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Om het sterven te kunnen bevatten moet je het leven begrijpen en omarmen.
Om het leven te kunnen begrijpen moet je jezelf begrijpen.
Om jezelf te kunnen begrijpen moet je weten wie je bent en waar je vandaan komt.
Wanneer je weet wie je bent, dan weet je waar je weer naar terug zult/kunt gaan en ben je in
staat om alle karmische balast los te laten en te integreren
Het bewustzijn en de energie van de aarde zijn nu zover veranderd, dat er een totaal nieuwe
visie op sterven mogelijk is en er nieuwe technieken zijn voor stervensbegeleiding. Sterven is
een prachtig proces van de afronding van het menselijke leven van een mens, in harmonie
met diens universele wezen en in harmonie met de Universele Bron.
Je ware aard als mens is universeel, je bent in essentie puur universeel bewustzijn, ontstaan
vanuit de Universele Bron. Je hebt voor dit leven gekozen om menselijke ervaringen op te
doen in een fysiek lichaam. Hiervoor heb je een deel van je universele bewustzijn naar de
aarde gestuurd om zich te verbinden aan een fysiek lichaam. Bij je geboorte als mens
vergeet je je oorspronkelijke universele aard en ga je op pad om je wezen via een menselijk
leven weer te herinneren en vanuit dit nieuw ontwaakte weten menselijk vorm te geven.
De tocht door het menselijk leven is daarmee een weg van ontwaken tot wie je werkelijk bent
vanuit het menselijk perspectief. Mens worden koppelt dus je universele aard aan een
lichaam.
Voordat je wordt geboren, heeft een deel van je universele bewustzijn, dat bestaat buiten tijd
en ruimte, zich opgesplitst in het energieveld om de aarde – het aarderaster - om zo
verschillende menselijke levens te gaan ervaren. Het aarderaster is een complexe
energiestructuur van lichtbuizen en energiekanalen rondom de aarde. Hierdoor is er op aarde
tijd- en ruimte-beleving, communicatie en kan er transport naar en vanuit het universum
plaatsvinden. Gedurende ruim 200.000 jaar zijn de mensheid en het aarderaster
gemanipuleerd met een bewustzijn van afgescheidenheid en angst. Dit verstoorde de
verbindingen met het Universum. Vanuit het Universum konden nog wel wezens naar de
aarde komen, maar teruggaan werd bijna onmogelijk. Het gevolg was dat heel veel wezens
uit het Universum, die een menselijke ervaring wilden meemaken, verdwaald en opgesloten
raakten in het aarderaster. Ze werden meegezogen in de energie van afgescheidenheid van
de oorspronkelijke Universele Bron en vergaten hun universele essentie. Zo ontstonden in
het menselijke bewustzijn allerlei gedachten, gevoelens en energieën die niet meer in
harmonie waren met de Bronverbinding. Er vormden zich blokkades in het menselijk lichaam
en bewustzijn, verstorende en belemmerende energieën, en programma’s die de verbinding

met het universele wezen en de Bron versluierden en verstoorden. De weg terug naar het
universele wezen aan het einde van het menselijke leven werd zo bijna onmogelijk. In het
collectieve bewustzijn van de mensheid zitten deze angsten inmiddels diep gegroefd. Dit zijn
ook de onbewuste angsten die gekoppeld zijn aan sterven. Angst voor het onbekende, voor
lijden, voor afgescheidenheid.
Nieuwe Aarde Grid

Deze angsten zijn nu niet meer nodig. Door hulp vanuit de Bron – ook wel het Goddelijk Plan
genoemd - is er een compleet nieuw aarderaster gemaakt die de universele verbinding van
aarde en mensheid herstelt. De realiteit is nu dat de oorspronkelijke mogelijkheden, zoals
deze waren bedoeld, er weer zijn en zelfs voorzien van een upgrade.

Een probleem voor veel mensen is dat ze vasthouden aan de ingeslepen patronen en
programma’s van angst en afgescheidenheid. Ieder mens heeft namelijk vrije wil en kan zelf
kiezen wat hij wil ervaren en hoe hij zijn leven wil inrichten. Deze oude collectieve patronen
hebben zoveel impact gekregen, dat het gerichte aanpak vraagt om ze op te lossen. Immers,
wat je ooit hebt gecreëerd als belemmering in je bewustzijn, zal je ook weer ongedaan
moeten maken. Dit is gelukkig goed mogelijk.

Over de Dood
Het verlaten van het menselijk leven kan nu weer zijn zoals het oorspronkelijk is bedoeld.
Er is geen dood, er is een overgang van de ene staat van ervaring naar een andere, in
harmonie met je universele essentie en in harmonie met de Universele Bron. Overgaan is
een vreugdevolle afronding van een ervaringsrijk en verbonden leven als mens, naar de staat
van het pure bewustzijn van je Essentie.
Deze nieuwe visie op sterven en overgaan is dan ook totaal anders dan we tot nu toe gewend
zijn en daar gaat de cursus ODD - Over De Dood - over. De dood als transitie en alles wat
daar mee samenhangt.
Overgaan is in feite hetzelfde proces als geboren worden. Het is het loslaten van het fysieke
lichaam en teruggaan naar je universele bewustzijn, verrijkt met je ervaringen. Het is een
prachtige vreugdevolle gebeurtenis. Om dit proces nu in harmonie met je essentie te laten
plaatsvinden, is een aantal stappen van belang, we noemen hier de belangrijkste:
Oude programma’s en blokkades oplossen
Allereerst moeten alle oude programma’s en blokkades van angst, afgescheidenheid, twijfel,
lijden, gebrek e.d. opgeheven worden. Niet alleen uit dit leven maar van alle vorige en
parallelle levens die je ooit op de aarde hebt gehad. Immers elk leven dat vol zit met
blokkades en opgesloten is in het aarderaster is nog niet klaar. Het is als een proces dat
wacht op afronding. Essentieel is dus het oplossen van deze oude programma’s en
vervolgens het integreren van alle parallelle aspecten en levens in dit huidige leven. Zo
ontstaat een focus en een contactpunt voor de overgang.

Bewuste her-verbinding met de Bron
Daarbij is het bewust her-verbinden met de Universele Bron essentieel. Zonder deze
verbinding mis je de connectie met je eigen universele Essentie, wie je werkelijk bent. Je bent
immers een wezen van de Bron met Universeel bewustzijn. Daarbij ontwaak je in je contact
met het nieuwe aarderaster en leert de juiste wegen en verbindingen kennen die een
soepele, organische overgang mogelijk maken.

Goddelijk DNA en je licht-lichaam
In dit gehele proces transformeer je je menselijke energie naar een hele hoge trilling. Je
menselijke DNA wordt getransformeerd tot je Goddelijke DNA en gaat trillen op een zeer
hoge frequentie. Hierdoor ontwikkelt zich in je menselijk lichaam een licht-lichaam.
Dit licht-lichaam is wat je gebruikt om uiteindelijk over te gaan en de aarde te verlaten als je
klaar bent.
Het is nu de tijd voor deze nieuwe visie en nieuwe technieken. Door de hulp vanuit de Bron –
Het Goddelijk Plan – kunnen we nu versneld alle oude belemmeringen oplossen en is sterven
een glorierijk en bewust proces van voltooiing en vervolmaking van de menselijke ervaring.

