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Het ‘zelfaspectenoverleg’

en de eenheid van het Al

Het ingrijpen van ons eigen
hoger wezen
door Alex Kochkin

Voorwoord
Het algehele transformatieproces wordt momenteel sterk gehinderd in zijn overgang naar de
volgende fase. Het bedenken van een plan en oplossing werd aan ons eigen hogere zelf
overgelaten. Als we trachten vooruit te kijken, dan is het niet duidelijk wat hiervan het gevolg voor
de mensheid zal zijn. Het is heel goed mogelijk dat er een ‘bijzondere oplossing’ van een hoog
spiritueel niveau komt, en dat die nu naar het menselijke bewustzijnsniveau aan het afdalen is.
Het is echter ook mogelijk dat een klein aantal mensen spirituele groei en ontwikkeling zal
doormaken, maar dat dat voor de meeste mensen pas zal gebeuren op het moment dat zij hun
lichaam achterlaten.
Wanneer de voornaamste duistere krachten op de hogere niveaus verdwenen zijn, en de moderne
beschaving en haar overheersers op Aarde grotendeels vernietigd, dan is voor mensen op Aarde de
weg vrij om andere mogelijkheden te benutten. Dat de meeste mensen diep geïnfecteerd zijn met
duistere memen, vormt echter een tegenwicht, want die memen vormen echter een basis waarmee
de duisternis zich opnieuw op Aarde kan vestigen, en daardoor wordt de zaak nogal ingewikkeld.
’…mensen die hun spirituele groei en ontwikkeling voort kunnen zetten, moeten dat
ook doen. Als je hiervoor kiest, moet je er ook helemaal voor gaan. De golven van
jouw voorwaartse beweging zullen nog heel veel andere mensen een grote dienst
bewijzen, omdat zij daardoor ook zullen worden bevrijd. Deze mensen zullen hun
‘vleugels uitslaan’ en overgaan naar een nieuwe staat van spiritueel bewustzijn die
in verbinding staat met hun gewone dagelijkse bestaan. Je zou dit het bereiken van
de ‘ontsnappingssnelheid’ kunnen noemen, en dat is wat men met wereldwijd
ontwaken bedoelt.’
uit: ‘Een spiritueel antwoord’, Oktober 2008, tussentijdse uitgave van Wereldwijd
Spiritueel Ontwaken

Inleiding
De afgelopen maanden en jaren is er veel energie gestoken in nadenken en voorbereidingen
treffen om ons van de duisternis te bevrijden en onze ascensie te bespoedigen. Een groot deel van
ons grotere zelf is zich nu bewust van zowel de ‘zo beneden’- als de ‘zo boven’-kant van de algehele
situatie, en ook van de dringende noodzaak van een transformationele verandering. Voor ons
menselijke 3d-perspectief ziet het er echter alsmaar grimmiger uit.
Het tijdstip en de details van de komende catastrofale crisis en de ineenstorting van de menselijke
beschaving zijn niet belangrijk voor de context van dit artikel. (In de vorige uitgaven van WSO
staan allerlei overzichten.)
De veranderingen in de planetaire omgeving en het herstructureren van de fysieke werkelijkheid
zouden, zo dacht men aanvankelijk, de voornaamste katalysator zijn voor de evolutionaire
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geboorte van de mensheid buiten de duisternis. De spiritueel-energetische dynamiek werd echter
gewijzigd, want men gaf toch de voorkeur aan een intern proces dat meer vanuit het menselijke
niveau invloed op dit geboorteproces uitoefent – misschien het komende jaar al.
De ontwikkeling van de mensheid werd nauwkeurig gevolgd, en in het kader daarvan werd de
mensen een vraag gesteld, zoals bij een belangrijke opiniepeiling of focusgroep. De meeste
mensen zouden liever het ergste denkbare doorstaan dan dat ze een snelle transformationele
verandering door zouden maken, zelfs wanneer ze allerlei gruwelscenario’s te zien kregen. Dit
kwam hoofdzakelijk doordat ze niet in staat waren zich iets voor te stellen dat buiten hun bekende
wereld lag. Daardoor hadden ze berust in hun lot om voortdurend pijn, lijden en conflicten te
moeten ondergaan.
