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God heeft weer gesproken. 
 
Wij zijn degenen die de Boodschap brengen. 
 
Gods Wil wordt doorgegeven door Ons. 
 
Wij zijn voorbij jouw inschatting, voorbij jouw religieuze theorieën en jouw 
persoonlijke speculaties. 
 
Omdat menselijk voorstellingsvermogen alleen maar kan voortborduren op 
ervaringen binnen de fysieke wereld. Maar realiteit bestaat voorbij het 
fysieke – voorbij de wereld en de reikwijde van het intellect. 
 
Dit is de waarheid overal in het universum, de Grotere Gemeenschap van 
leven waarin u leeft. 
 
Wij brengen de Grote Boodschap voor dit tijdperk,  geboren uit de Schepper 
van alle universa, voor de bescherming van de mensheid, voor de redding 
van de wereld. 
 
Wij zijn degenen die je niet kunt begrijpen. Maar Wij zijn de bron en het 
medium van datgene wat de mensheid moet herkennen en doen vanuit hen 
zelf, wat ze moet gaan zien,  wat ze niet gezien heeft, wat ze moet weten, 
wat ze niet geweten heeft, wat ze moet doen, wat ze niet heeft gedaan. 
 
Dit is de Boodschap voor deze tijd. 
 
Dit is de tijd van Openbaring. 
 
Iemand is in de wereld gezonden om de Openbaring te ontvangen en  
binnen het menselijk bewustzijn te brengen, een monumentale taak. 
 
Ontvangen van de Nieuwe Boodschap betekent ontvangen van de grootste 
Openbaring ooit gegeven aan de mensheid. 
 



Presenteren van de Nieuwe Boodschap aan de wereld is een monumentale 
taak, een taak voor de Boodschapper en voor iedereen die hem zal 
assisteren bij het brengen van de Openbaring overal waar deze nodig is. 
 
De Boodschap is overal nodig, omdat de mensheid groot gevaar loopt. 
 
Ze heeft de zaden gezaaid van haar eigen teleurgang door vernietiging en 
verpaupering van haar leefomgeving – haar oceanen, haar aarde, haar lucht 
– tot het punt waar de wereld zelf begint te veranderen, een verandering 
die grote beproeving en ellende naar de mensenwereld en de menselijke 
familie zal brengen. 
 
De mensheid staat tegenover een universum met intelligent leven. 
 
Ze zal zich nu hierop moeten voorbereiden, omdat het Contact begonnen is 
– het Contact door diegenen die de mogelijkheid zien om hun voordeel te 
doen met een zwakke in conflict zijnde mensheid. 
 
Het is een tijd van grote verandering en onzekerheid, waarin buitenaardse 
machten invloed proberen te winnen en waarin de mensheid ten prooi zal 
vallen aan haar eigen onwetendheid, leeghoofdigheid en uitspattingen. 
 
De Boodschap is te groot om in een zin te vatten, maar zal je dichter bij God 
brengen en datgene waarvoor God jou, als een individu, gestuurd heeft om 
in de wereld te doen, hetgeen volledig verschilt van dat wat je nu gelooft of 
voor de geest haalt. 
 
God heeft wijsheid uit het universum gebracht om de mensheid op dit 
universum voor te bereiden. 
 
God heeft de essentie van spiritualiteit gebracht in een pure vorm – niet 
vertroebeld door geschiedenis en menselijke manipulatie, vrij van 
menselijke politiek, wil en corruptie. 
 
Wij brengen de Steps to Knowledge  zodat je zou kunnen leren over de 
diepere intelligentie die God in je geplaatst heeft om je te leiden in een 
toenemend onveilige wereld. 
 
Grote opschudding zal nu ontstaan en begint te ontstaan – natuurlijke 
rampen ontstaan door onwetendheid, uitputting en misbruik van de wereld 
door de mensheid. 
 



