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Lichtwerker zijn in de Nieuwe Tijd – De PoortWachters 

De Poortwachters 
 
 

Deze channeling werd gehouden op 11 december 2005 in Centrum Balans in Oisterwijk. 
De uitgesproken tekst is achteraf enigszins aangevuld en geredigeerd ter verbetering van 
de leesbaarheid. 
Voorafgaand aan de channeling werd een inleidende meditatie-oefening gedaan door 
Gerrit, die te beluisteren is als audio-bestand (zie Downloadpagina). Na afloop werden er 
vragen gesteld en antwoorden gegeven door Jeshua, die eveneens zijn te beluisteren als 
audio-bestand.  

Wij willen Hedwig de Beer hartelijk danken voor het uittypen van de gesproken tekst. 

Lieve mensen,  

Ik ben hier vandaag met blijdschap en genoegen en verwelkom jullie allen. 
Ons samenzijn maakt een verschil. Het is niet alleen een lezing waarbij je naar woorden 
luistert, maar mijn aanwezigheid hier, die zich versmelt met jullie aanwezigheid, vormt 
een energetische gebeurtenis die helpt het Licht op aarde verder te verankeren.  

Jullie zijn de poortwachters tot het Licht. Jullie zijn degenen op aarde die de poort 
openzetten naar het Licht, het Licht van de Nieuwe Tijd. De oude wereld is aan het 
vergaan. De oude structuren van macht en egogecentreerd bewustzijn hebben hun 
kracht verloren en zakken langzaam naar de bodem van de oceaan. Uit die bodem 
herrijst een nieuwe samenleving, een nieuwe vorm van zijn die gebaseerd is op liefde en 
op de waarden van het hart.  

Jullie zijn allemaal zo deel van deze transformatie. Soms beseffen jullie zelf niet hoezeer 
jullie daarin een rol spelen en die rol is ook een andere dan je vaak denkt. In deze 
overgang van het oude naar het nieuwe, ben jijzelf, is jouw eigen energielichaam, aan 
het veranderen. Naast het fysieke lichaam waarin je woont, ben je ook een bundeling 
van energie, deels onzichtbaar, deels zichtbaar. Jullie zijn wandelende energiebronnen en 
elk individu straalt een bepaalde trilling of vibratie uit, die een effect heeft op de 
omgeving, zonder dat je je daarvan altijd bewust bent. Het is deze uitstraling die 
betekenis heeft, die doorslaggevend is voor alles wat er om je heen gebeurt, voor alles 
wat jij in je leven aantrekt. Je kunt het ook een afstemming noemen. En het is deze 
afstemming die het mogelijk maakt dat de aarde gaat veranderen. Want als vele groepen 
van individuen hun afstemming veranderen en verfijnen, trekt dit een andere 
energetische werkelijkheid aan op aarde. Dat is de overgang die plaats heeft en die 
begint in het individu.  

Natuurlijk zijn er vele sferen om de aarde heen - astrale sferen, geestelijke sferen - die 
behulpzaam zijn bij het tot stand brengen van deze verandering, deze Verlichting. Maar 
jullie zijn de poortwachters, degenen op aarde die de poort open zetten naar dit Licht. Als 
die poort niet opengaat, kan het Licht niet verankerd worden op aarde. Daarom is het zo 
belangrijk dat jullie geloven in jezelf, en weten en voelen van binnen dat je het werk doet 
waarvoor je gekomen bent.  
Jullie zijn allen bezig deze innerlijke verandering, deze geestelijke transformatie door te 
voeren in je eigen wezen. En dít is het waarvoor jullie gekomen zijn: je afstemming, je 
uitstraling, je innerlijke vibratie te verhogen temidden van een wereld die daaraan niet 
altijd meewerkt en die soms zelfs vijandig is. Jullie zijn de lichtwerkers, jullie zijn de 
pioniers van een Nieuwe Tijd. Het is in liefde en harmonie dat jullie die Nieuwe Tijd 

- 2 - 



Lichtwerker zijn in de Nieuwe Tijd – De PoortWachters 

geboren laten worden in je eigen hart en op die manier een wereld aantrekken die 
mooier en liefdevoller is dan ze vele eeuwenlang is geweest.  

Het gaat niet zozeer om wat je doet in het dagelijkse leven, het vak wat je uitoefent. Of 
je nu timmerman bent of huisvrouw, therapeut of professor, het maakt niet zoveel uit 
wat je doet, het gaat om je afstemming, de specifieke energie die jij uitstraalt, die jij 
bént. Dat is de bron van transformatie.  

Ik wil jullie vragen een moment de aanwezigheid van de energie te voelen hier in deze 
ruimte, de gebundelde energie van ons samen. Ik kan hier alleen maar zijn door jullie. 
Doordat ik ontvangen word in jullie harten, kan mijn energie versterkt worden en hier 
werkzaam zijn. Daar waar je je hart openstelt voor mij, kom ik binnen en laat mijn Licht 
stralen. Maar jij bent degene die de poort openzet en daarvoor dank ik jullie, want jullie 
doen het werk waarvoor jullie gekomen zijn. De aarde is aan het veranderen. Uit de as 
van de oude tijd rijst een nieuwe wereld.  

Ik wil iets zeggen over hoe die Nieuwe Tijd voelt van binnen. Niet op de uiterlijke 
kenmerken wil ik ingaan, maar op de innerlijke tekenen. 
Er vindt een grote transformatie plaats in jullie emotionele lichaam. 
Het emotionele lichaam is zeer gevoelig voor angst, voor woede en agressie, voor sterke 
gevoelsbewegingen die je gemakkelijk uit je centrum halen. 
Jullie zijn allen bezig het emotionele lichaam te verfijnen. Dit doen jullie door een proces 
van verinnerlijking: door verantwoordelijkheid te nemen voor de emoties die er in je zijn, 
ze te onderzoeken en ze terug te voeren op de wortel waaruit ze stammen. In dit proces 
van verinnerlijking zoek je de oorzaak van problemen niet meer in de buitenwereld maar 
kijk je in jezelf. Zo neem je verantwoordelijkheid voor je eigen energie en dat is een 
grote stap voorwaarts. Zodra je verantwoordelijkheid neemt voor alles wat er in je leeft, 
kun je onverwerkte emotionele energieën bewust laten worden en transformeren. Dat is 
waarmee jullie bezig zijn.  

In de Nieuwe Tijd zal het emotionele lichaam tot rust zijn gekomen. Je zult op een veel 
intuïtievere manier leven dan je gewend bent. Je omgeving zal daar ook meer aan 
beantwoorden. Er zal rust en vrede zijn in je hart. 
Voel je hoezeer je hiernaar verlangt? Ik voel en zie hoe jullie snakken naar die 
bewustzijnstoestand, waarbij er rust en vrede is in je hart, waarbij de energie tussen jou 
en anderen vrij kan stromen, waarin je je liefde openlijk kan tonen, waarin je kan 
vertrouwen op de veiligheid van de wereld en van de mensen om je heen, waarin je weet 
dat het goed is, dat je er mag zijn.  

Naar deze energie van vrijheid en geborgenheid gaat jullie verlangen uit en ik zeg 
nogmaals: die energie is volledig beschikbaar voor jullie. Maar jullie zijn degenen die de 
poort openzetten, om die goddelijke energie toe te laten in heel je wezen. Ik en vele 
anderen aan deze kant van de sluier, staan naast jullie om jullie hierbij te helpen en te 
steunen. Ik vraag jullie hier en nu mijn energie te voelen, te voelen dat die er is voor 
jou, voor jullie allen. 
Jullie zijn werkelijk bezig met een nieuwe geboorte. 
Voel de stilte in je hart, de ruimte die er is om het oude langzaam van je af te laten 
glijden, de ruimte waarin plaats gemaakt wordt voor het nieuwe. De vrijheid waarnaar 
jullie allen verlangen is nabij.  

Vlak voordat het nieuwe zich aandient, is er altijd een moeilijk moment: de doodstrijd 
van het oude. Vlak voor de morgenstond is er het donkerste uur, wanneer alle oude 
angsten naar de oppervlakte komen, alle verdriet en alle woede die je hebt opgezameld 
in je hele leven en in de vele levens daarvoor waarin er duisternis heerste op aarde. Dit 
alles komt naar nu boven om geïntegreerd te worden. 
Maar laat je daardoor niet misleiden. 
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Het is een teken van het goede, het is een teken van vooruitgang als dit alles tot je 
bewustzijn mag doordringen. Het betekent dat jij sterk genoeg bent om deze proef te 
doorstaan. 
Jullie zijn allen bezig met de afronding van een cyclus van levens die in het teken heeft 
gestaan van een innerlijk gevecht tussen licht en duisternis. Op jullie allen wordt een 
beroep gedaan in het diepst van je ziel te kijken en te geloven in het licht, de fakkel van 
goddelijk licht die daar leeft.  

Ik wil jullie nu wijzen op drie valkuilen die jullie kunnen tegenkomen in het loslaten van 
het oude. Deze hebben alle te maken met het emotionele lichaam en ze hebben ook alle 
te maken met de specifieke aard van het Lichtwerker zijn. 
   

1. Spirituele woede  

Het eerste obstakel is woede. En ik praat hier over een woede die eigenlijk is ingegeven 
door een verlangen naar harmonie en rechtvaardigheid. Het is zogezegd een spirituele 
woede.  
Toen jullie aan je cyclus van levens begonnen op aarde, hadden jullie allemaal een 
inspiratie bij je. Die inspiratie is sterk verbonden met de christusenergie. Mijn komst op 
aarde, de komst van Jeshua (of Jezus), was een baken voor jullie, een herkenningspunt. 
Jullie herkenden in mij een energie die in jullie allen is; jullie hadden allemaal in tijden 
daarvoor het besluit genomen om deze energie neer te gaan zetten op aarde. 
Maar in de cyclus van levens waarin jullie dat hebben getracht te doen, hebben jullie ook 
veel weerstand ervaren en dat heeft het emotionele lichaam schade berokkend. Het 
emotionele lichaam is niets anders dan het kind in jezelf. Je innerlijke kind is het 
levendige, ongedwongen deel van jezelf, dat spontaan ageert en reageert vanuit zijn of 
haar emoties. Dit kind heeft veel geleden om de missie, die jullie voor ogen stond, tot 
stand te brengen.  

Een deel van jullie wezen is altijd kosmisch geïnspireerd. Vanuit dit aspect van jezelf (je 
ziel of groter zelf) weet je veel, zie je de dingen vanuit het perspectief van het Licht. 
Maar er is ook een ander deel van je, een aardse persoonlijkheid. Dit is je innerlijk kind 
of je ego, als je dat zo wil noemen. In deze laag van jezelf kan veel angst en onbegrip 
heersen over wat er met je gebeurt, terwijl je ziel weet ‘dat het goed is’ en het een 
bedoeling heeft. 
Zo is het vaak gebeurd dat jullie zaadjes van Licht hebben geplant op aarde en dit niet 
werd begrepen door de omgeving. Hieruit zijn vele trauma’ s ontstaan, omdat het kind in 
je niet begreep waar het de afwijzing aan verdiend had. Je ziel begreep het, maar je 
aardse zelf, je emotionele lichaam kreeg te maken met diepliggende trauma’ s, die 
ontstaan zijn uit vervolging, geweld en afwijzing. Jullie allen dragen deze trauma’s bij je 
als littekens op je ziel.  