Mijn collega en vriend John Crawford wees mij onlangs op wat hij het ‘zelfaspectenoverleg’
noemde. Dat was toen we het over de kristallichaamsoefeningen hadden, en over het mogelijk
maken van een ‘overleg’ tussen iemands aspecten onderling. Ik moest toen denken aan een
gelijkaardig proces van ongeveer een jaar geleden. Op dat moment bestudeerde ik de verschillende
transformatieprocessen die op de hogere niveaus overwogen werden – daar waar men toezicht
houdt op de grotere veranderingen in dit gebied.
Maar eerst willen we even een kort overzicht geven van de geschiedenis van de moderne newagespiritualiteit die sterk bijgedragen heeft aan het verlammen en onderdrukken van wat een grote
spirituele wedergeboorte had kunnen zijn.

Problemen als gevolg van de newagebeweging
en ‘populaire’ ascensie
In de periode van 1985 tot 1995 ontwaakte een klein aantal op spirituele evolutie gerichte mensen
tot Godrealisatie en de Goddelijke Moeder. Het was ook in die periode dat de duistere krachten
leraren van valse ascensie naar voren begonnen te brengen en hun handel begonnen te promoten.
Aangezien deze mensen op het toneel verschenen met iets ‘spannenders en flitsenders’ dan de
ware leraren, stortten tienduizenden in ascensie geïnteresseerde lichtwerkers zich op hun
workshops en seminars. Sommigen kwamen onder de invloed van heel duistere goeroes en hun
culten. Hoewel een aantal van deze ‘newage’-leraren het zelf niet besefte (maar andere juist wel),
werkten zij in feite onder de invloed van de duistere krachten die op onze huidige tijd
anticipeerden. Sommige van deze leraren begonnen weliswaar met oprechte intenties, maar
raakten toch onder de invloed van de duisternis. Anderen begonnen hun ‘carrière’ meteen al
onder die invloed.
Omdat zij de steun van de duisternis hadden en een fraaiere manier van presenteren bedachten,
kregen deze valse ascensie-leraren veel volgelingen en hadden ze financieel veel succes. En
aangezien maar weinig aspiranten de nodige materiële vrijheid hadden om zich aan te sluiten bij
een cultus die door een duistere goeroe werd geleid, was het veel doeltreffender om tienduizenden
lichtwerkers zichzelf via allerlei praktijken aan de duisternis over te laten leveren. Meestal waren
hun valse leringen gericht op allerlei lichaamshoudingen, mudra’s, gedachteprojecties en
geometrie, die net zoals computerpoorten en -kabels in verbinding stonden met het duistere
controlesysteem. De leraren die deze praktijken onderwezen, stelden een intrigerende en
uitgelezen ‘verhalen’-bundel samen op basis van hun beperkte kennis van de oude geschiedenis.
Op die manier kregen ze voor velen die het aan onderscheidingsvermogen ontbrak, een aura van
waarachtigheid en ‘authenticiteit’.
Een grote ‘newage’-groep onder leiding van de duistere krachten hield zich vooral bezig met het
vervalsen van allerlei oude leringen om ze daarna onder allerlei overkoepelende organisaties in
een nieuw jasje te steken. Sommige hiervan waren speciaal bedoeld voor de rijkere en meer
mentaal/intellectueel gerichte mensen, en andere juist voor mensen die psychologische genezing
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zochten. Een aantal van deze leringen staan nu op het punt om in de grote informatiestroom te
worden gebracht. Dat zal gebeuren als de machtshebbers een nieuw laagje vernis wenselijk achten
voor het misleiden van hun kiezers, die zich daardoor zelf gevangen blijven houden.
Dit had tot gevolg dat de energie van heel veel spirituele aspiranten werd afgeleid, de verkeerde
kant uit geleid en afgetapt met praktijken die hun maar weinig vooruitgang opleverden. In plaats
daarvan werd hun energie vastgelegd in structuren en patronen die onder de controle van de
duisternis stonden. Daar kon de duisternis dan op hen parasiteren. De duisternis hield bovendien
een nog veel grotere groep spiritueel gezinde mensen gefascineerd met onwaarheden en
verdraaiingen die via channelings en valse informatiebronnen verspreid werden. Dit gebeurt
vandaag de dag nog altijd, en het is een belangrijke oorzaak voor het feit dat miljoenen
lichtwerkers zich totaal niet bewust zijn van hun hogere zelf en de ware Bron, en er dus ook niet
mee in verbinding staan.