Het is een tijd van rekenschap, een tijd van verantwoordelijkheid, een tijd 
om dwaasheid en arrogantie te beëindigen.  
 
Alleen God weet wat er staat te gebeuren. 
 
Wij hebben de Boodschap gebracht – een Boodschap van duizenden 
berichten. Het is een Boodschap van duizend lessen, een Boodschap groot 
genoeg om je voor de rest van je tijd bezig te houden, een Boodschap groot 
genoeg om de menselijke inspanning, energie en bewustzijn een nieuwe 
richting in te sturen, zodat de mensheid een grotere toekomst kan hebben 
dan haar verleden, zodat de mensheid de Grote Golven van verandering en 
de interventie en concurrentie van het universum om haar heen kan 
overleven. 
 
Luister hier dan naar, niet met je ideeën, je overtuigingen of je oordelen, 
maar met het diepere intelligentie die God je gegeven heeft om te horen, te 
zien, te weten en te handelen met grotere zekerheid. 
 
Onze woorden zijn niet bedoeld om te speculeren of debatteren. Dat zijn 
uitspattingen van dwazen, die niet kunnen horen en niet kunnen zien. 
 
De Openbaring jaagt je de schrik op het lijf, omdat het je leven zal 
veranderen, maar je verlangt naar de Openbaring, omdat het je leven zal 
veranderen. 
 
Het is je gewetensconflict dat je verblind. 
 
Het zijn de doelstellingen die met elkaar in tegenspraak zijn die je in een 
staat van verwarring houden en je verhinderen te zien. 
 
Wij zijn degenen die alle Openbaringen in de wereld gebracht hebben. 
 
Want God praat niet. 
 
God is geen persoon of een personage of een persoonlijkheid of een 
enkelvoudig bewustzijn. 
 
Op deze manier denken is onderschatten van de Schepper en overschatten 
van jezelf. 
 
Wij zijn het die tegen Jezus, Buddha, Mohammed alsook andere leraren en 
zieners hebben gesproken. Zij hebben door de eeuwen heen een grotere 



helderheid in de wereld gebracht. Wij hebben gesproken tegen de profeten 
in ieder tijdperk en tegen de Boodschappers die alleen komen ten tijde van 
belangrijke keerpunten voor de mensheid. 
 
Je kan Ons niet vereren. 
 
Je zult Onze namen niet kennen. 
 
Omdat je nu je verantwoording moet nemen en de bekwaamheden en 
kracht gebruiken die de Schepper je gegeven heeft in dienst van een wereld 
in toenemende behoefte, turbulentie en oproer. 
 
Werp jezelf niet ter aarde voor de Schepper, als je niet van plan bent 
datgene uit te voeren waarvoor je gestuurd bent, als je de Steps to 
Knowledge niet kunt nemen, als je de arrogantie hebt te denken dat jij zelf je 
lot, bestemming en vervulling kunt bepalen. 
 
Wees niet hypocriet. 
 
Val niet op je knieën en vereer niet de God die je niet kunt dienen of niet 
wilt dienen. 
 
Het is beter om je zelf beschikt leven te leven en alle gevaren hiervan te 
ondergaan, dan een God te vereren die je niet kunt dienen. 
 
Als je de Openbaring niet kan beantwoorden, wat doe je hier dan op dit 
moment? 
 
Elke Boodschapper is vervolgd. 
 
Elke Boodschapper is verkeerd begrepen. 
 
Elke Nieuwe Openbaring heeft tegenstand ontmoet, is ontkend en 
aangevochten. 
 
Nu is hier geen tijd voor. 
 
In de volgende 20 jaar zal het lot van de mensheid bepaald worden – de 
staat van de wereld, de gesteldheid van de mensheid, het lot en de toekomst 
van de menselijke beschaving. 
 
Je bent niet meer alleen in de wereld of in het universum. Natuurlijk. 