Jullie allen zijn op aarde gekomen om Licht te brengen in deze werkelijkheid, vanuit een 
voorgeschiedenis die te lang is om hier uit de doeken te doen (red.: zie voor het 
uitgebreide verhaal de Lichtwerkersserie, de eerste serie channelings van Jeshua, elders 
op de site). Kort gezegd was het zo dat jullie ook vanuit een persoonlijk karma hier op 
aarde zijn gestart met een cyclus van levens. Een cyclus van levens waarin jullie hier een 
Licht wilden brengen, waarvan jullie zelf ooit afstand hadden gedaan. Ooit hebben jullie 
zelf in de duisternis geleefd, in angst en machtsstreven, en jullie missie op aarde was om 
dat goed te maken, om rechtvaardigheid terug te brengen onder de mensheid. 
Terwijl deze inspiratie, die fakkel van Licht, sterk brandde in jullie harten, heerste er 
tegelijkertijd onbegrip in het innerlijk kind-deel van jezelf, en daarom ontstond er zoiets 
als spirituele woede. 
Het kind-deel in je had geen besef van je eigen karmische aandeel in de duisternis en 
projecteerde het kwaad buiten zichzelf. Het kind-deel in je wilde vanuit emotie vechten 
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voor het goede, het rechtvaardige. Het kind-deel in je had geen begrip voor weerstand, 
traagheid, en was ongeduldig. 
Hieruit werd spirituele woede geboren.  

Spirituele woede betekent dat je ontzettend geraakt kunt zijn door het leed in de wereld, 
door het lijden van onschuldige mensen, door de vernietiging van de aarde, het 
kapotmaken van de planten, de bomen en het dierenrijk, al die zaken, de politieke 
ongelijkheid, het schijnbaar nodeloos sterven van tienduizenden kinderen, de oorlogen, 
het geweld, dit zijn zaken die jullie diep raken en die in jullie een woede kunnen 
losmaken waardoor je je onmachtig voelt.  

Het is kenmerkend voor Lichtwerkers dat zij zich kunnen laten meeslepen door die woede 
en daarin hun grenzen te buiten gaan: dan verliezen zij zichzelf in de drang om de 
wereld te verbeteren en te veranderen. Deze drang kan zich manifesteren op grotere 
schaal, in politieke of maatschappelijke zin, of op persoonlijk vlak, wat blijkt uit het feit 
dat je sterk de drang voelt om de mensen in je omgeving te willen helpen om te 
veranderen. In de drang om te helpen zit vaak een vorm van spirituele woede, ook al 
merk je dat niet altijd, want je wilt toch louter ‘het beste’ voor de ander. Maar er is 
woede in je wanneer je de neiging hebt iemand te willen dwingen, dus wanneer je - hoe 
subtiel ook - druk op die persoon uitoefent om zijn gedrag of zijn emoties te veranderen. 
Vaak is de tijd daarvoor niet rijp.  

Elke keer wanneer je in jezelf een intense verontwaardiging voelt of een intense passie 
om dingen te willen veranderen, of een gevoel van onmacht en boosheid om de dingen 
zoals ze zijn, dan zit je in de valkuil van de spirituele woede. Je wilt teveel ineens. Je 
hebt geen oog voor de werkelijkheid zoals ze is, maar je bent bevangen door een emotie, 
de emotie van boosheid. Ik vraag jullie je hiervan bewust te zijn en het los te laten, want 
deze vorm van inspiratie, die in feite geladen is met boosheid, haalt je uit je centrum. 
Het geeft je niet de ware inspiratie, de rust en vrede in je emotionele lichaam, die je 
helpen gestalte te geven aan het Licht op aarde.  

Werkelijk Licht verspreiden op aarde doen jullie door volledig in je centrum te zijn en 
door niet van de wereld te zijn maar er wel in te staan. Van de wereld zijn, betekent dat 
je geloof hecht aan alles wat je met je zintuigen waarneemt: geweld, oorlog, ziekte, 
vernietiging. Als je het alleen met je zintuiglijke ogen beziet, kun je gemakkelijk heel 
boos worden. Maar we vragen jullie een stap terug te zetten en van binnenuit te voelen 
welke dynamiek hier werkzaam is. 
Er is verborgen betekenis in het lijden. Elke ziel, elk levend wezen hier op aarde, is bezig 
zich te ontplooien volgens zijn eigen ontwikkelingsweg. En er wordt van jullie gevraagd 
daarvoor respect te hebben, om een stap terug te zetten en je volledig te concentreren 
op jezelf, op je eigen Licht. 
De energie, de waarheid, de trilling die je dan verspreidt, nodigt mensen (of dieren of 
planten) uit om in jouw energieveld te komen en zo een genezende trilling te ervaren. 
Dat is het werk, waarvoor je gekomen bent. 
Je hoeft niet op de barricaden te staan, je hoeft er niet voor te vechten. 
Het werkelijke spirituele werk is niet een doen, maar een zijn. Het gaat vanzelf, zonder 
inspanning. Het voelt heel licht en vloeiend aan. Dingen verschijnen vanzelf op je weg, 
komen naar je toe om geheeld te worden. 
Elke keer als je jezelf vastzet in verontwaardiging en woede, ook al gaat het om 
rechtvaardigheid of om lijden wat je niet kan aanzien, vraag ik jullie om een stapje terug 
te zetten en in het centrum van jezelf te gaan staan. Kom in de stilte en aanvaard dat 
het is zoals het is, dat alles zijn eigen cyclus afloopt en zijn eigen ontwikkeling kent, ook 
je naasten en de personen die je lief hebt. Laat ook hen los. Het volstaat er gewoon te 
zijn voor hen, niet meer en niet minder. 
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2. Spirituele depressie  

Een tweede valkuil waarover ik wil spreken is die van depressie of zwaarmoedigheid. 
Zonet heb ik een geschiedenis geschetst waarin jullie allen als Lichtwerkerzielen ten prooi 
zijn gevallen aan weerstand, vervolging, geweld. Deze hebben littekens achtergelaten in 
jullie ziel. Dit kan zo ver zijn gegaan dat je de moed hebt verloren om hier in deze wereld 
je Licht nog te laten schijnen. Je voelt je dan regelmatig terneergeslagen en het leven 
voelt aan als zinloos. Je hebt het gevoel niet welkom te zijn in deze wereld, hier niet te 
passen met jouw soort energie, anders te zijn.  

De emotie van terneergeslagenheid of somberheid is het resultaat van een gebrek aan 
zelfvertrouwen. Aan de ene kant voel je wel dat je een spiritueel licht bij je draagt, dat je 
een gevoelig, innerlijk rijk mens bent, die veel weet. Aan de andere kant is er een 
gewond kind in je, dat vraagt om erkenning van buiten, om uiterlijke veiligheid en 
aandacht. Maar juist dat krijg je onvoldoende, doordat je anders bent. 
Vaak herkent jouw omgeving je niet als diegene die je ten diepste bent, en daarom zal ze 
jou ook niet kunnen bevestigen en voeden.  

Het gewonde, innerlijke kind in je heelt nooit door iets van buiten, maar alleen door je 
eigen bron van kracht aan te spreken. Door jezelf te ontfermen over je eigen pijn en 
verdriet, door in jezelf te geloven ook wanneer niemand anders dat doet, creëer je echt 
zelfvertrouwen. Als deze bron van kracht eenmaal in je is geopend, zal je een andere 
omgeving aantrekken, eentje die wel jouw diepste verlangens en aspiraties weerspiegelt.  

Allen die lijden aan deze vorm van zwaarmoedigheid of depressie, ervaren een sterk 
verlangen om deze aardse wereld te ontstijgen en terug te gaan naar een sfeer van 
harmonie en licht, waarin er rust en veiligheid is. Aan al diegenen vraag ik…. ik bid tot 
jullie ziel om het Licht van binnen weer aan te steken. Het Licht dat liefde en veiligheid 
geeft, is er hier-en-nu voor jou. Het brandt in jouw eigen hart en het vraagt er alleen om 
je blik er weer naar toe te keren. Hoe graag zouden wij jou in het Licht willen zetten, 
maar niemand kan jou helpen als je niet zelf gelooft in je eigen Licht en het in jezelf 
ontsteekt. 
Het is uitermate belangrijk jezelf niet te laten wegzakken in gevoelens van 
moedeloosheid en depressie. Dit is een diepe valkuil waarin je helemaal de weg kwijt kan 
raken, omdat je het contact verliest met wie jij wezenlijk bent: de engel, het wezen van 
Licht dat in jou woont. 
Het kan helpen om op momenten van terneergeslagenheid en heimwee heel stil bij jezelf 
te zijn en louter te ademen. Je kunt de beweging van het ademen door je lichaam voelen 
en bij elke ademhaling hardop of in jezelf te zeggen: ik ben wie ik ben, ik ben goed zoals 
ik ben.  

Ik omring jullie met mijn Licht. Zodra je de poort maar op een kier zet naar meer 
zelfvertrouwen, een gevoel van eigenwaarde dat werkelijk helemaal vanuit jezelf komt, 
dan schijnt het Licht naar binnen. Het licht van je eigen groter Zelf, het licht van de 
Christusenergie en het Licht van alle helpers, gidsen en engelen die vanuit sferen om de 
aarde heen jullie steunen en liefhebben. 
De tijd van transformatie is gekomen. 
Juist nu, wanneer het erg moeilijk is, vraag ik jullie met geheven hoofd door te gaan en 
je blik te vestigen op de horizon van de Nieuwe Tijd. Er ligt daar een sfeer van harmonie 
en liefde die jullie erfdeel is en velen van jullie zullen daarvan nog tijdens dit leven 
kunnen proeven. Het draait om een innerlijke stap die je moet maken, het draait om 
geloof in jezelf en geloof in de toekomst. Vrees de duisternis niet, het Licht is sterker. 
Het Licht wordt nooit verslagen. Het Licht wacht in liefde en geduld tot jij je hand 
uitsteekt en de poort opent. 
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3. Angst voor je eigen kracht  

Tot slot wil ik een ander obstakel noemen dat veel onrust veroorzaakt in jullie emotionele 
lichaam. Ik praat hier steeds over energieën die je ervan weerhouden innerlijk rust en 
helderheid te vinden. Het kan boosheid zijn, het kan somberheid zijn, maar ook angst en 
dat is het derde obstakel.  

Angst heeft sterk te maken met niet meer kunnen vertrouwen op je eigen ingevingen, je 
eigen gevoel, je eigen intuïtie. Als je twijfelt aan je eigen gevoel, ga je heel veel piekeren 
en zet je daarmee een boel emoties in gang die je steeds verder wegtrekken van je 
centrum. Bij angst is je intuïtie geblokkeerd. Het intellect en de emoties nemen de 
overhand en creëren een paniekerig geheel, een chaotische situatie. Want het intellect en 
de emoties hebben de intuïtie, het hart, het gevoel nodig als basis, dan pas kunnen zij je 
op nuttige wijze ten dienste zijn.  

Als je het hart eruit wegneemt, draait het intellect dol en de emoties vinden geen rust. 
Dan slaat de angst toe en dat kan op allerlei vlakken gebeuren. Je kunt gaan twijfelen 
aan dingen die je normaal kunt, aan dat wat eigenlijk vanzelfsprekend zou moeten zijn; 
je kunt overal problemen gaan zoeken die er niet zijn. Er heerst dan een nervositeit in je, 
die het onmogelijk maakt om stil en rustig bij jezelf te komen.  

De sleutel hier is: loslaten van het gepieker en teruggaan naar je hart, naar je gevoel. 
Wat voel jij onder al die gedachtes en die warrige emoties door? Teruggaan naar je basis 
kun je doen door rustig te ademen naar je buik. Dan kun je een ruimte gaan voelen in 
jezelf, een stiltepunt dat buiten je gedachten en emoties staat. En je kunt de gedachten 
en de emoties die je voelt, dan gaan ervaren als een wolk die om je heen hangt, waar jij 
je aandacht van af kunt halen. Je krijgt dan je vrijheid terug om te kiezen voor een 
bepaalde gedachte of emotie.  

Als je gelooft dat je gedachten waar zijn of dat je emoties waar zijn, dan word je er 
volledig door opgeslorpt en blijf je het spoor volgen van die gedachten en emoties. Maar 
je kunt een stap terugnemen en zeggen: stop, ik laat deze gedachten en deze emoties 
voor wat ze zijn en ik ga terug, ik ga dieper in mezelf zitten en voelen, voelen wat er aan 
de hand is. 
Op het moment dat je die stap terugzet, sta je in je kracht, kan het zelfvertrouwen weer 
gaan stromen. De donkere wolken kunnen oplossen en de rust en helderheid kan 
terugkeren. Deze stap is er één die je steeds moet herhalen, omdat het intuïtieve zijn, 
het leven vanuit je hart nog niet vanzelfsprekend is geworden voor jullie. Daarom 
ervaren jullie veel angst.  