Dit is maar één reden waarom we de fysiek-menselijke en de hoger dimensionale aspecten van de
duistere krachten pertinent wilden uitleggen, net als de problemen die het gevolg zijn van
onwaarheden en het scheppen van memen om de mensheid onder controle te houden.
Als je bedenkt dat er tientallen miljoenen spiritueel gezinde mensen zijn die op die manier
beïnvloed worden, en dat er honderden miljoenen mensen door allerlei religies gecontroleerd
worden, dan zul je begrijpen hoe ernstig de huidige ‘opstopping’ is die de eerstvolgende
bevrijdingsfase van de mensheid en haar spirituele evolutie en ascensie verhindert.
Hopelijk maakt deze korte samenvatting het begrijpelijker dat dit probleem nu door onze eigen
hogere niveaus onder de loep genomen wordt.
Er zijn mensen die al in het ascensieproces zitten, en zij moeten zorgen dat zij zonder al te veel
vertraging door blijven gaan. Er zijn ook mensen die wel voor ascensie willen kiezen, maar
‘vastzitten’. En verder is er nog de overgrote meerderheid van de mensen die hun sociale en
fysieke werkelijkheid ineen zullen zien storten.

Innerlijk overleg
Dit gaat over het uitgangspunt dat er diepgaande gesprekken gevoerd kunnen worden tussen
verschillende aspecten van jou – je hogere en lagere zelven. Bepaalde aspecten van jezelf kunnen
een beroep doen op hulp van andere om helder inzicht of genezing te verkrijgen, of om een hogere
energiestaat te bereiken. In dit proces is ook snelle verandering mogelijk. Om een voorbeeld te
geven: één aspect kan zijn voltooiing naderen en dus klaar zijn voor de volgende
ontwikkelingsfase. Gesprekken en overleg met de andere aspecten kunnen het nodige inzicht in
die volgende fase brengen. Dit kan bijvoorbeeld gaan over zijn bestaan als individuatie van het
grotere zielenzelf, wat dan kan leiden tot verdere genezing en versterking van zichzelf als aspect en
ook als deel van een groter proces waarin alle aspecten van het zielenzelf op een hoger plan komen
te staan. En dat kan er op zijn beurt weer toe leiden dat de aspecten van het collectieve zelf
gezamenlijk beslissen om zich in het grotere zielenzelf te laten opnemen, of ermee te versmelten,
waardoor het energieveld van het wezen meer een eenheid wordt.
Zo’n diepgaand en intiem ‘gesprek’ kan een relatief kortstondige gebeurtenis zijn, maar het kan
ook – in menselijke tijdrekening – enkele jaren duren vooraleer het afgerond is. Zelf kun je dit
gesprek vlotter laten verlopen door dit iedere dag duidelijk en consequent als je intentie te stellen,
zonder enige beperking aan het te verwachten resultaat te verbinden. De bedoeling hiervan is
natuurlijk dat het ‘individuele aspect’ zichzelf gaat zien als een onderdeel van een groter collectief
wezen dat gericht is op spirituele evolutie, en dat hij zijn relatie gaat beseffen met de
scheppingsstructuren waar hij het meest mee verbonden is. Dit proces kan een gevoel van
ontroering, uitbundigheid of vreugde oproepen. Dat hoort ook bij het ascensieproces. Een
dergelijk ‘overleg’ is ook mogelijk voor mensen die hun lichaam via overlijden achterlaten, alleen
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ligt de focus dan niet meer op het 3D-bestaan, tenzij er een goede reden is om direct naar deze
dimensie terug te keren.

Overleg tussen zielen onderling
Naarmate de verbinding tussen de lagere en hogere niveaus van het zielenzelf sterker wordt,
wordt men zich meer bewust van de energie die daartussen heen en weer stroomt. Het herstellen
van deze belangrijke energiestroom is een manier om de druk van ‘zo beneden’ (3D) op de hogere
niveaus te verminderen. De pijn die men op de lagere niveaus voelt, wordt namelijk altijd ook op
de hogere niveaus scherp gevoeld en zonder reserve binnengelaten en verwerkt. Zo wordt het
grote lijden, dat veroorzaakt wordt door de invloed van de duisternis in de schepping, ook op het
niveau van de Schepper van het Al (‘zo boven’) gevoeld.
