, in overeenstemming met de ervaringen die ze wensten of de doelen die ze
wilden bereiken.
Ze kwamen naar dit zonnestelsel om hier het menselijk leven te brengen en om het leven op alle
planeten te beschermen. Het gele ras koloniseerde de planeet die jullie kennen als Mars, het rode ras
de planeet Saturnus, het zwarte ras Jupiter en het witte ras Venus.
De aarde was in die tijd slechts een komeet die rondvloog, omdat zij nog niet de vorm van een
planeet had aangenomen, of een baan rond de zon. Toen de aarde eindelijk een planeet werd, bleek
het een prachtige planeet te zijn, met grote watermassa’s.
De vier rassen gingen naar verre sterrenstelsels en brachten vele soorten dieren, vissen, vogels,
planten en mineralen mee, en zo schiepen ze een uniek paradijs, waar alle levensvormen in
harmonie leefden.
In andere systemen waren er ook mensen en niet-menselijke wezens die niet zo vergevorderd
waren als deze vier rassen. Zij hadden wel de technologie om te reizen in de ruimte, maar hun
bewustzijn bewoog zich nog op het vlak van agressie en overheersen. Zij hoorden over deze
prachtige nieuwe planeet. In deze tijd had de aarde twee manen om het klimaat te beheersen,
evenals de getijden van de grote watermassa's.
De eerste wezens die de planeet bevolkten waren een ras van dinoïden en reptoïden, afkomstig
van twee verschillende systemen buiten ons zonnestelsel. Ze waren intelligent en liepen op twee
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benen net als de mensen. Ze vertoonden oorlogszuchtig gedrag omdat ze zich superieur voelden aan
alle andere levensvormen. In het verleden hadden de vier mensen-rassen conflicten met ze, voordat
ze dit soort gedrag ontgroeiden. Ze kwamen op de aarde om de planeet te ontdoen van mineralen en
waardevolle edelstenen. Al snel veroorzaakten ze een vreselijke oorlog. Ze kregen versterkingen
van hun thuisplaneten. Eén ras richtte een basis in op één van de manen van de aarde, het andere ras
op aarde zelf. De oorlog was verschrikkelijk, met vergevorderde nucleaire en laserwapens zoals je
die in science fiction films ziet. De oorlog duurde lang. De meeste levensvormen kwamen om in
een vreselijke vernielingsslag en één van de manen werd vernietigd. Omdat de rassen niet langer
geïnteresseerd waren in de aarde, gingen ze terug naar hun eigen planeten en lieten hun gewonden
achter, omdat die geen nut meer hadden.
De vier rassen stuurden wat versterkingen om te zien of ze de gewonde dinoïden en reptoïden
konden helpen, en om te zien wat ze konden doen om de aarde te herstellen. Ze ontdekten al snel
dat het gevaarlijk was op de aarde te verblijven, vanwege nucleaire straling. Er moest eerst worden
opgeruimd. Zelfs de vier rassen moesten afstand bewaren, om hun thuisplaneten niet te besmetten.
Door de straling muteerden de overlevende dinoïden en reptoïden in de dinosaurussen en
reusachtige reptielen die jullie kennen uit je geschiedenis. De mensen die vastzaten op de planeet
muteerden in wat jullie Neanderthalers noemen.
De aarde was een verpletterde ruïne, bedekt door een donkere nucleaire wolk, en het
plantenleven dat was overgebleven werd opgegeten door de gigantische wezens, net als sommige
mensen en dieren. Zo bleef het honderden jaren, tot een gigantische komeet insloeg in één van de
oceanen en een nieuwe reuzenwolk veroorzaakte. Het werd zo donker dat het stralende licht van de
zon geen wisselwerking meer kon hebben met het zwaartekrachtveld van de aarde, en er ontstond
een ijstijd. Deze ijstijd vernietigde de gemuteerde levensvormen en gaf de vier rassen de kans de
aarde te reinigen en genezen met behulp van hun technologie en energie.
