DE LAATSTE DREMPEL IN ZEVEN STAPPEN
Stap 1. Eerste nieuwsbrief
Dinsdag 26 februari 2019

Het is zover
Na meer dan 15 jaar voorbereiding is het dan eindelijk zover. Het startschot heeft
geklonken!
De tijdgeest is gereed en HB is er klaar voor; hij heeft dit net laten weten.
Om dit met jullie te kunnen delen, is natuurlijk heel fijn, maar het is slechts een
markeerpunt, want nu begint het pas! :)
Vanaf nu kunnen we met z’n allen, stap voor stap aan de slag, met als aftrap
onderstaande mail en statement van Harry Beckers (HB):
NB – De meesten van jullie zijn bekend met het verhaal van Harry & Hilda en hun
dochter Bo uit de twee HB-boeken. (Boudi, die hieronder wordt genoemd is net als
Marjo een Meester die in het laatste jaar erbij gekomen is). Voor degenen die niet
bekend zijn met zijn verhaal:
https://www.helloaquarius.org/achtergrond/achtergrondinformatie-harry-beckers/
Maandag, 25 februari 2019, voor de Nieuwsbrief Hello Aquarius:
HB: Hoe toepasselijk… vanuit onze ietwat donkere stacaravan schrijf ik dit bericht. Deze niet
ruime caravan is al onze 5e verblijfsplek dit jaar. In amper 2 maanden tijd. We zijn moe van
het niet weten waarheen en telkens weer onze tassen te moeten pakken.
Hoewel het vaststaat dat het voorbereidende proces onlangs is afgerond, lijkt het maar
moeilijk te lukken om het ‘lichtpunt’, dat er wel degelijk is, vast te houden. We weten het
niet meer!
Tegen Bo heeft Marjo gezegd dat Hilda en ik weer in de oude patronen lijken te vervallen en
dat dit aan het ‘rotten’ is. Ze kunnen niks meer voor ons doen zolang we niet in het nieuwe
leven stappen. Maar hoe moeten we dat doen?
Na een moeizame nacht en een goed gesprek tussen Hilda en mijzelf besluiten we om Marjo
& Boudi deze mail te sturen:
Van: Harry Beckers
Verzonden: maandag 25 februari 2019 10:00

Aan: Marjo
Onderwerp: Hulp gevraagd aan alle Engelen, Meesters & dierbaren…
Goede morgen Boudi & Marjo,
Hopelijk gaat alles goed bij jullie en komt Boudi weer langzaam op kracht!
Ik val maar meteen met de deur in huis;
Hilda en ik hebben nagedacht en gesproken over wat we verder met ons leven kunnen/gaan
doen en alles bij elkaar genomen is er maar ‘één iets’ wat nog bij ons past en wat, volgens
mij, ook de Ziel nodig heeft om verder te kunnen.
Boudi vroeg mij die donderdagavond of ik kon vertellen waarin hij zou kunnen helpen. Ik heb
toen gezegd dat ik de deuren van mijn kringloopwinkel (IK BEN) zou willen openen. Dat is
natuurlijk zo maar ik kan nu iets concreter zijn.
Ik/wij willen dat er vanuit de wereld/mensen gereageerd gaat worden op dingen die we
gezaaid hebben. Bijvoorbeeld dat er relevante vragen/reacties gaan komen na aanleiding
van de films, de boeken en al het andere werk dat reeds gezaaid is. Daar wil ik dan op
kunnen reageren zodat de bundeling van energieën gaat stromen en waarna “HB, een
nieuwe tijd breekt aan” echt gaat beginnen.
Dat is wat wij willen en roepen daarbij de hulp in van alle Engelen, Meesters & dierbaren…
Heel veel liefs van ons,
Harry & Hilda
HB: De opening lijkt te zijn geboren, want al na twee minuten krijg ik respons en sms’t Marjo
of ze mij mag bellen. Samen komen we tot een plan van aanpak. “Ik ga bekend maken dat IK
ER BEN.”
Tegen beter weten in en door mijn ‘drempelvrees’ had ik mijzelf altijd voorgehouden dat ik
als een soort van ‘wonderdoener’ op het toneel zou kunnen verschijnen en het was daarom
waardoor ik maar bleef wachten en wachten en waardoor de energie als het ware in een
‘rottingsproces’ leek te verzanden.
Ik heb mijzelf nu over die drempel getild en geaccepteerd dat het alleen maar kan gebeuren
vanuit de, tot op het laatst toe, moeizame ‘weg van de mens’. Ik ben er niet zenuwachtig om
maar besef wel dat we even door de zure appel moeten bijten.
Laten we samen aan dit grote ongekende avontuur beginnen. HB, een nieuwe tijd is nu écht
aangebroken…”
Tot zover HB.