Eén van de problemen is dat de verbinding tussen ons lagere en hogere zelf verbroken is, en ook
de verbinding tussen dit deel van de schepping en ‘de Schepper van het Al’. (Dit wordt hier in dit
artikel verder uitgelegd, en ook in andere uitgaven van WSO waar we dieper ingaan op de
oorsprong van de duisternis en de gevallen schepping.) Wij beweren niet dat de hogere niveaus
zich hier totaal onbewust van zijn, maar de verbinding tussen het leven en het bewustzijn was op
de lagere niveaus van de hoge dichtheid zo sterk verbroken – inclusief zelfs de ervaring van tijd –
dat het leek alsof de menselijke en lagere niveaus op een eiland zaten dat bestuurd werd door
spiritueel gestoorden.
Om dit wat meer te verduidelijken:
Het zal duidelijk zijn dat het menselijk lijden op het materiële vlak ingrijpend zal toenemen
vanwege de samenloop van allerlei sociale, planetaire en nog heel andere invloeden. Dit heeft tot
gevolg dat het emotionele lijden evenredig zal toenemen. In de oude en moderne geschiedenis
waren er vele perioden van grootschalig menselijk lijden, maar nooit eerder telde de Aarde bijna 7
miljard mensen. Belangrijker is echter een nieuw gegeven dat het nu anders maakt, namelijk dat
de energie- en informatiestroom tussen de lagere en hogere niveaus van ons eigen wezen
toegenomen is. Dit geldt ook voor de stroom tussen ons collectieve wezen dat rechtstreeks in
verbinding staat met het 3D fysieke leven, en de hogere rijken van de schepping – met name de
rijken buiten de gevallen sector. Dit is grotendeels te danken aan het feit dat heel veel duistere
wezens en controlesystemen al uit de weg geruimd zijn.
Deze enorme veranderingen in de afgelopen menselijke aardjaren hebben in grote mate
bijgedragen tot de energie- en informatieuitwisseling tussen de lagere en hogere niveaus. Nu
kunnen onze eigen hogere niveaus beter begrijpen in wat voor gevaarlijke situatie onze lagere
niveaus zo lang hebben vastgezeten.
Bedenk dat de matrix van aspecten die samen je zielenzelf vormen, het ‘zo beneden’-deel is van
iets groters. Bedenk dat het overleg van jullie zielenzelfaspecten – vooral de hogere dimensionale
aspecten – het ‘zo boven’ deel is van dezelfde dynamiek. En bedenk nu dat de hogere niveaus zich
door de toegenomen informatie- en energiestroom meer bewust zijn van wat de lagere niveaus
ervaren, en dat ze dus allerlei vormen van lijden van de menselijke hoofdaspecten beduidend
scherper ‘voelen’ – alsof ze er zelf rechtstreeks bij betrokken zijn. Dan zie je dat de lagere niveaus
een enorme druk op de hogere niveaus kunnen uitoefenen om te maken dat er een einde komt aan
al het lijden.
Bedenk nu dat de verschillende aspecten van je grotere wezen allerlei soorten ‘gesprekken’ voeren.
En bedenk dat het mogelijk is dat er aspecten zijn die er 100% klaar voor zijn om zich te
vervolmaken en verder te gaan als deel van het grotere wezen waar zij een element van zijn –
zonder enige negatieve ‘gevoelens’ van mislukking of nederlaag of iets dergelijks.
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Ga nu een niveau hoger. Stel je niet een bijeenkomst van je aspecten voor, maar in plaats daarvan
een vergadering of bijeenkomst van de hogere aspecten van jou en van vele anderen die op dit
moment ook belichaamde aspecten hebben.
Bedenk wat het voordeel hiervan is: de kwaliteit en hoogte van het realisatieniveau en het enorme
vermogen om een einde te maken aan het lijden van bepaalde aspecten. Misschien kunnen zij in
één beweging door de duistere krachten zelfs helemaal buiten houden.
Ook al is het mogelijk om vele leiders van de menselijke duistere machten te verwijderen, toch
moeten we de reikwijdte van hun invloed niet onderschatten. Hun vele generaties oude werk van
memen scheppen zit diepgeworteld en werd op een hoog niveau door de duistere krachten geleid
en gevoed. Dit is één van de problemen die aan de vergadering van onze hogere zelven werd
voorgelegd.