Ze brachten opnieuw verschillende levensvormen naar de aarde, schiepen een nieuw paradijs, zij
het dat de weersomstandigheden en getijde-activiteiten extreem waren.
Ze realiseerden zich dat hun thuisplaneten een natuurlijke slaapstand ingingen, waarin ze geen
fysiek leven konden ondersteunen. Daarom besloten ze de aarde te koloniseren met hun eigen
mensen. Het feit dat er maar één maan was baarde ze zorgen, omdat dit de oorzaak was van
aardbevingen, vloedgolven en stormen en andere moeilijkheden voor de aardstructuur. Ze wisten
dat ze vloeistoffen moesten drinken om zichzelf te beschermen en in balans te brengen. Ze stichtten
de eerste koloniën zoals Atlantis en Lemurië.
De rest van de mensen bleef op de thuisplaneten om hun lot af te wachten. Ze wisten dat ze om
zouden komen. Ze hadden besloten alleen de jongere generatie en wat spirituele leiders naar de
aarde te brengen. De aarde was te klein voor hen allemaal. Maar ze hadden geen angst voor de
dood.
Ze hadden opnieuw een paradijs geschapen. Ze hadden instructies om speciale tempels te
bouwen, die als poorten konden dienen naar de andere dimensies. Vanwege de aggressieve wezens
werden de tempels verborgen, opdat ze in de toekomst van belang konden zijn. Hier konden ze hun
meditaties doen. Ze kregen ook instructies om twee schilden rond de aarde te leggen, gemaakt van
brokken ijs, om de invloed van de ene overgebleven maan te balanceren. Ze creëerden een tropisch
klimaat voor de aarde. Er waren in die tijd geen woestijnen. Er zijn speciale kristallen voor die
poorten en zij waren in staat hun vibratie door die poorten te sturen.
Het nieuws van de prachtige planeet verspreidde zich. Dus de donkere krachten kwamen hier
opnieuw, in de vorm van menselijke wezens, maar niet zo ontwikkeld als voorheen. Ze hadden een
andere genetische structuur. Ze waren erg machtig, maar wilden hun macht gebruiken om te
manipuleren en overheersen.
De mensen die over waren gebleven op de andere planeten brachten hun laatste momenten op
hun planeet in meditatie door en als beloning vertelde de Spirituele Hiërarchie hen dat hun cultuur
zou voortbestaan in een andere dimensie en dat dit de wezens hier zou beschermen. Dat was
geweldig voor ze en zou een doel worden in de toekomst.
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Een ander mensenras van een nabij systeem kwam hier en probeerde te onderhandelen over
informatie en technologie, maar toen ze te horen kregen dat ze dit niet konden krijgen vanwege
angst voor misbruik en het breken van spirituele wetten, verklaarden ze de oorlog aan de koloniën.
De koloniën vochten niet terug, maar droegen de meeste van hun mensen op zich te verbergen, om
later de koloniën te kunnen herbouwen. Ze vernietigden alles, opdat het niet in handen zou vallen
van de donkere krachten. Lemurië en Atlantis werden door hun bewoners vernietigd, zodat de
aanwezige kennis en technologie niet zouden kunnen worden misbruikt door de donkere krachten.
Sommige mensen verborgen zich in het binnenste van de aarde, waar ze nog steeds leven.
Tijdens dit proces werden kristallen structuren beschadigd, en een deel van de mensen die zich
op het oppervlak van de aarde verborgen werd geïnformeerd over een op handen zijnde vloed,
omdat de kristallen structuren op aarde uiteenvielen en smolten, waardoor een grote vloedgolf zou
ontstaan. Dus moesten ze grote schepen bouwen en zoveel mogelijk levensvormen redden. Er
waren honderden arken, niet slechts één zoals in de Bijbel staat. Ze wachtten tot de vloed zich
terugtrok, net als de donkere krachten. Zij kwamen hier opnieuw om de mensen gevangen te nemen,
omdat ze zich realiseerden dat ze genetisch anders waren. Ze martelden hen om zoveel mogelijk
informatie te krijgen over verborgen tempels, voor henzelf en ten behoeve van hun macht.