Jullie zijn oude zekerheden aan het loslaten. Je vertrouwt niet meer blindelings op wat je 
vader en moeder je vertelden, op wat je onderwijzers tegen je zeiden of wat je bazen je 
voorhielden. Je vertrouwt niet meer zomaar op de normen en waarden van jullie 
maatschappij. Je vertrouwt niet zo maar op de resultaten van het intellect, of van de 
wetenschap. En je weet hoe instabiel je emoties kunnen zijn en dat ook zij niet altijd de 
waarheid spreken. 
Omdat jullie al deze zekerheden hebben los gelaten - en dat is een teken van kracht - 
kunnen er angsten vrijkomen en kunnen jullie het gevoel hebben alleen rond te dobberen 
op een wilde zee. Juist deze toestand, echter, dwingt je om werkelijk naar binnen te 
gaan en te gaan voelen vanuit je buik, vanuit je diepste basis: wie ben ik, waar sta ik? Ik 
laat mij niet leiden door de buitenwereld maar door mijn eigen kompas. Het is dit 
kompas waardoor je de nieuwe wereld binnenvaart.  

Steeds wanneer je contact maakt met deze innerlijke kern en een stap terugzet, vind je 
een hernieuwde helderheid in je wezen. Je kunt dan kijken naar je emoties zonder er 
helemaal door in beslag te worden genomen. Je kunt kijken naar je woede en er liefde 
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naar toe sturen. Je kunt kijken naar je somberheid en een hand naar jezelf uitsteken. Je 
kunt kijken naar je angst en daar de energie van verlossing naar toe zenden. Jij bent je 
eigen Messias, er is geen Messias buiten je. 
Er zijn duizenden Messiassen die jou de hand willen reiken, maar jij bent degene die de 
poort van je hart opent en het Licht toelaat. Dit is in wezen de komst van de Nieuwe Tijd: 
jullie die je harten open zetten.  
Jullie zijn degenen die hier aanwezig zijn op aarde, wij zijn de helpers. Jullie zijn degenen 
die het doen en daarvoor kunnen wij alleen het diepste respect opbrengen. Wij zijn altijd 
beschikbaar voor jullie om jullie te laten delen in onze liefde en ons licht.  

Jullie zijn moedig, jullie zijn dapper, jullie zijn de krijgers van de Nieuwe Tijd. Ik vraag 
jullie te geloven in jezelf en in je missie en steeds wanneer je je overmand voelt door 
zware emoties, door duistere gedachten, neem een moment voor jezelf: maak contact 
met je innerlijke kern, je centrum, het stiltepunt in jezelf. Dat is het anker van de Nieuwe 
Tijd. Dit anker is al geslagen, het leeft in jouw hart. Het enige wat je hoeft te doen, is er 
steeds naar terugkeren. Jezelf steeds opnieuw verankeren in dat punt van rust en 
helderheid.  
Geloof niet in de onrust, ze brengt je geen waarheid. Geloof niet in drama, in intense 
emoties. Geloof in de rustige, zachte, heldere stem van je hart en weet dat je niet alleen 
bent. We staan naast jullie, elke stap die je gaat op deze weg. 
Ik houd van jullie, en vraag jullie mijn energieën van liefde te aanvaarden in jullie 
midden. Het is mijn grootste wens, jullie op dit moment van de geschiedenis van dienst 
te zijn en jullie te ondersteunen in jullie soms moeizame weg naar het Licht.  

Aanvaard mijn liefde.  

© Pamela Kribbe 2006 
www.pamela-kribbe.nl
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Relaties in de Nieuwe Tijd 
 
 

Deze channeling werd gehouden op 5 februari 2006 in Centrum Balans in Oisterwijk. De 
uitgesproken tekst is achteraf enigszins aangevuld en geredigeerd ter verbetering van de 
leesbaarheid. 
Voorafgaand aan de channeling werd een inleidende meditatie-oefening gedaan door 
Gerrit, die te beluisteren is als audio-bestand (zie Downloadpagina). Na afloop werden er 
vragen gesteld en antwoorden gegeven door Jeshua, die eveneens zijn te beluisteren als 
audio-bestand.  

Wij willen Hedwig de Beer hartelijk danken voor het uittypen van de gesproken tekst. 

Lieve mensen, 

Met veel vreugde en blijdschap ben ik vandaag bij jullie.  

Temidden van jullie en door jullie heen stroomt mijn energie en zoals jullie zelf al voelen, 
is dit niet een lezing in de traditionele zin van het woord. Het gaat hier (naast informatie-
overdracht) om een energie-overdracht, waaraan jullie net zo zeer meedoen als ik en 
Pamela en Gerrit.  
We zijn hier allen tezamen en vormen een veld of een draaikolk van energie in deze 
ruimte, in deze opening naar de aarde toe. Deze plek is daarom heilig. Waar mensen, 
waar engelen in mensenlichamen, samenkomen en hun intenties bundelen en hun Licht 
als zaadjes in de grond laten vallen, wordt de grond heilig. Daarom vervult het mij met 
zoveel blijdschap dat jullie met zovelen zijn gekomen vandaag, want het gaat niet alleen 
om mij, het gaat om júllie, wat júllie hier doen.  

In dit verband wil ik kort iets zeggen over het verschijnsel channeling, dat zo bekend is 
geworden de laatste tijd. 
Jullie kennen allemaal wel het begrip ‘prana’, dat in de yoga en oosterse filosofie wordt 
gebruikt. Prana is een geestelijke energie die je met het inademen in je opneemt. Het 
idee is, dat je, wanneer je inademt, niet alleen zuurstof inademt maar ook iets anders, 
een levensenergie, een kracht die het fysieke, het zintuiglijke overstijgt, een kosmische 
energie dus. Deze kracht maakt het mogelijk dat je leeft. 
Nu wil ik jullie zeggen: zoals iedereen in de ademhaling naast zuurstof ook prana in zich 
opneemt, zo channelt iedereen constant op zijn eigen manier. Channeling is niet 
voorbehouden aan enkelen met een bepaalde gave, channeling is de doodgewoonste 
zaak van de wereld.  Het is namelijk zo, dat je niet kunt leven zonder kosmische energie. 
Jullie kunnen niet zijn, niet leven, niet gedijen, zonder het innemen van kosmische 
energie. Netzomin als je kunt leven van zuurstof alleen, kun je leven zonder op bepaalde 
manier een kanaal met de kosmos te vormen. Aarde en kosmos, zuurstof en prana, zijn 
beide nodig om je volledig als mens te manifesteren in deze aardse realiteit. 

In de eerste channeling van deze nieuwe reeks heb ik jullie de poortwachters genoemd, 
degenen die de poort openzetten naar meer Licht op aarde. Maar jullie zijn ook de 
bruggenbouwers, degenen die een brug bouwen tussen het kosmische en het aardse, die 
de energie van de kosmos channelen naar de aarde toe. Dit is iets wat jullie feitelijk 
doen, en het is iets dat jullie nodig hebben om je gelukkig en gezond te voelen.  
Je channelt op alle momenten waarop je je intuïtie gebruikt, waarin je diep in jezelf voelt 
hoe dingen voor jou zijn, en hoe je dingen anders zou willen. Op die momenten vorm je 
een kanaal met je Hoger Zelf, met een niet-aardse, kosmische sfeer, waarin kennis en 
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wijsheid zetelt die je tot steun kan zijn in het bereiken van jouw doelen hier op aarde. 
Iedereen ‘channelt’ dus.  

Vandaag bundelen wij onze energieën en vormen een kanaal voor een kosmische energie 
die overal op aarde zijn toegang aan het vinden is, in deze Nieuwe Tijd. Want de Nieuwe 
Tijd is niet langer meer een toekomstvisioen, zij is bezig zich te manifesteren in het 
alledaagse leven, van talloze individuen.  
Als je de krant leest of het nieuws bekijkt, lijkt het misschien alsof dit helemaal zover 
nog niet is. Maar het ontwaken waar de Nieuwe Tijd voor staat, begint in het individu, op 
het niveau van enkelingen. In je eigen dagelijkse zijn, wordt er een stroom zichtbaar: het 
is de stroom van je hart, waarnaar je wilt gaan leven, op basis waarvan je wilt gaan zijn.  
Dit is de geboorte van de Nieuwe Tijd.  
Altijd vinden de belangrijkste stappen eerst op individueel niveau plaats. De energie die 
daar gewekt wordt, in jullie harten, zal geleidelijk aan zijn weg vinden door alle instituties 
en organisaties heen die de Oude Tijd nog vasthouden. Oude machtsbolwerken zullen 
doorbroken worden, niet met geweld maar enkel met de tedere energie van het hart. 
Wanneer het hart de leiding overneemt, zal het oude bezwijken, niet onder de druk van 
macht en geweld maar onder de druk van de liefde. 

 
Relaties in de Nieuwe Tijd 

In deze Nieuwe Tijd ondergaan relaties een grote transformatie.  
Relaties zijn bijna altijd de bron van de diepste emoties in jezelf, reikend van grote 
vreugde naar diepe zielepijn. In relaties kun je je bewust worden van een pijn in jezelf, 
die in wezen veel ouder is dan de relatie zelf, ja zelfs ouder dan je menselijk zijn. (Dit 
wordt later uitgelegd).  
In deze tijd is er de gelegenheid om op het gebied van relaties tot een diepe heling te 
komen. Door de nieuwe energie die zich aandient, is het mogelijk om de destructieve 
kanten van een relatie te transformeren tot een positieve stroom tussen jou en de ander.  
Vaak betekent heling en innerlijke groei echter ook dat je relaties, waarin jij je niet kunt 
ontplooien, zult gaan loslaten, dat je een ander waar je veel om geeft toch vaarwel gaat 
zeggen, omdat je eigen weg elders ligt.  
Of het nu tot vernieuwing of tot afscheid leidt in een relatie, jullie zijn druk bezig op 
relationeel vlak jezelf te ontwikkelen. De roep van het hart, van de hartgedragen energie 
die de Nieuwe Tijd inluidt, wordt voelbaar in jullie dagelijks leven, en jullie kunnen er niet 
meer om heen.  

Om jullie begrijpelijk te maken waarom relaties zoveel pijn kunnen oproepen en je 
gevoelsleven zo overhoop kunnen gooien, wil ik jullie iets vertellen over een oude pijn in 
je ziel. Het is een pijn die heel oud is, veel ouder dan dit leven en zelfs dan al je vorige 
levens op aarde. Ik wil jullie meenemen naar je oorspronkelijke geboortepijn als ziel.  

Er was eens een tijd waarin alles één en ongedeeld was. Kunnen jullie je dit voorstellen?  
Laat je fantasie even de vrije loop. Stel je voor: je zit niet in een lichaam, je bent louter 
bewustzijn en je maakt deel uit van een enorm groot energieveld dat jou omgeeft en 
waarin je voelt: ik ben deel van dit geheel en ik word zonder voorwaarden lief gehad.  
Voel hoe dat energieveld je omhulde als een intens behaaglijke deken, als een intens 
liefdevolle energie waarin jij je vrij kon ontplooien en bewegen, waarin je nooit bang 
hoefde te zijn voor wie je was.  
Deze intense behaaglijkheid en geborgenheid behoorden tot de begintoestand van 
waaruit je ziel als individu geboren werd. Het was een kosmische baarmoeder. Nog 
steeds is er heimwee in jullie harten naar dat gevoel van totale eenheid, van absoluut 
geborgen zijn in een deken van warmte en liefde.  
Dat gevoel van liefde was God. Samen in dit kleed vormden jullie God.  
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Op een bepaald niveau in dit goddelijke bewustzijn, werd op een gegeven moment een 
besluit genomen. Er werd besloten om uit deze toestand te treden. Het is heel moeilijk 
dit onder woorden te brengen, maar je kunt je misschien voorstellen dat er in God, in dat 
eenheidsbewustzijn, op een gegeven moment een verlangen bestond naar ‘iets anders’: 
iets anders dan eenheid. Er was zogezegd een verlangen naar ervaring.  
Als je volstrekt opgenomen bent in een eenheid van absoluut zijn, doe je geen ervaring 
op……. je bent eenvoudig. 
Ondanks de extase en de totale geborgenheid in deze vorm van zijn, was er een gedeelte 
van God, een deel van dit kosmische bewustzijn, dat wilde evolueren en experimenteren. 
Dit deel ‘trad buiten zichzelf’.  
Jullie vormen dit deel van God. Jullie bewustzijn heeft ooit toegestemd in dit experiment 
van het uittreden uit eenheid en ‘ik’ worden, een entiteit in zichzelf, een afgebakend 
individueel bewustzijn. Dit was een enorme stap. Vanuit het diepst in jullie wezen 
voelden jullie dat dit goed was, dat dit verlangen naar schepping en vernieuwing een 
positief, goed verlangen was.  