Af en toe dringt er een vleugje van deze macht tot het menselijk bewustzijn door. Gewoonlijk is dat
een deel van een misleidende boodschap die verkeerd geïnterpreteerd wordt of als onbruikbaar
beschouwd. Dit kan leiden tot een innerlijke ‘revolutie’ die de duistere controle onderuithaalt, en
dat draagt dan bij tot het herscheppen van de Aarde, zodat ze opnieuw rechtstreeks verbonden
wordt met de Schepper van het Al. Zo kan ware vrije wil zich ontwikkelen die rechtstreeks in
verbinding staat met de Schepper. Dit speelt een belangrijke rol in het vernieuwen en herstellen
van deze schepping tot hoe die oorspronkelijk bedoeld was. En dat kan dan weer leiden tot de
‘nieuwe Aarde’ waar het fysieke leven zonder de verdorven invloeden van de duistere krachten
ervaren kan worden. Het loont de moeite om over deze mogelijkheden na te denken.
Hoe dit tot stand kan worden gebracht, is één van de onderwerpen die ‘boven’ ‘besproken’
worden. De lagere aspecten zijn van vitaal belang voor de ontwikkeling van het zielenwezen, maar
vreemd genoeg is hun gestaag toenemende druk een sleutel voor dit proces. Het zet druk op de
ketel, want onze hogere collectieve zelven zullen zeker niet toelaten dat de dingen ontaarden in de
voorspelde doemscenario’s.
Als de Aarde een theater was en een aantal bezoekers zou merken dat er iets niet pluis was –
misschien bespeurden ze zelfs rook –, dan zouden ze alarm slaan en een oplossing zoeken.
Misschien zouden er veel theaterbezoekers zijn die zozeer in de voorstelling opgaan dat ze het
alarm of de rook niet opmerken. Maar uiteindelijk zouden er mensen zijn die de deur intrappen,
en die redden daarmee zichzelf en de mensen die nog steeds in de theatervoorstelling opgaan…
Of anders zijn het misschien de spreekwoordelijke kikkers in de kookpot die zich eerder bewust
zijn dat de temperatuur stijgt.
Zo beneden, zo boven – en dus zijn niet alle zielenwezens klaar voor een grote stap in hun
ontwikkeling. Maar er zijn wel al veel, en er zijn er steeds meer die ook tot deze bijzondere
verwerkelijking komen, want het is hun recht als projectie van God, de Schepper van het Al.
Tot voor kort waren er maar weinig alternatieven, omdat er zo’n groot deel van de ziel op zo veel
manieren gevangen zat in een leven dat door de duistere krachten verziekt werd.
Stel je de Schepper eens voor als een ‘ei’, en stel je ook je eigen
energielichaam en zielenlichaam voor als een ‘ei’.
Stel je dan de gigantische Eenheid van het Al voor met tegelijkertijd de
grootschalige neiging zich te onderscheiden of te individualiseren.
Stel je dan je zielenlichaam voor dat zelf op microniveau net zo’n bestaan
ontwikkelt.
ASK, 10 aug 2009
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De ascensie van de mensheid
Ongeveer 20 tot 40% van de bevolking staat open voor spirituele evolutie. De rest wil het liever als
mensen in de derde dimensie doorploeteren, hoe moeilijk het ook wordt. Zij kunnen niet voorbij
hun huidige bestaansniveau kijken. Maar hun eigen hogere niveaus zouden er natuurlijk voor
kunnen kiezen om in te grijpen, en wij wachten op de resultaten van de gesprekken die daar nu
gevoerd worden.
Van de mensen die openstaan voor spirituele evolutie, staat ruwweg slechts een kwart tot de helft
open voor het idee van ascensie.
Van die groep zal ongeveer de helft voor ascensie kiezen als de gelegenheid zich voordoet.
Van de mensen die zich duidelijk tot ascensie geroepen voelen, willen de meesten dat hun
aspecten naar een hoger plan verhuizen. Dit is natuurlijk een aangename manier, want het berust
op bekende structuren. Misschien gaat het hier in eerste instantie om een heel klein percentage
van de mensheid, maar in een paar jaar kan dit misschien al verdubbeld zijn.