Omdat ze wisten dat de mensen de aarde konden herbouwen zolang ze communicatie met de
andere dimensies hadden, scheidden ze de hersenhelften van alle wezens die ze vingen, zodat ze
niet langer de mogelijkheid hadden om te communiceren met de andere dimensies of om zich hun
voormalige levens te herinneren of de technologie of de tempels of wat dan ook. De mensen werden
geherprogrammeerd en kregen hun plek als verschillende rassen en kleuren en ze gaven hen
godsdiensten en namen zelf de positie in van de te aanbidden goden. Er ontstonden oorlogen en de
rijken hadden de macht, omdat ze beschikten over alle informatie en macht. Het werd erger en erger
en zo is het nog steeds vandaag de dag. Het zet zich voort op een subtieler niveau, en de mensen
zijn zich hier niet langer van bewust. Ook al hebben zij diep van binnen een gevoel dat er meer is en
kijken zij naar de hemel en denken ze dat ze van elders komen, omdat ze voelen dat hun bestaan
hier niet correct is. Uiteraard is het hun ziel die zich dat herinnert, maar de programmering hier is zo
volkomen.
De transformatie bestaat erin dat al deze wezens sindsdien zijn gereïncarneerd en zich hebben
ontwikkeld en ook dat de Spirituele Hiërarchie zelf het wil corrigeren. Het eerste wat zij
ondernamen was het introduceren van spirituele informatie hier op aarde. Er kwam een instroom
van informatie, en de esoterische beweging groeide in verenigingen en werd meer en meer
gemeengoed. Ze namen ook contact op met de leiders van landen, maar de samenwerking werd
geweigerd en de leiders waren niet van plan hun macht op te geven. De spirituele wezens wisten dat
ze de aarde moesten redden van een nieuwe destructie en ze wisten dat er met de technologieën die
waren ontwikkeld meer genetische manipulatie zou komen.
Daarbij kwam dat de uitvinding van de atoombom het risico met zich mee bracht dat de aarde
totaal zou kunnen worden verwoest. Dat zou enorme gevolgen hebben, niet alleen voor ons
zonnestelsel, maar voor de hele melkweg, en het zou ontelbare wezens beschadigen.
De Galactische Broederschap (een federatie van talloze spiritueel hoog ontwikkelde wezens uit
verschillende dimensies) besloot daarom een einde te maken aan de controle, manipulatie en het
misbruik. Al tientallen jaren werken zij om de hele energie van de planeet te veranderen, zodat de
gevestigde technologieën uiteindelijk zullen ophouden met functioneren, maar er zullen nieuwe
technologieën worden geïntroduceerd wanneer de transformatie compleet is en wanneer de
frequentie van de planeet en haar bewoners is veranderd.
De hele Galactische Broederschap, vele rassen – menselijk en niet-menselijk – de Spirituele
Hiërarchie, Opgestegen Meesters, niet-fysieke wezens zoals engelen, en de natuurgeesten werken
samen. Moeder Aarde (Gaia) is de speciale engel voor de aarde.
De verborgen tempels zijn gereactiveerd, zodat er door hen ook energie instroomt van de hogere
rijken. Ruimteschepen zijn rond de aarde geplaatst om vibraties uit te zenden die de frequentie
helpen veranderen. Deze schepen hebben een zo hoge vibratie dat ze niet door menselijke ogen
kunnen worden gezien of worden opgepikt door radar, en ze sturen constant hun speciale energie
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naar de aarde. De natuurgeesten droegen de natuur op haar frequentie te veranderen – het geluid van
de vogels, de bijen, het water, de wind, alles heeft een effect op onze omgeving.
Het verhogen van de frequentie is een gradueel proces. Ongeveer vanaf 1993, toen de verborgen
tempels werden gereactiveerd, is het zeker dat het proces succesvol zal zijn. Ze wisten het niet van
tevoren, maar deden een inspanning op zo vele verschillende niveaus en met de mensen hier. Hoe
meer medewerking er is, des te sneller zal de transformatie plaatsvinden. Ze hebben er een
geleidelijke transformatie van gemaakt, omdat te snelle veranderingen de celstructuur zouden
beschadigen.