Op het moment echter dat jullie uit het veld van eenheid traden, was er pijn. Voor het 
eerst in je herinnering, voor het eerst in je leven, was er diepe pijn. Je werd los 
gescheurd van een veld van liefde en geborgenheid, dat eerst volstrekt vanzelfsprekend 
was. Dit is de geboortepijn waarover ik spreek. Zelfs tijdens deze eerste intense ervaring 
van verlatenheid, was er ergens in je een innerlijk weten ‘dat het goed was’, dat dit je 
eigen keuze was. Maar de pijn was zo diep, dat je verward en gedesoriënteerd raakte, 
zodat het heel moeilijk werd om contact te houden met dat Hoger Weten in jezelf, het 
niveau in jezelf waarop je God bent, waarop je weet ‘dat dit goed is’. 

Het gepijnigde stuk dat toen ontstond noem ik het innerlijke kind. Jouw ziel, jouw unieke 
individualiteit, draagt in zich de uitersten van enerzijds een absoluut goddelijk weten en 
anderzijds een kosmisch kind met een geboortetrauma. Dit geheel van God en Kind, van 
weten en ervaren, ging op weg. Jij ging op weg. Je ging op zoek, onderzoeken en 
ervaren wat het is om een ‘ik’ te zijn, een afgebakend individu.  

God herschiep een deel van zichzelf tot Ziel die ervaring nodig heeft om (weer) tot 
zichzelf te komen. Die het nodig heeft te leven, te ervaren, te ontdekken en te scheppen, 
om weer te snappen, te voelen wie het is, namelijk God. Het EEN-zijn, het 
vanzelfsprekende was doorbroken en zou door de ervaring heen opnieuw bevochten 
moeten worden.  
Wat een wonder! Dit bestond nooit tevoren.  
Jullie proberen het IK-zijn vaak te overstijgen en weer tot eenheid te komen. Dat is het 
doel van jullie spirituele queeste. 
Maar denk je eens in: vanuit Gods perspectief is het IK-zijn het wonder. Het verbonden 
zijn, het EEN-zijn was de normale toestand, was het uitgangspunt. 
In het wonder van het IK-zijn ligt immense schoonheid, vreugde en scheppingskracht 
geborgen. De reden dat jullie dit (nog) niet zo ervaren is dat jullie nog steeds worstelen 
met je geboortetrauma als ziel. Ergens diep in je bewustzijn klinkt nog steeds die 
oerschreeuw van pijn en verraad: de herinnering van losgescheurd worden van de 
Moeder/Vader, van de alomtegenwoordige Liefde, van God. 

Op jullie reis doorheen de tijd, doorheen de ervaring, hebben jullie zoveel meegemaakt. 
Jullie hebben allerlei vormen uitgeprobeerd. Zo waren er ook vele incarnaties waarin 
jullie een heel andere vorm hadden dan het menselijke lichaam, maar dat doet er nu niet 
toe. Doorheen deze heel lange geschiedenis was je drijfveer steeds dubbel: enerzijds was 
er de drang naar vernieuwing, exploratie, schepping, anderzijds was er het heimwee, het 
verlangen naar huis, de bodemloosheid.  
Door het vooruitstrevende stuk in jezelf, de energie die jullie uit de oerschoot dreef, 
hebben jullie veel ervaren, veel gecreëerd. Maar door de niet verwerkte geboortepijn is 
er tegelijk ook heel veel trauma en desillusie ontstaan in de ziel. Dit mede omdat jullie 
door je reizen door ruimte en tijd heen ook dingen hebben gedaan, waarvan jullie later 
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spijt kregen, zaken die je onder de noemer “slecht” (tussen aanhalingstekens) zou 
kunnen zetten.  
Deze handelingen (waarvan jullie later spijt kregen) waren slechts het gevolg van het 
voornemen om de ervaring in te duiken. Op het moment dat je individu besluit te 
worden, je af te scheiden van de vanzelfsprekende eenheid, kun je niet alleen het Licht 
ervaren. Je zult ook het donker ervaren, je zult alles ervaren wat er is, tot in alle 
extremen toe.  

Op het punt van evolutie waar jullie nu staan, komen jullie tot het besef dat alles staat of 
valt met het vermogen om werkelijk een IK te durven zijn, werkelijk je eigen kracht en 
goddelijkheid te omarmen, en van hieruit vreugde en overvloed te ervaren. In het 
geboortemoment, in het moment waarop je verzonk in een gevoel van verlatenheid en 
pijn, voelde je je klein en nietig. Vanaf dat moment ging je op zoek naar iets dat je kon 
redden, een macht of kracht buiten je, een god, een leider, een partner, een kind, 
etcetera. In de fase van ontwaken waarin jullie je nu bevinden, zijn jullie aan het 
ontdekken dat de oergeborgenheid waarnaar je verlangt, niet te vinden is in een God 
buiten jezelf, en ook niet in een moeder, een vader, een geliefde, kortom in welke relatie 
dan ook. Hoe sterk dit verlangen, dit heimwee ook aangeraakt kan worden in het contact 
met een ander mens, toch zul je die geborgenheid er niet vinden, zelfs niet in de relatie 
met God.  

Want de God in wie jullie geloven, de God die jullie hebben meegekregen van de traditie 
en die nog zo sterk jullie denken en ervaren vormt, is een God die buiten je staat. Het is 
een God die voor jou dingen uitstippelt, die een weg voor jou bereidt. Maar die God 
bestaat niet. Jij bent God, jij bent dat creatieve Godsdeel dat besloten heeft als een IK op 
weg te gaan en te ervaren, in het vertrouwen dat je in staat zou zijn de oerwond van de 
geboorte in jezelf te genezen.  

Je zou kunnen zeggen dat de uitreikende energie van het exploreren, het willen ervaren, 
de mannelijke is, terwijl de energie van de eenheid, de verbondenheid, het thuis-zijn, de 
vrouwelijke energie is. Deze energieën behoren tot de kern van wie je bent. Je bent als 
ziel noch man noch vrouw. Je bent wezenlijk mannelijk én vrouwelijk. Met deze twee 
ingrediënten ben je op weg gegaan. En nu is de tijd gekomen deze beide energieën in 
harmonie te laten samenwerken, dat wil zeggen werkelijk heelheid in jezelf te gaan 
ervaren. Na die hele lange ervaringsweg ben je tot het inzicht gekomen dat er 
uiteindelijk niets anders opzit dan zelf de God te zijn waarnaar jij verlangt.  

Dit is de ultieme doorbraak naar zelfinzicht: realiseren dat jij zelf de God bent naar wie je 
verlangt. Er is niets buiten jou dat jou tot in de kern van je eigen kracht, je eigen 
heelheid kan brengen. Jij bent het zelf, jij bent het altijd geweest. Jij hebt altijd gewacht 
op jou.  
Dit je te realiseren schept zo’n vreugde, zo’n gevoel van thuiskomst, dat al je relaties 
met anderen in een nieuw licht komen te staan.  
Je wordt dan bijvoorbeeld minder geraakt door wat anderen tegen je zeggen. Als een 
ander je bekritiseert of wantrouwt, betrek je dit niet meer automatisch op jezelf. Je laat 
het bij de ander, en je hoeft er noch innerlijk noch uiterlijk zo sterk op te reageren. 
Wanneer je gemakkelijk emotioneel geraakt door wat een ander van je vindt of over je 
zegt, geeft dat aan dat er innerlijk een zelftwijfel is die je geloof doet hechten aan 
negatieve opvattingen van anderen. Deze zelftwijfel los je niet op door het conflict op te 
zoeken met de ander, maar enkel en alleen door naar binnen te gaan en contact te 
leggen met de emotionele wonden in jezelf. Deze zijn veel ouder dan dit specifieke 
moment van afwijzing.  

In wezen gaat alle afwijzingspijn, alle relatiepijn, terug op die oorspronkelijke, 
onbegrepen geboortepijn. Nu lijkt het of ik een hele grote stap neem, want er zijn allerlei 
verwikkelingen en situaties in relaties die er op lijken te wijzen dat de oorzaak dichterbij 
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ligt. Dat je pijn wordt veroorzaakt door iets wat je partner heeft gedaan of nagelaten, 
door wat een ouder van je heeft gedaan of gelaten, kortom: dat het iets buiten jou is wat 
de pijn veroorzaakt. Dit maakt dat je denkt dat de oplossing ligt in het gedrag van de 
ander. Maar ik zeg jullie: in wezen zijn jullie bezig een oeroude pijn in jezelf te helen en 
als je je daarvan niet bewust bent, raak je gemakkelijk verwikkeld in relatiedrama’s, die 
buitengewoon pijnlijk zijn.  

Met name in man/vrouw relaties (liefdesrelaties), proberen jullie vaak samen een 
eenheid te vormen, en een geborgenheid in elkaar te vinden, die enigszins 
tegemoetkomt aan de oertoestand van één-zijn, die jullie je ergens herinneren. 
Onbewust zijn jullie in relaties op zoek naar dit behaaglijk omwikkeld zijn door een deken 
van liefde en onvoorwaardelijke acceptatie.  
Er zit een kind in jezelf dat schreeuwt om die onvoorwaardelijke erkenning, en als dit 
kind zijn armen slaat om het kind in een andere persoon, in je partner, dan leidt dit maar 
al te vaak tot een houtgreep die buitengewoon pijnlijk wordt.  
Wat er namelijk gebeurt is dat je emotioneel afhankelijk wordt van de ander en dat je de 
liefde of goedkeuring van de ander nodig gaat hebben voor jouw welbevinden. 
Afhankelijkheid roept altijd machtsstreven in leven, een behoefte aan controle over de 
ander. Dit is het begin van een destructieve relatie.  
Het opgeven van je eigenheid in een relatie, geleid door een onbewuste herinnering aan 
absolute eenheid die je ooit hebt ervaren, is destructief ten opzichte van jezelf én de 
ander.  

Werkelijke liefde tussen twee personen laat twee energievelden zien die compleet los van 
elkaar kunnen functioneren. Ze zijn één-in-zichzelf en gaan een verbinding met de ander 
aan op basis van die eenheid in zichzelf. 
Bij relaties waarin partners afhankelijk zijn van elkaar, zie je een ongecoördineerd 
streven naar “organisch één-zijn”: niet willen of kunnen functioneren zonder de ander. 
Dit leidt tot een energieverstrengeling die je in de aura’s kunt waarnemen als 
energiekoorden waarmee de partners elkaar voeden met energieën van afhankelijkheid, 
macht en verslaving. Dit patroon duidt er op dat je geen verantwoordelijkheid neemt 
voor jezelf: voor de zielewond in jezelf die veel ouder is dan deze relatie en die alleen 
jijzelf kunt helen.  