Slechts een klein aantal van de mensen die zich tot ascensie geroepen voelen, is klaar om een
zeker eenheidsveld te betreden. In dit energieveld worden belangrijke herinneringen van de
aspecten van het zielenlichaam opgeslagen, maar de aspecten zelf zijn er niet langer duidelijk
afgebakend. Er is dan alleen nog de neiging tot individuatie binnen een groter eenheidslichaam.

Stevenen we af op een collectieve bijna-doodervaring?
Volgens het principe van ‘zo boven – zo beneden’ zal er binnen iedere ziel veel ‘overlegd’ moeten
worden over hoe de transformatie tot ascensie het best tot stand gebracht kan worden. En dus zal
er ook veel overlegd moeten worden tussen onze hogere niveaus, aangezien zij de toenemende
druk van hun eigen lagere aspecten voelen. De keuze van de manier waarop het ‘innerlijke
collectieve’ zelf van de ziel zich wil herstructureren, zal bepalend zijn voor haar pad. De zielen met
een menselijke manifestatie die zich minder aangetrokken voelen tot het 3D-bestaan, zullen een
gemakkelijkere ascensiefase doormaken.
In alle informatie over bijna-doodervaringen (BDE’s) treffen we een klein aantal gevallen aan van
mensen die opnieuw de verbondenheid met het licht van de Schepper ervaren hebben. Toen deze
mensen naar hun lichaam terugkeerden, waren ze fysiek en energetisch enorm veranderd. Zij
zagen de wereld en hun eigen leven ineens heel anders. Velen ontwikkelden een gedeeltelijk
geascendeerde staat van bewustzijn, en onder hen waren er veel die hun leven wijdden aan het
dienen van de spirituele evolutie van de mensheid. We kunnen alleen maar gissen wat dit in gang
zal zetten – misschien wel een ‘besmetting’ met spirituele energieën. We weten het niet, maar het
is mogelijk.
Op dit moment is er veel aan het veranderen en de komende weken zal het grotere plaatje stukje
bij beetje duidelijk worden.

De eenheid van ‘het Al’
Het is nooit de bedoeling geweest dat het fysieke leven – het leven in de dichtere niveaus van de
schepping – een wanhopige strijd om het bestaan zou zijn, en zo vol conflicten en pijn. Het is
nooit de bedoeling geweest dat het een plaats zou zijn van eindeloze verloedering en misbruik van
het Licht van de schepping. Dat lijden een noodzakelijk aspect van het menselijke bestaan is, en
dat men het dient te accepteren, is altijd een leugen geweest. Zo bestaat er ook geen absolute ‘wet
van reïncarnatie’ die vereist dat men opnieuw geboren moet worden in een fysiek lichaam, maar
deze dynamiek werd wel door de duisternis op grote schaal misbruikt om mensen gevangen te
houden in dit hoekje van de schepping.
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Op het niveau van ‘het Al’ is er een enorme diversiteit, maar toch zijn er schijnbaar oneindig veel
centra of middelpunten van individuatie. Van veraf gezien lijken deze meer op lichtpunten, net
zoals sterren en melkwegen er voor ons vanaf de Aarde uitzien. Er heerst een immense Eenheid
tussen al die ‘stromingen van individuatie en diversificatie’ die allemaal innig met elkaar
verbonden zijn.
Dit is echter niet het geval in de rijken waar de duisternis overheerst. Wanneer de duisternis uit de
schepping verwijderd en verdwenen is, zullen er zeer diverse manifestaties komen die het
waardige evenbeeld zijn van zulk een immense eenheid. Zo zal de terugkeer van het Licht en de
ontplooiing van nieuwe scheppende wezens het einde van al het lijden betekenen.
Eén aspect van de ‘collectieve bijna-doodervaring’ die ik in de toekomst gezien heb, is dat onze
hogere zelfaspecten een soort ‘ouderlijke invloed’ kunnen uitoefenen op de lagere, dus op de
menselijke 3D-wereld. Net zoals God/de Schepper van het Al ingrijpt om direct een praktische
transformatie te bewerkstelligen, zo zal het hogere zelf-evenbeeld op zielsniveau ook kunnen
ingrijpen om op een dieper niveau direct een praktische transformatie te bewerkstelligen.