Jullie hebben een kunstmatig ondersteuningssysteem, in de vorm van een nieuw chakrasysteem.
Het synchroniseert de twee hersenhelften, zodat die als één kunnen functioneren in de nieuwe
frequenties, zodat jullie de vermogens van je voorvaderen terugkrijgen, van mentale telepathie,
intuïtie, het je herinneren van vorige levens, en het ontvangen van individuele spirituele informatie.
Chakra’s zijn miniatuur portalen voor de energie van elke dimensie – er is een chakra voor elke
dimensie in het lichaam. Kinderen die zijn geboren na 1993 hebben de veranderingen al in hun
lichaam. Ze zijn geboren met het genetische systeem en het nieuwe chakrasysteem intact.
Terwijl je het nieuwe chakrasysteem krijgt, kan er wat fysiek ongemak zijn, zoals korte scherpe
pijnen alsof iemand een naald in je lichaam steekt, je zicht kan vaag worden, je kunt hoge tonen
horen in je oren, je hartslag kan versnellen. Er kunnen tijden zijn waarin je je wat paniekerig voelt,
of waarin je enorm moe bent zelfs als je voldoende gerust hebt. Soms zul je ontwaken na slechts
een paar uur slaap en je zeer energiek voelen. Je eetlust zal variëren, je zult momenten hebben
waarop je constant hongerig bent en momenten waarin je voelt dat je helemaal geen eten nodig
hebt. Al deze vreemde verschijnselen zijn tijdelijk. Het is belangrijk veel te drinken, om gifstoffen
weg te spoelen.
Je intuïtieve vermogens keren terug, en ook je vermogen om door mentale telepathie met elkaar
te communiceren.
We moeten ons realiseren dat alles waardevol is. Zelfs de negatieve krachten dienen om ons te
helpen verschillende kwaliteiten van onszelf te ervaren. Maar sommige mensen raken gehecht aan
het hebben van macht en controle en aan het gebruiken van levensenergie om anderen te beheersen.
Het probleem is dat mensen hun ego niet kunnen overstijgen, net zo min als hun neiging om elkaar
en deze energie te gebruiken voor egoïstische doeleinden.
In de toekomst zal de aarde een ander doel dienen dan zij in het verleden heeft gediend. Het was
min of meer een plek waar mensen de tegenovergestelde energie van de ziel konden tegenkomen –
yin en yang, negatief en positief. Natuurlijk is dat in realiteit allemaal dezelfde energie. Het
onderscheid is ontstaan door concepten. Als je vaststelt dat dit gedrag slecht is en een andere
houding goed, verdeel je de energie in goed en slecht. Op die manier help en steun je het negatieve
proces.
Onze voorvaderen waren totaal onzelfzuchtige mensen. Ze wilden niets vernietigen of
beschadigen dat van de schepper kwam, van de natuur, omdat ze zich ermee in harmonie voelden.
Ze hadden een natuurlijke manier om te overleven met de bestaande levensvormen in deze fysieke
wereld, en stemden met ze overeen, communiceerden met ze en werkten met ze samen. Deze
kwaliteiten zullen opnieuw in de mensheid worden geïnstalleerd.
In het verleden, in de originele koloniën op aarde, overheersten de vrouwelijke kwaliteiten. De
mensen waren gewend hun intuïtie te gebruiken, en de vrouwelijke principes van liefde en zorg.
Toen, na de genetische manipulatie, beheerste de mannelijke energie de samenlevingen en
individuen met meer kracht, meer vernietiging, meer macht. In de toekomst zullen de mannelijke en
vrouwelijke krachten op aarde gelijk zijn, en in evenwicht binnen elk individu.
Verder zal de aarde dienen als plaats waar mensen alles kunnen ervaren binnen één leven. Ze
kunnen een lichaam naar keuze manifesteren. Het hoeft niet mannelijk of vrouwelijk te zijn, het kan
beide energieën en kwaliteiten in één zijn, omdat het stoffelijk lichaam niet van hetzelfde materiaal
zal zijn als nu en het zich ook op een andere frequentie zal bevinden.