 
Karmische relaties 

In dit verband wil ik iets zeggen over karmische relaties. Hiermee bedoel ik relaties 
tussen mensen, die elkaar kennen van een vorig leven, waarin zij in relatie tot elkaar 
intense emoties hebben ervaren. Deze emoties hadden iets onopgelosts in zich; er was 
sprake van schuld, angst, afhankelijkheid, ontrouw, kwaadheid of iets dergelijks. 
Vanwege deze onopgeloste emotionele lading, trekken zij elkaar weer aan in een andere 
incarnatie. Het doel van de hernieuwde ontmoeting is dat de onopgeloste emotionele 
kwestie alsnog wordt opgelost. Dit gebeurt doordat de oude manier van met elkaar 
omgaan eerst in korte tijd weer tot leven komt (herhaling van de oude situatie) en er 
vervolgens bij beide partners de keuzemogelijkheid is er nu op een andere manier mee 
om te gaan. Het spirituele doel van de hernieuwde ontmoeting is dus dat je nu andere 
keuzes maakt dan in dat vorige leven. 

Een voorbeeld. Een vrouw heeft in een vorig leven een echtgenoot gehad die erg 
bezitterig en bazig was. Zij liet dat een tijdlang over zich heengaan, maar besloot op een 
gegeven moment dat het genoeg was en verbrak de relatie. Later pleegt de man 
zelfmoord. De vrouw krijgt berouw. Ze gelooft dat zij schuldig is. Had ze hem niet nog 
een kans moeten geven? Dit schuldgevoel draagt ze de rest van haar leven met zich 
mee. 
In een nieuw leven ontmoeten ze elkaar weer. Er is een vreemde aantrekkingskracht 
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tussen hen. Aanvankelijk is de man buitengewoon charmant en zij staat in het 
middelpunt van zijn belangstelling. Hij vereert haar. Ze krijgen een relatie. Nu wordt hij 
steeds jaloerser en bezitterig. Hij verdenkt haar van vreemdgaan. Zij bevindt zich in een 
innerlijke strijd. Ze is boos en ontzet dat hij haar ten onrechte beschuldigt, maar ze 
ervaart ook een vreemde dwang om het door de vingers te zien, om hem een nieuwe 
kans te geven. Hij is gewond van binnen, denkt ze, hij kan er ook niets aan doen dat hij 
die verlatingsangst bij zich heeft. Misschien kan ik hem helpen dit te overkomen. Ze 
vindt verontschuldigingen voor haar gedrag, maar in feite laat ze haar grenzen 
overschrijden. De relatie tast haar eigenwaarde aan.  
De meest bevrijdende keuze voor de vrouw zou nu zijn: de relatie verbreken, en zonder 
schuldgevoel haar eigen weg gaan. De pijn en angst van de man zijn niet haar 
verantwoordelijkheid. Zijn pijn en haar schuldgevoel hebben geleid tot een destructieve 
relatie. Er lag al een lading op deze relatie uit een ander leven. De betekenis van de 
hernieuwde ontmoeting is dat de vrouw moet leren loslaten zonder schuldgevoel en dat 
de man moet leren emotioneel op eigen benen te staan. Het verbreken van de relatie is 
hier dus de oplossing. De oplossing van het karma van de vrouw ligt in het alsnog 
loslaten van haar schuldgevoel. De ‘fout’ die zij in het vorig leven maakte was niet het 
verlaten van de man, maar het zich verantwoordelijk voelen voor zijn zelfmoord. Voor de 
man zou het weggaan van de vrouw betekenen dat hij nu echt geconfronteerd wordt met 
zijn eigen pijn en angst en dat hij nu kan kiezen deze in de ogen te zin in plaats van 
ervoor te vluchten. 

Een karmische ontmoeting herken je doordat de ander je eigenlijk onmiddellijk bekend of 
vertrouwd voorkomt. Vaak is er ook een wederzijdse aantrekkingskracht, iets dwingends 
‘in de lucht’ waardoor je bij elkaar wilt zijn en elkaar wilt ontdekken. Als de gelegenheid 
er is, kan deze sterke aantrekkingskracht uitgroeien tot een liefdesrelatie of tot een 
heftige verliefdheid. De gevoelens kunnen zo heftig zijn dat je denkt de grote liefde of je 
tweelingziel te hebben ontmoet. Er zit echter een addertje onder het gras. Er zijn ook 
altijd problemen in zo’n relatie, die vroeger of later de kop opsteken. Vaak raken de 
partners met elkaar in een strijd verwikkeld, die de ingrediënten macht en 
afhankelijkheid in zich draagt. Zij herhalen hiermee een drama dat zij uit een vorig leven 
herkennen. Zij kunnen in een vorig leven liefdespartners zijn geweest, ouder en kind, 
baas en onderdaan, of een andersoortige relatie. Maar altijd is er sprake geweest van 
een pijn die zij in elkaar hebben aangeraakt, door ontrouw, machtsmisbruik, of juist te 
sterke aanhankelijkheid. Er is een diepgaande emotionele ontmoeting geweest die 
onuitgewiste littekens en emotionele schade heeft veroorzaakt. 
Zij kennen elkaar dus op een diep niveau. Daarom kunnen de aantrekkingskracht en ook 
de negatieve emoties zo heftig zijn wanneer zij elkaar in een nieuwe incarnatie weer 
ontmoeten. 

In de meeste gevallen is het – spiritueel gezien – de bedoeling dat zielen die op deze 
wijze energetisch met elkaar verstrengeld zijn geraakt, elkaar loslaten en ‘éénheden-op-
zich’ worden. In concrete woorden: karmische relaties in de zin waarin wij het hier 
bespreken zijn meestal geen langdurige, stabiele, liefdevolle relaties. Het zijn vaker 
destructieve relaties dan helende relaties. Vaak is het gewoon de bedoeling van de 
ontmoeting dat je erin slaagt elkaar nu in liefde los te laten. Dat is iets wat niet is gelukt 
in een (of meerdere) vorige leven(s), maar nu is er een nieuwe kans om elkaar in liefde 
los te laten.  

Als jijzelf je bevindt in een relatie die wordt gekenmerkt door intense emoties, een relatie 
die  veel verdriet en pijn in je naar boven haalt maar waarvan je maar niet kan 
loskomen, realiseer je dan dat niets jou verplicht bij die ander te zijn. Realiseer je ook 
dat intense emoties vaker wijzen op diepe pijn dan op wederzijdse liefde. De energie van 
liefde is wezenlijk kalm en rustig, licht en stimulerend. Het is niet zwaar, uitputtend en 
dramatisch. Als een relatie deze karaktertrekken krijgt, is het tijd om los te laten en niet 
om er nog eens “aan te werken”.  
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Soms denken jullie dat je bij elkaar moet blijven, omdat je “iets uit te werken hebt 
samen”.  
Juist het bestaan van karma voeren jullie aan om alsnog bij elkaar te blijven. Jullie 
verdraaien hier het begrip karma. Karma werk je niet samen uit, karma is iets 
individueels.   
Het karma wat er is, vraagt er juist om dat jij het loslaat, dat je je terugtrekt uit zo’n 
relatie om de heelheid in jezelf te gaan ervaren. Karma oplossen doe je alleen, in en met 
jezelf. De ander kan iets in jou raken. Maar het zijn je eigen wonden en kwetsuren die je 
in jezelf ontmoet terwijl je in relatie staat met een ander. Jij hebt alleen de 
verantwoordelijkheid voor jezelf.  

Het is heel belangrijk je dit te realiseren, omdat het een van de voornaamste valkuilen is 
in relaties. Jij bent niet verantwoordelijk voor de ander, de ander is niet verantwoordelijk 
voor jou en de oplossing voor jullie problemen ligt niet in het gedrag van de ander. 
Soms staan jullie zo in verbinding met het innerlijk kind van de ander, het emotioneel 
verwonde stuk in de ander, dat je denkt de verantwoordelijkheid te moeten nemen voor 
het kind in de ander. De andere persoon doet dat bij jou ook, maar dit is een 
doodlopende weg. Je gaat dan emoties van onmacht en angst in een ander honoreren, 
terwijl hij/zij er meer bij gebaat is dat jij duidelijk grenzen stelt en voor jezelf opkomt. 
Het is jouw bestemming om heel en alleen te kunnen zijn, helemaal in jezelf. Dat is de 
voorwaarde voor een werkelijk gelukkige relatie.  

 
Helende relaties 

Tegenover destructieve relaties staan helende relaties. Het kenmerk van helende relaties 
is dat de partners elkaar in hun heelheid, hun eigenheid respecteren en geen pogingen 
doen de ander te veranderen. Zij scheppen veel vreugde in elkaars aanwezigheid, maar 
voelen zich niet uit het veld geslagen, wanhopig of eenzaam als de ander niet bij hen is. 
Er is warmte, steun en bemoediging voor elkaar, zonder dat je probeert de ander z’n 
problemen op te lossen. Er is vrijheid en rust in de relatie. Natuurlijk steken er af en toe 
misverstanden de kop op. Maar de emoties zijn van korte duur. Er is 
vergevingsgezindheid in beiden. Er is een hartverbinding tussen de partners, waardoor zij 
geneigd zijn ‘misstappen’ of foutjes van de ander niet persoonlijk op te vatten en er niet 
teveel belang aan te hechten. Emotioneel gezien zijn de beide partners zelfstandig. Zij 
putten hun kracht en welbevinden niet uit de goedkeuring of aanwezigheid van de ander. 
De ander vult niet iets op in hun leven maar voegt er iets aan toe.  

In een helende relatie kunnen de partners elkaar ook kennen van één of meerdere vorige 
levens. Maar er is dan vrijwel nooit sprake van emotionele karmische last zoals hierboven 
besproken. De twee zielen kunnen elkaar in een vorig leven hebben gekend hebben op 
een manier die in wezen bemoedigend en ondersteunend was. Als vrienden, partners, of 
als ouder en kind, kunnen zij elkaar herkend hebben als zielsverwanten, en dat schept 
een onverbrekelijke band, door meerdere levens heen.  

Een voorbeeld. Een jongeman groeit op in een armoedig gezin, ergens in de 
Middeleeuwen. Hij is zacht en gevoelig van aard, en past niet zo in zijn omgeving. Zijn 
familie bestaat uit hardwerkende, tamelijk ruige mensen, die niet veel op hebben met 
zijn dromerige ‘onpraktische’ aard. Op latere leeftijd gaat hij het klooster in. Ook hier is 
hij niet echt gelukkig, want het leven daar is streng gereguleerd en er is weinig 
menselijke warmte in de omgang met elkaar. Toch heeft hij hier regelmatig 
ontmoetingen met een man die ‘anders’ is. Het is een priester die hoger in rang is, maar 
die niets autoritairs uitstraalt en oprecht belang in hem stelt. Hij informeert soms hoe het 
met hem gaat, en wijst hem een aantal prettige taken toe zoals in de tuin werken. 
Steeds als zij elkaar aankijken, lijkt er vreemd genoeg een herkenning te zijn tussen hen, 
iets gelijkgestemds. Er is warmte en liefde, onuitgesproken. Ze ontmoeten elkaar in dit 
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leven niet eens zo vaak, maar toch vormt de priester een bron van hoop en bemoediging 
voor de jongere man. 
In een volgend leven is deze man een vrouw. Zij is wederom zacht en dromerig 
ingesteld. Ze heeft moeite met voor zichzelf opkomen. Ze verzandt op volwassen leeftijd 
in een huwelijk met een man die autoritair en bazig is. Eerst ‘viel’ ze voor zijn 
uitgesproken krachtige uitstraling, nu ziet ze hoe zijn dominantie haar inperkt en 
beklemt. Toch vindt ze het erg moeilijk om van hem los te komen. Op haar werk praat ze 
er wel eens over met een collega, een man die wat ouder is dan zij. Hij moedigt haar aan 
voor zichzelf op te komen en haar diepste verlangens te realiseren. Elke keer als ze met 
hem spreekt, weet ze van binnen dat het klopt wat hij zegt. Dan, na veel innerlijke strijd, 
scheidt ze van haar man. Het contact met de collega verandert nu. Ze krijgt gevoelens 
voor hem. Hij blijkt alleenstaand te zijn. Ze voelt zich zo thuis bij hem, het lijkt wel alsof 
ze elkaar eerder gekend hebben. Er ontstaat een relatie tussen hen, die liefdevol, 
ontspannen en bemoedigend is voor beiden. De sympathie die er in een vorig leven 
tussen hen stroomde, krijgt nu heel duidelijk vorm in een liefdesrelatie.   
Dit is een helende relatie. De vrouw heeft innerlijk een wezenlijke stap gezet door haar 
echtgenoot te verlaten en voor zichzelf te kiezen. Hiermee heeft zij haar emotionele 
onafhankelijkheid bevestigd. Op die basis wordt een liefdevolle, evenwichtige relatie 
mogelijk met een gelijkgestemde. 