 
Je weet niet wat er gebeurd en wat er achter de horizon aan komt omdat je 
te bang bent om te zien en te arrogant, aannemend dat je het weet. 
 
Daarom moet de Openbaring gegeven worden om je te laten zien wat je niet 
kan zien en niet kunt weten, voorbij menselijke speculatie en inschatting. 
 
Dit is ingebed in alle Leringen van de Nieuwe Boodschap. 
 
Dit is de Nieuwe Boodschap. 
 
Vecht hier tegen en je vecht tegen je eigen erkenning. 
 
Want je zult moeten weten over de grotere intelligentie en de grotere 
kracht die de Schepper je gegeven heeft. 
 
Onderwezen in elke religie maar verhuld en verduisterd door elke religie is 
dit hetgeen wat nu herkend moet worden. 
 
God bestuurd de wereld niet. 
 
God schept niet de catastrofes, de stormen, de aardbevingen, de 
overstromingen, de droogtes. 
 
God kijkt toe hoe de mensheid omgaat met een wereld die zij veranderd 
heeft – een nieuwe wereld, een nieuwe en onvoorspelbare wereld. 
 
De mensheid komt op in een Grotere Gemeenschap van leven in het 
Universum omdat anderen hier zijn, op zoek naar invloed en dominantie 
over een wereld van grote waarde en belang. 
 
Maar de mensen zien niet. 
 
Ze horen het niet. 
 
En als ze al nadenken, dan is het om een begrip te creëren dat hun ideeën 
en overtuigingen bevestigd. 
 
En dus zien de volkeren niet. 
 
De landen bereiden zich niet voor. 
 



En het destructief gedrag gaat door. 
 
Wij waken over de wereld. 
 
We waken sinds lange lange tijd. 
 
Wij zijn degenen die God heeft gestuurd om de ontwikkeling en evolutie van 
de mensheid te overzien en de Openbaringen te ontvangen die vervolgens 
aan de Boodschappers gegeven worden, de inzichten te ontvangen die aan 
de profeten gegeven worden, om stem te geven aan de waarschuwingen en 
de zegeningen te verzorgen en die nu voorbereidingen verzorgen voor een 
wereld, die anders zal zijn dan het verleden dat jullie hebben ervaren en 
voor een toekomst waarin de mensheid zich moet meten met de Grotere 
Gemeenschap zelf. 
 
God zal de mensheid niet redden door uitdrijving van het kwaad, door de 
problemen die de mensheid zelf heeft gecreëerd, of de problemen die zij 
onder ogen moet zien als een natuurlijk onderdeel van haar evolutie, te 
beëindigen. 
 
Op die manier denken is je relatie met het Goddelijke verkeerd begrijpen, 
aangezien je nu in een staat van Afscheiding leeft. 
 
Maar de Afscheiding is nooit afgerond, omdat een deel van jezelf nog steeds 
verbonden is met God. 
 
Dit noemen Wij Knowledge (Kennis). 
 
En dit zal de beslissende factor blijken te zijn in de uitkomst van je 
persoonlijke leven – de betekenis en waarde van je leven – en of de 
mensheid zich kan voorbereiden, aanpassen en kan creëren in een nieuwe 
wereld, onder een nieuwe set van omstandigheden. 
 
Nooit eerder is zo’n Openbaring gegeven aan de menselijke familie, omdat 
het niet nodig was. 
 
Jullie hebben een beschaving gecreëerd in de wereld. 
 
Versnipperd en verdeeld, maar het is een beschaving. 
 
Jullie landen en culturen zijn in toenemende mate onderling afhankelijk 
geworden. 



 
Dit was de bedoeling van de Schepper, want dit is de natuurlijke evolutie 
van de mensheid en alle intelligente rassen in het Universum. 
 