RJ: Voor ons allen een bijzondere tijd. Ik zou zeggen …’hoort en zegt het voort’. Aan
vrienden, op andere websites, Facebook-pagina’s, YouTube of Instagram! Laat ook anderen
weten dat er iets bijzonders aan de hand is en dat HB is begonnen met naar buiten treden.
Hoe meer mensen nieuwsgierig worden, des te beter. Het betreft ons allemaal en van het
een komt het ander… :)
We zijn benieuwd naar jullie eventuele feedback en opmerkingen. Van harte welkom om
jullie gedachten te delen op de Facebookpagina van Hello Aquarius:
https://www.facebook.com/HelloAquarius/
Via de nieuwsbrief, website en Facebook laten we snel weer van ons horen.
Zonnige Aquarius-groet, Ronald Jan

Stap 2. Tweede nieuwsbrief
Donderdag 28 februari 2019

Aankondiging blog
Hello again,
Hier alweer een vervolg op de nieuwsbrief van eergisteren :-)
Deze keer om je te laten weten dat ik één keer per week een nieuwsbrief zal versturen met
daarin verwijzingen (links) naar de dagelijkse blogs, die ik voortaan elke dag op de Facebookpagina én website van Hello Aquarius zal plaatsen.
Op deze manier blijf ik je op de hoogte houden van de ontwikkelingen en tevens kan
ik hierin antwoorden verwerken op jullie eventuele vragen en opmerkingen die in zo’n week
voorbij komen.
Hierbij de inleiding voor de blogs, dit keer integraal. Hierna dus elke dag op FB
en de website. De lengte kan per keer kan verschillen, het doel is in ieder geval ‘duidelijk,
kort en bondig’ :-) Om te beginnen dus elke dag.
Inleiding voor de blogs
RJ: Graag deel ik mijn enorm blije, dankbare én‘bijna niet te bevatten’-gevoel na de
verzonden nieuwsbrief van dinsdag jl. Want zoals ik dinsdag al aangaf, heeft de
voorbereiding een lange geschiedenis. Na een voorzichtige voorbereiding in 2001 en een
steeds intensievere en serieuzere aanpak vanaf 2003, werd het gaandeweg duidelijk wat er
aan de hand was. Zoals ik in het eerste HB-boek schrijf en op de HA-website:

“Tijdens onze ‘CHR-sessies’ bleek, dat Harry in voorbereiding was om zijn ruimere
kosmologische inzichten bekendheid te geven en op die manier mee te helpen aan de komst
van de nieuwe profeet en daarmee de komst van het Watermantijdperk en de Geestelijke
Hiërarchie. In 2008 werd opeens duidelijk hóe dichtbij dat was: uiteindelijk bleek Harry zélf op
het pad van de komende Wereldverlosser te lopen.
Hoewel het besef langzaam was gegroeid, was het toch een bijzondere verrassing. Aan de
ene kant voelde Harry die verantwoordelijkheid al veel langer, aan de andere kant vond hij
het een onwerkelijk idee om degene te zijn die deze enorme verantwoordelijkheid zou
moeten dragen. (Overigens, Wereldverlosser is een term uit een ver verleden.
Wereldvernieuwer past beter bij hem, vindt HB, en bij deze Nieuwe Tijd.)”
Dit was nota bene in 2008! Toen dachten we, dat het écht niet lang meer zou duren voordat
alles naar buiten zou komen. Getuige ook de zware economische crisis die er toen speelde:
de mensheid én de planeet Aarde waren duidelijk aan het einde van hun Latijn.
Nooit hadden we toen kunnen bevroeden dat het nog elf jaar zou duren, voordat HB – en de
nieuwe kosmische energie met hem – eindelijk naar buiten kon komen!
Zoals je in de de twee HB-boeken kan lezen, heeft HB al die jaren echt nodig gehad voor zijn
voorbereiding. Hoe vaak heeft HB wel niet aangegeven dat “het niet lang meer kon duren”?
Heel begrijpelijk, als je zag door welk proces hij net was gegaan. Met als rode draad: het
loslaten van het oude, zodat het nieuwe zich kan aandienen. Deze lijdensweg staat onder
andere in zijn dagboeken beschreven (in het tweede HB-boek). Elk jaar, elke maand, elke
week én dag is nodig geweest voor HB om NU naar buiten te kunnen komen.
Een enorm verheugende gebeurtenis, maar ook bijna niet te bevatten. Ga maar na: de
mensheid heeft hier eeuwen (eigenlijk nog veel langer) op gewacht! Hetgeen 2000 jaar
geleden is gebeurd, was heel bijzonder, maar is eigenlijk een voorbereiding op wat er NU
staat te gebeuren. Toen waren er slechts 300 miljoen mensen en was er geen tv en internet,
de ‘wereld’ was zeer klein en we leefden gescheiden van elkaar. Nu wonen er meer
dan zeven miljard mensen die ook nog eens met elkaar in contact staan.
Wat zal er gebeuren, als deze nieuwe energie én het besef van een bijzonder nieuw tijdperk,
met een nieuwe voorganger, met een waarlijk nieuwe manier van denken … als dat werkelijk
gaat doordringen bij iedereen? Dat is ongehoord, nog nooit voorgekomen en heeft enorme
consequenties.
En als we kijken hoe dit proces begint … met een nieuwsbriefje :-) “Is dat het, zou je
zeggen?!” Ja, zo begint het blijkbaar … met een nieuwsbrief vanuit een kleine website,
waarvan bijna niemand het bestaan weet :-)
Maar is het niet meestal zo? Het begint heel klein, met een zaadje. En de plek waar, is ook
logisch. Want ‘zoiets nieuws’ kan nooit in het midden van de maatschappij ontstaan. Zeker
het zaadje van een nieuw tijdperk niet; het is zo anders, het is zo’n andere manier van kijken,
denken en voelen.