De mensheid staat voor haar bestaan op een tweesprong. De crisissen die zich op sociaal,
economisch en politiek vlak beginnen af te spelen, kunnen samen met de veranderingen in de
planetaire omgeving beschouwd worden als het ‘zo beneden’-evenbeeld van de veranderingen in
de ‘zo boven’ rijken. Deze zijn groter dan elke sociale of economische crisis die de mensheid kan
meemaken of zich zelfs maar indenken.
Dit probleem heeft te maken met het doel en de toekomst van de mens als uitdrukking van de
schepping, namelijk haar rol als ‘basis’ voor het ontwikkelen van nieuwe goddelijke
scheppingswezens. Wij staan nu op het punt om onszelf aan deze ‘oude belofte’ te houden.
Mensen zijn projecties of aspecten van grotere spirituele wezens, en via hun verbinding met het
hogere zelf en de oorspronkelijke Bron horen ze de informatie te krijgen over hoe zij zich als
spirituele wezens kunnen ontwikkelen.
Het ontwikkelingspad van ieder mens is diep verweven met zijn grotere zielenwezen.
Naarmate het transformatieproces zich verder ontvouwt, komt er een ‘hoge Absolutie’ van onze
ontwaakte zelven die zich opnieuw met de oorspronkelijke Bron verbinden. Dit proces heeft
overeenkomsten met de diepere bijna-doodervaringen, waar ‘teruggekeerde’ mensen ons over
vertellen. Eén van de meest aangrijpende overeenkomsten is hoe sterk hun kijk op de
‘werkelijkheid’ en de interactie ermee veranderd is. Dit gaat veel verder dan alle menselijke ideeën
over vergeving of mededogen. Vanuit ons geascendeerd bewustzijn gezien, is alles wat de Geest
ondergaan heeft, ‘de moeite waard’ geweest. Hij kan zich dan werkelijk in Zichzelf verheugen.

~~~
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Werken met je aspecten
Uitleg en suggesties van John Crawford
De vraag is hoe je ervoor kunt zorgen dat iemand met het aspectenoverleg aan het werk gaat. Er
bestaat hier geen eenvoudig antwoord op, maar ik zal proberen om het kort te houden.
Als ik hiermee naar mijn vooruitgang kijk, en ook naar die van anderen, dan zie ik een steeds
terugkerend patroon.
Eerst leert iemand met het aspectenpatroon te werken door oefeningen te doen, zoals de oefening
met het kristallichaam. Bij deze oefening wordt men zich bewust hoe ieder aspect verbonden is
met ieder ander aspect en dat er aspecten boven en onder ieder aspect zijn.
Wanneer men bekend en vertrouwd is met de aspecten, en men kan de oefening gemakkelijk
vanuit het gezichtspunt van het (menselijke 3D) zelf (ons aspect) uitvoeren, dan neemt men de
plaats van waarnemer in die buiten de aspecten staat en die het kristallichaam van buitenaf
observeert. Dat wil zeggen: buiten het zelf (aspect), maar nog steeds in het kristallichaam van de
ziel.
Wanneer dit eenmaal een vertrouwd patroon is, kan het zelf een ander aspect benaderen –
gewoonlijk het aspect erboven of eronder – en er een gesprek mee voeren. Als dat eenmaal
gebeurd is, dan is het gemakkelijk om een conferentie van zelven of aspecten aan te vragen.
De conferentie kan op ieder niveau gehouden worden, maar het is meestal makkelijker om deze op
dit niveau of een niveau hoger te houden. Wij raden het eerstvolgende niveau aan. Zodra de raad
bijeen is, kun je met de aspecten beginnen te werken om ieder aspect afzonderlijk te helpen
genezen.
De raad komt bijvoorbeeld hiervoor samen op het niveau van het eerste aspect. De aspecten
omringen dan het aspect van het desbetreffende niveau, en beginnen met het genezingsproces
door gebruik te maken van de gaven van ieder niveau. Meestal werkt ieder aspect met de
energieën waarmee hij het meest vertrouwd is. Het aspect van het vierde (4D) niveau werkt in op
de energieën van het vierde chakra – het hartchakra – van de persoon en zo verder. De aspecten
helpen ook met de algemene genezing van het aspect in kwestie. Dan helpen ze niet alleen met het
genezen van de energieën van dat aspect, maar ook met het veranderen van de fysieke kenmerken
ervan, zodat zijn genezende eigenschappen tot uiting kunnen komen en hij het fysieke wezen van
dat aspect genezen kan.
Wordt vervolgd…
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