Nu moeten jullie de volgende grote mijlpaal onder ogen zien – een wereld in 
achteruitgang, een wereld van afnemende hulpbronnen, een wereld van 
verminderde stabiliteit, een wereld met afnemende hoeveelheden voedsel 
en water, een wereld waarin een groeiend bevolking de condities van de 
wereld onder ogen zal moeten zien. 
 
Hiervoor heb je de Nieuwe Openbaring nodig. 
 
De voorgaande Openbaringen van de Schepper kunnen je niet voorbereiden 
op de Grote Golven van verandering. 
 
Ze kunnen je niet voorbereiden op jouw bestemming in de Grotere 
Gemeenschap. 
 
Ze kunnen je niet voorbereiden op de grote drempels die nu bereikt zijn en 
die in toenemende mate voor jou zullen opdoemen. 
 
Je hebt geen antwoorden in het aangezicht van deze dingen. 
 
Dat is waarom de Openbaring wordt gegeven, want de mensheid moet nu 
geadviseerd en gewaarschuwd , gezegend en voorbereid worden op een 
toekomst die anders zal zijn dan het verleden. 
 
Luister naar deze woorden, niet met je verstand maar met je hart. 
 
Ze zijn gericht aan een grotere waarheid in jou – een waarheid voorbij 
concepten, overtuigingen en ideeën. 
 
Ze spreken tot een natuurlijke resonantie in jou, een natuurlijke affiniteit, 
een natuurlijke neiging, een natuurlijke richting die elk moment in jou leeft, 
voorbij de wereld en het bereik van het intellect. 
 
Dit is een communicatie gericht aan je diepere natuur – om het te 
versterken, het op te roepen, om het in contrast te brengen met je ideeën, je 
overtuigingen en je activiteiten zoals die op dit moment bestaan. 
 
Je bent onvoorbereid. 
 



God heeft de voorbereiding gestuurd. 
 
Jij bent onbewust. 
 
God levert het bewustzijn. 
 
Je bent onzeker. 
 
God roept je naar het centrum van zekerheid in jezelf. 
 
Je leeft in conflict. 
 
God levert de weg uit het conflict. 
 
Je vernederd jezelf en anderen. 
 
God hersteld je echte waarde en doel in de wereld. 
 
De wereld veranderd, maar je ziet het niet. 
 
God heeft je de ogen gegeven om te zien en de oren om te horen, maar zij 
verschillen van hetgeen je vandaag doet en van wat je vandaag begrijpt. 
 
De mensheid zal falen zonder de Nieuwe Openbaring. 
 
De wereld zal steeds donkerder worden, gevaarlijker en meer in conflict 
zonder de Openbaring. 
 
De mensheid zal verzwakken en falen in het aangezicht van haar eigen 
fouten en gebrek aan helderheid. 
 
De hulpbronnen van de wereld zullen besteed worden aan conflict, 
wedijver en oorlog. 
 
Mensen zullen in opstand komen tegen hun regeringen. 
 
Mensen zullen met elkaar in conflict komen. 
 
In de toekomst zullen er enorme conflicten zijn, groter en langduriger dan 
ooit tevoren. 
 



De Nieuwe Openbaring bevat de ontbrekende ingrediënten tot je begrip, de 
sleutel tot je bewustzijn en de bron van je macht, kracht en 
doorzettingsvermogen. 
 
Hiervoor moet je een serieuze instelling hebben, je leven serieus nemen en 
beginnen te bekommeren om de grotere behoeften en eisen van je leven. 
 
Daarom heeft God de Openbaring gezonden. 
 
Dit is de Openbaring. 
 
Wij zijn de Openbaring. 
 
Er zijn nu geen helden te vereren, geen individuen te vergoddelijken, alleen 
maar grotere verantwoordingen te nemen en een grotere wijsheid te berde 
brengen. 
 
Er is geen ontsnappen mogelijk via persoonlijke verlichting. 
 
Er is geen vluchtweg. 
 
Zelfbedrog komt er niet aan te pas. 
 