  

Tweelingzielen 

Hier wil ik ook graag iets zeggen over het begrip tweelingzielen, dat jullie allemaal wel 
bekend is. Het idee van tweelingzielen is potentieel erg gevaarlijk, omdat het zo ingevuld 
kan worden dat het de emotionele afhankelijkheid en de ‘geboortepijn’ die er in een ieder 
is, aanwakkert in plaats van oplost. Dit gebeurt wanneer je het begrip tweelingziel zo 
opvat, dat er een ander is die jou perfect aanvult en jou ‘heel’ maakt. Dit is het idee van 
de tweelingziel als wederhelft. Een rampzalig idee. Je gaat er dan van uit dat je de 
eenheid en de geborgenheid die je ten diepste mist, in een ander zult vinden die perfect 
geschikt is voor jou.  

Dit ‘onvolwassen’ idee van tweelingzielen beschouwt de zielen dus als twee helften die 
samen een eenheid vormen. Meestal gaat het om een vrouwelijke en een mannelijke 
helft. Dus niet alleen suggereert dit idee dat jij in jezelf onvolkomen bent, het betekent 
ook nog eens dat jij wezenlijk ‘mannelijk’ of ‘vrouwelijk’ bent.  
Je kunt wel zien dat deze opvatting van tweelingzielen spiritueel gezien desastreus is. 
Het maakt je afhankelijk van iets buiten je. Het ontkent de goddelijkheid van jouw 
wezen, die inhoudt dat jij ALLES bent, mannelijk en vrouwelijk, en dat je heel en 
volkomen bent in jezelf. Het creëert allerlei illusies die je verder weg van huis brengen. 
En met huis bedoel ik dan je eigen ik, je God-zijn in jezelf.  
Niemand is bedoeld als wederhelft voor de ander.  

Tweelingzielen bestaan, ja, ze bestaan, en ze zijn letterlijk wat het woord zegt: het zijn 
tweelingen. Het zijn zielen met eenzelfde ‘grondtoon’, of je zou kunnen zeggen met 
eenzelfde geboortetijd, net zoals dat met biologische tweelingen het geval is. Die 
geboortetijd, dat unieke moment in plaats en tijd, staat dan voor: een unieke 
gevoelslading of ‘toon’ in de ziel die tot aanzijn komt. Deze is in beide zielen gelijk, maar 
toch zijn het volledige eenheden op zich. Ze zijn niet afhankelijk van elkaar op enigerlei 
wijze. Ze zijn niet mannelijk of vrouwelijk. Ze zijn wel letterlijk ‘gelijkgestemd’. 

Waarom zijn er tweelingzielen? Waarom bestaan ze? Aha…...jullie denken vaak dat de 
bestaansreden voor iets gelegen is in een leerproces dat het teweegbrengt. Maar dat is 
niet zo bij tweelingzielen. De reden dat tweelingzielen bestaan is niet dat je daarvan iets 
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kan leren.  
Tweelingzielen hebben geen functie binnen de dualiteit. 

Je ontmoet je tweelingziel dan ook pas wanneer je de dualiteit ontstijgt. En dat wil 
zeggen: wanneer je je weer identificeert met de God in jezelf, die heel en ongedeeld is 
en die in de dualiteit elke vorm kan aannemen die ze wil. Tweelingzielen ontmoet je weer 
op de terugreis naar huis.  

Laten we nog even terugkeren naar de heenreis. Op het moment dat jij de 
eenheidstoestand verlaat en individu wordt, stap je de dualiteit in. Er is opeens donker 
en licht, groot en klein, ziek en gezond, etc. etc. De werkelijkheid is gespleten. Je hebt 
geen referentiekader meer voor wie jij ten diepste bent.  
Eerst ontleende jij je identiteit aan het ‘deel-van-een-geheel zijn’. Nu ben je een 
losgeslagen deeltje dat het geheel kwijt is.  
Maar nu gaat er, zonder dat je dat weet, iemand met je mee die precies gelijk is aan jou, 
die hetzelfde stukje eenheid bewaart als jij, van vóór jullie geboorte.  
Er is iets dat jullie samenbindt, dat niet van de dualiteit is.  
Jij hebt een stukje eenheidsbewustzijn met je meegenomen, dat qua vorm en inhoud 
precies zo aanwezig is in je tweelingziel. 

Nu gaan jullie beiden op reis, een lange reis, door vele ervaringen heen. Beiden ervaren 
jullie de uitersten van dualiteit, om langzamerhand te ontdekken dat jullie kern of wezen 
niet ín de dualiteit ligt, maar daarbuiten; in iets, wat daaraan ten grondslag ligt. Zodra je 
je dit realiseert, begint de terugreis. Je gaat dan geleidelijk aan minder aandacht hebben 
voor dingen die buiten je liggen: bijvoorbeeld macht, roem, geld, aanzien. Je snapt 
steeds beter dat het niet gaat om wát je ervaart, maar om hóe jij het ervaart. Jij schept 
je eigen geluk of misère door jouw bewustzijnstoestand. Je gaat de kracht van je eigen 
bewustzijn ontdekken. 

Als je door alle dalen en pieken bent heengegaan in het ervaren van jezelf door de 
dualiteit heen, komt er een moment waarop je je tweelingziel ontmoet.   

In die ander herken je jezelf en door die herkenning wordt je je weer bewust van wie jij 
ten diepste bent. De ander is jouw referentiekader, in die zin dat jij het meest zuivere 
van jezelf gespiegeld ziet in de ander. En deze spiegeling bevordert je terugreis, helpt je 
als een tussenstapje of trapje tussen jouw individu zijn en jouw eenheid met het 
goddelijke. 

Uiteindelijk zijn we allemaal één. We worden gedragen door een energie die hetzelfde is 
in ons allen. Tevens is er individualiteit in ons allen. De tweelingziel is de schakel tussen 
individu en eenheid. Het is een geleidende schakel. Als je je met je tweelingziel verbindt, 
bewust en concreet, zal dit leiden tot de schepping van iets nieuws: een derde energie 
wordt geboren uit hun samenzijn. Die energie heeft altijd iets creatiefs, scheppends in 
zich en helpt eenheid tot stand te brengen op een grotere schaal dan alleen hen tweeën. 
Tweelingzielen voelen zich innerlijk uitgenodigd om het eenheidsbewustzijn dieper te 
verankeren op aarde, op een manier die bij hen past. Zo vormt de tweelingziel liefde een 
verbindende schakel tussen het ‘enig’ (uniek) zijn en het eenheidsbewustzijn. 

Er is een diepe innerlijke band tussen tweelingen, maar dit neemt niet weg dat zij 
volledige eenheden op zichzelf zijn. Hun samenkomen brengt vreugde en liefde, hun 
ontmoeting schept creativiteit en zelfverwerkelijking en zij steunen elkaar zonder dat zij 
in de valkuil van emotionele afhankelijkheid of verslaving vallen. De liefde tussen 
tweelingzielen is niet bedoeld om elkaar aan te vullen en heel te maken, maar om iets 
nieuws te creëren: niet twee maken één, maar twee maken drie.  
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Helen van de kosmische geboortepijn 

Ooit ontmoet je je tweelingziel – en laat dit innerlijke weten je genoeg zijn. Probeer 
verder geen verwachtingen te koesteren die je weghalen uit het hier-en-nu. Waarom het 
nú gaat is dat je je ten diepste realiseert dat de geborgenheid en de liefde die je diep van 
binnen zoekt, die ene wezenlijke geborgenheid die je ooit hebt gekend in je ziel, dat die 
in jou zelf ligt. Het gaat erom dat je beseft dat die absolute zelfacceptatie jou door geen 
ander geschonken kan worden, ook al zou die ander dat erg graag willen.  

Niet alleen in liefdesrelaties, maar ook in ouder-kind relaties, is er een verleiding om een 
 absolute eenheid of geborgenheid in de ander te willen terugvinden. Een ouder die een 
kind alles wil zien verwerkelijken wat hij zelf niet heeft gedaan, of een kind dat blijft 
wegschuilen bij de ouder en de ouder als zijn absolute toevluchtsoord beschouwt.  

Het is belangrijk je bewust te worden van de onderliggende dynamiek, de onbewuste 
drijfveren in je relaties, en deze in het licht van je bewustzijn te helen.. Het heimwee 
naar thuis wordt niet opgelost door of in een relatie. Jezelf te voelen en te kennen in je 
volle glorie, in je volledige Licht, dát is de bestemming van je reis.  

Jullie zullen ook niet terugkeren naar de toestand van eenheid waaruit je geboren bent. 
Dit was een embryonale toestand. Jullie zijn nu volwassen Goden aan het worden. Jullie 
zijn nu bezig vanuit jezelf een veld van absolute geborgenheid en liefde te creëren en 
daarin anderen te laten delen zonder hen te verplichten, zonder hen te dwingen. Dat is 
het wezen van God: onvoorwaardelijke liefde zijn en dit om je heen verspreiden zonder 
enige agenda, zonder enige berekening.  

Ik wil je nu vragen één moment in stilte volstrekt je eigen alleen-zijn te voelen. Ben je 
omringd door mensen, voel dan even heel sterk jouw IK. Onvoorwaardelijk ben jij dat 
stukje God; dit is niet iets wat van jou afgenomen kan worden, het is een basisgegeven. 

En voel hoe dit gegeven een bron van vreugde en kracht kan zijn. Doorvoel dit 
basisgegeven van het IK-zijn en accepteer het: ja, ik ben een IK, ik sta apart. Ik kan mij 
weliswaar verbinden, maar ik ben ook steeds weer ik, ik alleen. Je denkt misschien dat in 
dit gegeven eenzaamheid en verlatenheid schuilt, maar voel eens verder, voel de kracht 
en de vitaliteit, het wonder van het ik zijn. Als je werkelijk ja zegt tegen je ik zijn, voel je 
zelfvertrouwen en geloof, en op basis daarvan creëer je liefdevolle verbindingen met 
anderen, waardoor de eenzaamheid en de verlatenheid oplost.  

Wanneer gevoelens van eenzaamheid en verlatenheid je overmannen, neem dan het kind 
in jezelf op schoot. Zie het verwonde kind in jezelf aan. Het verlangt naar de absolute 
geborgenheid die het ooit kende, als embryo. Het wil die geborgenheid weerspiegeld zien 
in het gezicht van je partner, in het gezicht van je kind, in het gezicht van je moeder of 
vader, in het gezicht van een therapeut……….  
Laat dat kind dan jouw eigen gezicht gezien.  
Jij bent er voor dat kind. Jij bent bedoeld om dat kind te helen en te koesteren op de 
meest absolute manier waarvan je kunt dromen.  
Ik kan het niet doen voor jullie, ik kan alleen een richting aanwijzen. Jullie zijn zelf de 
verlossers van jezelf. 

Tot slot wil ik jullie vragen ons samen-zijn nu even een moment te voelen, niet het ik-
zijn, maar het samenzijn, op een heel vrije en ongebonden manier. Voel even de 
energieën in deze ruimte, voel wat ons samenbrengt. Het is een verlangen naar 
heelwording. Stel je voor dat wij omgeven zijn door de meest krachtige energie die er is, 
de energie van jullie ontwaakte Zelf, de energie van de engel in jezelf. Laten we een 
minuut nemen om dat van binnen te voelen. 
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Dank voor jullie aanwezigheid. 