Mensen zullen gemeenschappen en verbindingen vormen en samenwerken met de dieren en de
verschillende levensvormen. De aarde zal een totaal andere plek zijn dan je nu kent.
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Met het ineenstorten van de negatieve krachten zal de agressie afnemen, en er zal geen noodzaak
meer zijn om anderen te overmeesteren of om je boven iets te stellen. Iedereen zal baas zijn over
zichzelf en over het eigen leven. De angst zal verwijderd worden, en we zullen geen behoefte meer
hebben aan door mensen gemaakte wetten, we zullen gewoon vanzelf de spirituele wetten volgen,
omdat we als gevorderde zielen met een volledig bewustzijn en inzicht onszelf kunnen besturen op
een manier die in harmonie is met alles dat is. We hebben miljoenen jaren op die manier geleefd op
andere planeten. Het is gewoon een natuurlijke harmonie van gehoorzamen aan de spirituele wetten.
Er is veel wilskracht en acceptatie voor nodig om dit proces individueel te doorlopen en om de
veranderingen te accepteren die zich in onze samenlevingen voordoen. Je hoeft alleen maar te
helpen visualiseren en deze mogelijkheden te helpen creëren. Stel je voor hoe het kan zijn of hoe je
zou willen dat het is, en uiteindelijk zul je dit hebben. We kunnen ernaar uitkijken uiteindelijk te
scheppen wat we zijn, wat we wensen te ervaren, in plaats van gedwongen te zijn te ervaren wat al
bestaat.
Ik hoop dat deze informatie je kan inspireren en je de moed en mogelijkheid geven om onder
ogen te zien wat er ook mag komen en het te accepteren als de goddelijke wil, omdat wat er ook
gebeurt in het continuum van het leven altijd al de bedoeling was. Je moet leren dingen te
accepteren en te vertrouwen op je creatieve vermogens om door de moeilijke tijden heen te kijken.
Maar je hebt hulp van de andere wezens, die een alternatieve methode hebben van macht en energie
die je kunt gebruiken. In de verre verre toekomst van de aarde, nadat de transformatie compleet is,
zal er een totaal andere levensstijl zijn op aarde en een totaal ander bewustzijn.
Datgene waarvan ik hoop dat je het kunt onthouden is dit: een ziel is perfect, een ziel is prachtig,
individueel en compleet. Herinner je je eigen schoonheid en kwaliteiten, en dat elke ervaring die je
had in je schepping, in je levenscycli, deel uitmaakt van het speciale juweel dat iedere afzonderlijke
ziel is. Deze schoonheid en deze kwaliteiten worden gevormd door je individuele proces en
ontwikkeling tijdens je levenservaringen. Er is geen eind aan je bestaan. Je kunt je verheugen op de
eeuwigheid, als je de concepten van tijd en verouderen kunt overstijgen. Als je gelukkig kunt zijn
en de kostbaarheid van het leven en ervaringen werkelijk kunt waarderen, dan heb je een betere
kans op een mooi leven en kun je genieten. Natuurlijk moet je elke beleving die je hebt in de
fysieke wereld waarderen, omdat die belevingen in de toekomst niet hetzelfde zullen zijn, omdat het
fysieke lichaam totaal anders zal zijn. Je moet genieten van de verschillende aspecten van een
menselijk wezen, en natuurlijk een balans en harmonie in jezelf scheppen, omdat jij de enige bent
die dat kan doen.
Ik hoop dat deze informatie waardevol is en dat je hem met anderen kunt delen, want hoe meer
mensen bewust en actief deelnemen aan het transformatieproces en hun energie gebuiken op een
positieve manier, des te sneller zal het gaan.
Ik wil graag afsluiten met een Venusiaanse groet die betekent “Mogen de Universele liefde en
zegeningen zijn”. AMUAL ABAKTU BARAKA BASHAD.
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