Er is alleen grotere weerklank en verantwoording, grotere opoffering en 
contributie. 
 
Dat zal de wereld redden. 
 
Dat zal de vrijheid en zelfbeschikking van de mensheid veiligstellen in een 
Universum waar vrijheid zeldzaam is en zeer behoedzaam beschermd moet 
worden. 
 
Dat zal de waardigheid van het individu en de mogelijkheid herstellen om 
iets van grotere kracht en betekenis bij te dragen, ongeacht de 
omstandigheden waarin je verkeert. 
 
Luister naar deze woorden – niet met je ideeën, overtuigingen of 
beweringen, maar met je hart, je diepere natuur. 
 
Want God kan alleen spreken tot hetgeen God in jou geschapen heeft. 
 
God heeft je sociale persoonlijkheid niet geschapen. 



 
God heeft je ideeën en overtuigingen niet geschapen. 
 
God heeft je beslissingen, je fouten en je berouw niet geschapen. 
 
God kan alleen spreken tot hetgeen God in jou geschapen heeft, iets in jou 
wat dieper, doordringender en natuurlijker is. 
 
De Nieuwe Boodschap roept jou. 
 
Als je hiervan eenmaal bewust wordt, moet je de uitdaging van erkenning 
onder ogen zien en wat dit voor jouw leven betekent. 
 
Mensen verwerpen de Openbaring omdat ze niet willen veranderen. 
 
Ze willen hun overtuigingen, hun ideeën en hun positie in de samenleving  
niet heroverwegen. 
 
Ze kunnen de Nieuwe Boodschap niet echt betwisten. 
 
Ze kunnen deze alleen vermijden en ertegen betogen om hun eerdere 
investeringen en het idee over henzelf te beschermen. 
 
Wie kan opspelen tegen de wil en wijsheid van de Schepper, behalve onder 
valse voorwendselen? 
 
Hier zul je het dilemma zien waarmee iedereen geconfronteerd wordt. 
 
Hoe oprecht willen ze werkelijk ten opzichte van zichzelf zijn, wat ze zien 
en wat ze weten? 
 
Hoe bewust willen ze werkelijk zijn van zichzelf, hun situaties en de wereld 
om hun heen? 
 
Hoe verantwoordelijk willen ze echt zijn om hun leven in balans te brengen 
en de moeilijke beslissingen te nemen die ze eerder verzuimd hebben te 
nemen? 
 
Hier zul je het intellect zien paraderen als een soort god, terwijl het in feite 
een uitmuntende dienaar is. 
 
Dit is haar doel en haar ontwerp. 



 
Hier zul je arrogantie en onwetendheid aan elkaar gekoppeld zien in een 
vorm van zelfbedrog dat zoveel mensen aanhangen. 
 
Je zult zien wat groot en wat klein is, wat sterk is en wat zwak, wat waar is 
en wat niet, wat waardevol is en wat doet alsof het waardevol is. 
 
De Openbaring onthult alles. 
 
Ze roept je op dat wat groot is in jou te volgen en te beheren wat klein is. 
 
Ze spreekt niet van een middenweg wat dit betreft. 
 
Je kunt niet alles hebben. 
 
Je kunt niet je toekomst en je verleden samen behouden omdat ze niet 
verenigbaar zijn. 
 
Slechts door teleurstelling en falen kom je tot het inzicht dat je niet het 
leven lijdt dat je bedoeld was te leven en dat je niet eerlijk en oprecht met 
jezelf en anderen bent geweest – een harde maar noodzakelijke afrekening 
in een tijd van afrekening, een tijd van verwezenlijking, een tijd van 
Openbaring. 
 
Luister naar deze woorden – niet met je ideeën, je aannames, of met je 
verdediging, niet met arrogantie, trots of dwaasheid maar met je diepere 
natuur, omdat dat kenbaar gemaakt moet worden aan jou. 
 
Dat maakt deel uit van de Openbaring. 