  

© Pamela Kribbe 2006 
www.pamela-kribbe.nl
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Kinderen van de Nieuwe Tijd 
 

Deze channeling werd gehouden op 21 mei 2006 in Centrum Balans in Oisterwijk. De 
uitgesproken tekst is achteraf enigszins aangevuld en geredigeerd ter verbetering van de 
leesbaarheid. 
Voorafgaand aan de channeling werd een inleidende meditatie-oefening gedaan door 
Gerrit, die te beluisteren is als audio-bestand (zie Downloadpagina). Na afloop werden er 
vragen gesteld en antwoorden gegeven door Jeshua, die eveneens zijn te beluisteren als 
audio-bestand.  

Wij willen Hedwig de Beer hartelijk danken voor het uittypen van de gesproken tekst. 

Lieve mensen, 

Van harte welkom hier.  

Mijn energie stroomt temidden van jullie en is voor jullie herkenbaar als de energie van 
thuis, een Thuis waar jullie heengaan, een Bron waaruit jullie vandaan komen.  
Mijn energie is niet slechts de energie van één man die tweeduizend jaar geleden leefde 
op aarde. Ik vertegenwoordigde een Bronenergie waarvan jullie allen deel uitmaken en 
waarin jullie Hogere Zelven aanwezig zijn als één; jullie zijn daarin als groepsenergie 
aanwezig.  

Op dit niveau van eenheid is er een Overziel die je kunt benoemen als de Christusenergie 
en die als een paraplu ons allen omvat, ook mij, Jeshua. Het is vanuit deze energie dat 
wij boodschappen brengen hier op aarde en jullie een spiegel voorhouden waarin jullie 
kunnen kijken als jullie jezelf kwijt zijn, als jullie even de weg niet meer zien. Het is de 
energie van je eigen Hoger Zelf, je zielefamilie, je Overziel: de bron waaruit jij stamt en 
van waaruit jouw diepste inspiratie komt. 

De inspiratie die jullie allen bijeenhoudt, heeft te maken met het brengen van Licht op 
aarde. Het heeft te maken met de komst van de Nieuwe Tijd. Jullie incarnatie hier en nu 
op aarde is sterk verbonden met de overgangstijd waarin jullie leven. En nu is daar dan 
de komst van een nieuwe generatie kinderen op aarde, die andere  eigenschappen 
vertoont dan jullie gewend zijn vanuit het verleden. Hoe komt dit, waar komt dit 
verschijnsel vandaan? Daarvoor moet ik jullie iets verder terugnemen in de tijd en jullie 
laten zien hoe jullie de wegbereiders waren van deze nieuwe golf van energie die met de 
kinderen meekomt. 

Er was een tijd op aarde, waarin de energie heel zwaar en dicht was, waarin alles door 
regels en autoriteit werd bepaald en er weinig ruimte was voor de fantasie en de intuïtie, 
het liefdevolle en het speelse. Eeuwenlang heeft deze zware energie bezit genomen van 
de aarde. Ik was een wegbereider om deze zwaarte open te breken, om Licht te brengen 
in deze donkere werkelijkheid waarin macht en onderdrukking overheersten: 
onderdrukking van de verbeelding, van de vrijheid, van het hart. 

De Tweede Wereldoorlog vormde in dit opzicht een omslagpunt en je ziet dat na deze 
periode een nieuw tijdperk ontstaat, dat jullie bekend is als de revolutie van de zestiger 
jaren. Dit was ook een spirituele revolutie. De hartenergie werd toen opnieuw geboren en 
ook al was deze energie in sommige opzichten zweverig en naïef, toch vormde zij de 
doorbraak naar iets nieuws en kondigde zij iets heel belangrijks aan. Jullie allen die in 
deze periode, rond en na de oorlog zijn geboren, zijn de wegbereiders geweest van een 
nieuw tijdperk, waarin nu een nieuwe generatie kinderen verschijnt, die een bepaalde 

- 20 - 



Lichtwerker zijn in de Nieuwe Tijd – Kinderen van de Nieuwe Tijd 

energie van jullie overnemen en deze nog verder doorvoeren. Over deze kinderen wil ik 
nu spreken.  

Deze kinderen komen met een hogere energie binnen dan voorheen normaal was. 
Met hoger bedoel ik dat zij meer van hun zielenenergie, hun kosmische energie intact 
kunnen houden wanneer zij in de aardse sfeer belanden. Je kunt ook zeggen dat de sluier 
tussen deze wereld en die andere wereld dunner is geworden als gevolg van het 
wegbereiderwerk dat jullie en vele anderen hebben gedaan in de decennia na de Tweede 
Wereldoorlog. 

Er is toen veel opengebroken: autoriteiten werden betwijfeld, nieuwe denkbeelden 
kwamen naar de oppervlakte en hadden mondiaal invloed. Ogenschijnlijk leidde dit tot 
verwarring en chaos, maar de energie van het hart leidt altijd tot verwarring en chaos 
voor degenen die regels en structuren liefhebben en naar een vaste autoriteit opkijken 
om de waarheid te horen. Dat tijdperk is voorbij. Jullie zijn allen bezig de energie van 
waarheid en helderheid in jezelf te voelen en in jezelf te grondvesten. Dat betekent de 
inleiding van een nieuw tijdperk op spiritueel niveau. Jullie allen staan met één been in 
het oude en met één been in de nieuwe tijd. Er is sprake van een lange, geleidelijke 
overgang naar een nieuwe energie. De kinderen die binnenkomen, staan nu al meer in de 
nieuwe tijd dan jullie ooit hebben gestaan. Toch is er een belangrijke verbinding en 
herkenning is tussen hen en jullie.  

Om dit duidelijk te maken wil ik iets meer zeggen over de groepen van kinderen die nu 
binnenkomen. Jullie allen die hier aanwezig zijn en tot wie ik mij richt, zijn 
lichtwerkerzielen. Daarover heb ik veel gesproken in het verleden en ik heb de 
geschiedenis geschetst van de lichtwerkerzielen doorheen de tijd, doorheen de eeuwen. 
(Zie met name de Lichtwerkersserie, elders op de site). Jullie zijn oud en brengen de 
wijsheid en ervaring mee van vele levens. Jullie hebben doorheen al die ervaringen heen 
een gevoeligheid bereikt in jullie ziel, waardoor jullie wijs maar ook kwetsbaar zijn en 
waardoor jullie in je leven je vaak anders hebben gevoeld dan de mensen om je heen. 
Juist in een tijd waarin orde, discipline en onderdrukking van het gevoel nog normaal 
was, heeft dat jullie lijden gebracht en een verwonding van jullie gevoelsleven. Maar de 
gevoeligheid die jullie eigen is, kun je heel duidelijk weerspiegeld zien in de kinderen die 
nu verschijnen en die ook lichtwerkerzielen zijn. 

Dit is de eerste groep van nieuwetijdskinderen die ik wil onderscheiden. Het betreft hier 
lichtwerkerzielen die in wezen gelijk zijn aan jullie maar die zogezegd door een andere 
poort binnenkomen op aarde. Ze zijn minder belast met de energie van de oude tijd, 
zoals jullie die kennen vanuit jullie opvoeding, vanuit het gezin waarin je geboren werd, 
de tijdsgeest, de scholen. Dat alles is nu veranderd. Er is meer vrijheid, er is meer ruimte 
voor het gevoel, meer ruimte ook voor de grilligheid van het emotionele leven, meer 
ruimte voor uniciteit en individualiteit.  

De kinderen, de lichtwerkerzielen die nu binnen komen, worden dus anders ontvangen, 
in een andere bedding, en dit helpt hen meer van hun kosmisch Licht, hun ziele-energie 
mee te nemen door de sluier heen. Hun gevoeligheid is daarom heel duidelijk zichtbaar 
en dit kan ook tot onevenwichtigheden leiden, maar daar zal ik zo direct op ingaan. 

Ik wil een tweede groep onderscheiden van nieuwetijdskinderen en dat betreft de 
aardezielen, die niet zozeer behoren tot de geboortegolf van de Lichtwerkers, maar wier 
geschiedenis veel meer verweven is met de aarde zelf. (Zie Lichtwerkersserie voor 
toelichting op onderscheid aardezielen en lichtwerkerzielen). Deze aardezielen zijn bezig 
zichzelf te ontwikkelen van een egomatig bewustzijn naar een hartbewustzijn. De 
aardezielen die nu binnenkomen als kind hebben een grotere mate van gevoeligheid. Dit 
komt omdat zij zichzelf doorheen de tijd aan het ontwikkelen zijn als ziel, maar ook 
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omdat de sluier nu minder dicht is en er meer ruimte is om die gevoeligheid tot expressie 
te brengen. Ook zij behoren tot de nieuwetijdskinderen. 

En dan is er nog een derde groep die ik wil onderscheiden en deze kinderen worden in de 
nu gangbare esoterische literatuur ook wel aangeduid als de kristallen kinderen. Dit 
zijn kinderen die relatief nieuw zijn op aarde, die nog niet veel levens achter de rug 
hebben hier, maar wel in vele andere sferen of dimensies incarnaties hebben beleefd, in 
andere vormen dan een aards lichaam. Je zou hen ook de sterrekinderen kunnen 
noemen. Zij hebben een energie die dromerig van aard is en zij worden ook gekenmerkt 
door een grote gevoeligheid. Ze kunnen ook lichamelijk sterke gevoeligheden vertonen in 
de aanpassing aan de aarde-energie. Ik spreek hier dan met name over de mogelijkheid 
van huidallergieën en andersoortige  aandoeningen die terug te voeren zijn op 
onwennigheid met de materie, het omgaan met de begrensdheid en de hardheid van 
aardse werkelijkheid. Dit zijn nieuwkomers op aarde die een heel verfijnde, etherische 
energie binnenbrengen en die veel bescherming en veiligheid nodig hebben om zich goed 
te kunnen aarden. 

Je ziet hier dus drie groepen van zielen die alle behoren tot de nieuwetijdskinderen. In 
feite kun je zeggen dat alle kinderen die nu binnen komen op hun eigen manier deel zijn 
van de Nieuwe Tijd, op hun eigen wijze nieuwetijdskinderen zijn .  

Jullie allen zijn gevoelsmatig bekend met de lichtwerkerzielen, omdat jullie die zelf zijn. 
Jullie kennen allen een diepe inspiratie om het Licht te brengen op aarde en tevens 
dragen jullie een oude geschiedenis mee van pijn, van afwijzing en terechtwijzing. Dit 
maakt dat het voor jullie niet altijd gemakkelijk is een liefdevolle verbinding te ervaren 
met de aarde. En juist dit punt is van groot belang in de begeleiding van 
nieuwetijdskinderen. Zélf een liefdevolle verbinding met de aardse werkelijkheid voelen is 
een voorwaarde om hen goed te kunnen begeleiden en beschermen en om hen de 
emotionele veiligheid te bieden die zij nodig hebben. 

Ik zal nu spreken over de problemen die deze kinderen ontmoeten op hun weg en wat je 
daaraan kunt doen, wanneer je in aanraking komt met hen, hetzij als ouder, hetzij als 
begeleider of therapeut. Sommigen van jullie voelen zich daartoe duidelijk geroepen en 
dit is ook heel gepast, omdat jullie in wezen zoveel herkenning in deze kinderen kunnen 
vinden. Jullie herkennen stukken in hen die bij jullie zelf zijn onderdrukt en in de kiem 
gesmoord, in je eigen jeugd of in de loop van je leven. Daarom kan de komst van deze 
kinderen jullie ook sterk emotioneel raken, omdat jullie in wezen een reflectie zien in hen 
van jezelf, van je eigen liefde, van je eigen originaliteit maar ook van je eigen pijn, want 
ook deze kinderen kunnen de pijn ervaren van het op aarde komen en zich hier niet thuis 
voelen. Wanneer zij met hun vibratie, hun innerlijk Licht hier komen, is het namelijk niet 
vanzelfsprekend dat zij de aarding vinden, de vorm en manifestatie die voor hen 
bevredigend is. Dit heeft verschillende redenen. 

De eerste reden is dat hun energetische trilling (nog) niet goed overeenkomt met de 
aardse materie en de aardse maatschappelijke werkelijkheid. Dit gebrek aan aansluiting 
is jullie allen bekend vanuit je eigen ervaring. Er zit in jullie een weten, een hartgedragen 
Licht, waarvoor de maatschappelijke werkelijkheid nog niet altijd klaar is. Het druist in 
tegen gevestigde normen en waarden. Ook kent de aardse materie een bepaalde 
traagheid, een bepaalde weerstand, die je moet leren overwinnen om je wensen 
werkelijk waar te maken, om je energie werkelijk te laten gronden en vorm krijgen in de 
materie.  

Het is voor de nieuwe kinderen van groot belang dat zij leren zich te aarden, dat zij leren 
hun kosmische energie, die soms heel snel, enthousiast en meeslepend kan zijn, te 
verbinden met de aarde. Het is van belang dat zij het geduld leren hebben om hun 
energie te kanaliseren naar de energetische werkelijkheid van deze planeet.  
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Ook is het voor hen van groot belang geduld te leren hebben met die delen van de 
mensheid, de aarde en de maatschappij, die bij hen achterlopen, die hen niet kunnen 
volgen in hun wijsheid en die hun wijsheid interpreteren als opstandigheid, balorigheid of 
eigenwijsheid. 

Er vindt hier een botsing plaats tussen het oude en het nieuwe die voor veel problemen 
kan zorgen. De energie van de nieuwe kinderen zal vaak niet goed geïnterpreteerd 
worden door mensen die in een oude structuur leven en die ervan overtuigd zijn dat 
discipline, orde en gehoorzaamheid de voorwaarden zijn voor het tot bloei laten komen 
van een ziel in de loop van de opvoeding. Nu zijn jullie feitelijk degenen die tussen het 
oude en het nieuwe staan, die in staat zijn een brug te slaan tussen het oude en het 
nieuwe. Jullie hebben geleden onder het bedwingen van jullie energie en onder het niet 
vrij mogen exploreren en uitdrukken van jezelf. Jullie hebben daarom begrip voor de 
nieuwe kinderen en voor hun drang naar originaliteit en het breken met oude regels en 
ideeën. 

Het is goed als deze kinderen hiervoor de ruimte krijgen, maar tevens is het van groot 
belang dat zij ook leren wat liefdevolle discipline betekent, dat zij leren hoe hun energie 
te kanaliseren en beheersen zonder dat zij zichzelf daarbij onderdrukken. 
En dit is een punt waarmee jullie zelf enorm bezig zijn in jullie eigen ontwikkeling. Het is 
voor jullie allen zeer belangrijk dat je je innerlijk weten, je kosmische energie, je innerlijk 
Licht, weet te kanaliseren in je lichaam naar de aarde toe. Dit betekent met name, dat je 
in het reine komt met emoties in jezelf die je blokkeren om werkelijk in het hier en nu 
aanwezig te zijn, om je energie te laten stromen en tot uiting te brengen. 

Het is bijna ‘hét complex van de lichtwerkerziel’ te noemen dat je veel spirituele energie 
met je meedraagt die om het hoofd en schouders hangt en daar stagneert. Die energie 
stroomt niet goed naar de aarde toe, wat wil zeggen dat je de energie binnenhoudt en 
het gevoel hebt dat je jezelf onvoldoende kunt manifesteren. Dit kan zowel gelden in je 
privé-omgeving, in je relaties, als in een werkomgeving, waarin je voelt dat je je 
creativiteit niet goed kunt neerzetten. Dit alles heeft te maken met een onvolledige 
aarding. De reden waarom die energie van boven niet goed kan doorzakken naar 
beneden, niet helemaal kan incarneren, is dat er rondom de buik emotionele trauma’s 
zijn die de energie tegenhouden. Het is dus van groot belang je aandacht en bewustzijn 
te focussen op deze stukken in jezelf, die emotionele heling nodig hebben. 

Het is heel belangrijk om tot een geaarde spiritualiteit te komen en niet te blijven hangen 
in de energie boven en rondom je hoofd en schouders. Deze energie kan leiden tot een 
zweverige spiritualiteit die je extatische gevoelens geeft, enthousiast kan maken en vol 
van hoop, maar die toch naïef blijft en geen handen en voeten krijgt. Het is van groot 
belang, de spirituele energie die bij jou hoort, door te laten stromen door je emotionele 
lichaam, naar buiten toe. Waar je hier op stuit als blokkerende mechanismen zijn oude 
wonden: emoties van angst en boosheid, gevoelens van minderwaardigheid, 
teleurstelling en bitterheid over het leven op aarde. Het zijn emotionele blokkades waar 
je tegen opziet, waarvan jullie vaak niet weten hoe daarmee om te gaan. Ik wil daarover 
nog iets over zeggen (de basis staat in de channeling ‘Omgaan met emoties’ uit de 
Healing serie) omdat dit de sleutel vormt in het begeleiden van de nieuwe kinderen naar 
een liefdevolle maar toch ook gedisciplineerde manier van zichzelf aarden. 

Jullie hebben allemaal tijden gekend waarin emoties werden onderdrukt en min of meer 
verboden waren. Zeker diegenen onder jullie die iets ouder zijn, komen uit een generatie 
waarin dit nog heel normaal was. In de jaren zestig kwam hier een tegenreactie op en 
mochten alle emoties ervaren worden en werden zij hier en daar ook verheerlijkt. 
Emoties werden boven de rede gesteld. Het verstand en de rationaliteit moesten even op 
de vuilnishoop. Het was goed deze energieën te exploreren, maar uiteindelijk loop je 
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hierin vast. Je komt je emoties niet te boven door ze volledig de ruimte te geven en er in 
ten onder te gaan. 

Waar het om gaat is dat je de emoties de ruimte geeft, dat ze er helemaal mogen zijn en 
dat je ze tegelijk omringt met bewustzijn, met het bewustzijn van de engel in jezelf. De 
onopgeloste emoties in jezelf zijn als kleine kinderen: verward, verdrietig, angstig, 
bezorgd, die bij je komen om getroost te worden, door jou, de engel in jezelf, jouw 
Hoger Ik. Jouw kosmisch zelf daalt zo af naar beneden in je eigen emotionele lichaam om 
daar het helingswerk te doen waarvoor jouw Licht bestemd is. En als je dat doet, stroomt 
het Licht door naar beneden, door de onderste chakra’s, door je armen en benen en kan 
het contact maken met de aarde.  

Dit vraagt om zelfdiscipline. Ik gebruik het woord discipline om jullie aandacht er op te 
vestigen dat het niet vanzelf gaat. Het vraagt om een innerlijke focus, een bereidheid, 
een discipline om naar die emoties toe te gaan in jezelf en deze werkelijk onder ogen te 
zien. En dan ten diepste te voelen dat jij hiervoor de verantwoording kan nemen, dat jij 
meester bent van jezelf en niet het slachtoffer van het verleden, van andere mensen, 
van je opvoeding of de samenleving. Nee, jij bent de engel die dit deze emoties in zich 
opneemt en die de kracht heeft ze te transformeren. Dat is de reden waarom je hier 
gekomen bent: om je oude angst, verdriet en woede te transformeren tot liefde, 
vergeving en begrip. Zo bereid je de weg voor jezelf, naar geluk en heelwording, en een 
diepe vervulling in het leven op aarde. Zo bereid je ook de weg voor de 
nieuwetijdskinderen, die hier komen met een energie die hoger gestemd is, dankzij jullie 
wegbereidingswerk, maar voor wie het niet vanzelfsprekend is dat die hoge energie ook 
werkelijk gronding vindt, vaste grond onder de voeten.  

Daarvoor is het nodig dat wij, als collectief, ook als samenleving, openingen maken voor 
de energie van deze kinderen. Dat wij hen leren dat zij zich vrij mogen bewegen, dat zij 
welkom zijn, en dat wij hen tegelijkertijd leren om met aandacht en geduld hun energie 
te kanaliseren naar de aarde. Het is nodig dat zij leren hun kosmische inspiratie in 
vormen te gieten die bij de aarde passen. Met vormen die bij de aarde passen bedoel ik 
materiële elementen waarin je je spirituele energie uitdrukt. Ze moeten leren hun ziele-
energie te manifesteren in taal, communicatie, organisatie, gevoel en expressie. Het gaat 
erom dat zij zich uitgenodigd voelen hun energie werkelijk in de aarde te brengen, 
werkelijk het aarde-element te omarmen en daar ook de weerstanden en de 
moeilijkheden die er zijn te overwinnen. 

De boodschap van de nieuwetijdskinderen, hun heldere, kristallen energie, kan alleen in 
een vruchtbare bedding vallen, als wij hen helpen een liefdevolle verbinding met de 
aarde te maken. Met betrekking tot dit aspect bevinden jullie zelf je in een diepgaand 
leerproces en het emotionele lichaam vormt hierin de sleutel. Jullie zijn allen bezig 
verantwoording te nemen voor jullie eigen emoties en deze langzaam op te lossen in het 
licht van jullie engelwezen, dat compassie heeft met de diepe angst en somberheid die 
jullie kunnen voelen in deze aardse sfeer. Het behoort tot het wezen van de 
Christusenergie dat deze neerdaalt naar het diepste punt, waar de duisternis alom is, om 
daar het Licht aan te steken. Het is geen kunst om het Licht aan te steken in een 
kosmische sfeer van liefde en veiligheid 

De enorme kracht van de Christusenergie is dat zij doordringt tot in de duisterste cellen, 
dat zij liefde brengt waar hopeloosheid heerst. Op de aarde, een planeet zo mooi en vol 
belofte en toch zo ver verwijderd geraakt van eenheid en liefde, creëert zij een zaaibed 
en bereidt zij de weg voor iets nieuws. Jullie allen zijn de ontkiemde zaden, de 
wegbereiders. Ook al lijkt de weg soms moeilijk en zwaar, jullie hebben allen innerlijk 
actief meegewerkt, door jullie eigen interne veranderingsprocessen, aan de nieuwe golf 
van energie die nu de aarde binnenstroomt.  
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Ook nu nog zal het niet gemakkelijk zijn. Ook nu komt er nog veel duisternis aan het 
licht: machtsmisbruik, angsten, oude energie. Ik vraag jullie daarom te blijven geloven in 
jullie missie, in het brengen van Licht in je eigen wezen, in de duisterste stukken van 
jezelf. De kinderen van de Nieuwe Tijd zullen jullie dankbaar zijn daarvoor. Zij hebben 
jullie nodig, maar ze geven jullie ook iets terug. Zij dragen een blijdschap in hun hart, 
een frisheid en een levende herinnering aan Thuis, die vol is vreugde en liefde, als een 
bloem in de knop, vol belofte. Deze energie kan jullie harten openen en het speelse en 
blije in jullie weer omhoog halen. Jullie allen die moegestreden zijn, die veel hebben 
meegemaakt, reik jullie handen naar hen uit, naar de nieuwkomers, zij hebben jullie 
steun en ervaring nodig en zij brengen licht en liefde in jullie leven. Dit is een proces dat 
jullie allen raakt, of je nu direct met kinderen te maken hebt of niet; het is een proces 
dat jullie allen raakt. 

Ik wil besluiten met één moment van stilte, waarin ik jullie wil vragen contact te maken 
met de aarde. De aarde is zelf ook een intelligentie, een bezield wezen dat vol hoop en 
liefde uitkijkt naar de komst van deze nieuwe kinderen. En ze glimlacht in zichzelf, omdat 
jullie zelf ook van die mooie kinderen waren toen jullie hier aankwamen, in een andere 
tijd. Jullie waren de wegbereiders en de bruggenbouwers. Voel de dankbaarheid van de 
aarde voor jullie. Jullie zijn zo verbonden met dit hele proces. En voel de 
verwachtingsvolle komst van die nieuwe kinderen, die liefdevolle zielen. Ze zijn hier ook 
om jullie te helpen. Hun levendigheid en vrolijkheid beurt jullie op en herinnert jullie dat 
de Nieuwe Tijd echt werkelijkheid wordt, dat deze laatste loodjes niet eeuwig duren en 
dat de bloemen van liefde en vrede werkelijk tot wasdom zullen komen.  
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