Het voelen van deze nieuwe energie en sfeer, dat doen al heel veel mensen! Maar ze kunnen
er vaak nog geen woorden aan geven en/of zijn nog onwetend over tijdperken, ziel en
bewustzijn. Maakt niet uit, dat komt.
Laten we van dit moment genieten en elkaar feliciteren! De kop is er af, het is begonnen …
we hoeven het alleen nog maar op ons te laten inwerken en te kijken wat we ermee gaan
doen, stap voor stap. Bijvoorbeeld, hoe kunnen we dit nieuws verspreiden?
Graag wil ik afsluiten met een opmerking van HB hierover, naar aanleiding van een felle
reactie op de eerdere nieuwsbrief:
HB: ‘Ieder reageert op zijn eigen unieke wijze en dat is goed. Wij kunnen dat verder loslaten
en ons richten op deze fase van het proces en dat is: ‘reuring’ veroorzaken door te laten
weten dat de openlijke fase is begonnen. Mensen attenderen op deze unieke gebeurtenis en
dat ze, als ze dat willen, hierover meer te weten kunnen komen via onze films en HB-boeken.
En als ze deze al hebben gezien en gelezen, dan vragen of ze het willen delen met anderen…
Meer is er voor nu niet voor nodig.’
Heel graag tot morgen op FB of de website!
Hello Aquarius-greetings,
Ronald Jan

Stap 3. Eerste blog
Vrijdag 1 maart 2019

Erkenning doorbraak
Welkom op deze eerste HA-blog, op deze eerste dag in maart 2019. Verrassend genoeg
toch iets langer dan ik had gedacht en met een verrassende ontknoping :-).
RJ: De blog die ik vanochtend aanvankelijk geschreven had, mailde ik aan HB en Hilda. Hun
reactie: ‘ja, mooi stuk … maar er is iets mee en toen werd het duidelijk: je hebt het
geschreven alsof de doorbraak nog moet komen…’.
‘Verrek, ze hebben gelijk’, dacht ik. Niet alleen de mails van mensen die moeite hadden met
de nieuwsbrief, had ik in gedachten toen ik het schreef, maar ook het werk van Benjamin
Creme. Hij heeft meer dan 40 jaar lang hele hoopgevende teksten geschreven over de
bijzondere tijd die komen gaat. Vanuit die visie is mijn oorspronkelijk ochtend-blog
begrijpelijk. Lees anders het begin even mee:
“In deze blog wil ik jullie graag bijpraten over de laatste ontwikkelingen van het naar buiten
treden van HB en van de nieuwe fase die daarmee is begonnen. Op deze manier kan het

nieuwe gevoel, dat bij eenieder steeds meer naar boven komt, handen en voeten krijgen, ook
bij mij. Door tekst en uitleg te geven, kan (hopelijk) een nieuw gevoel bevestiging krijgen en
daarmee krachtiger worden. We zitten allemaal met dezelfde uitdaging: hoe kan ik het oude
loslaten en het nieuwe (gevoel) een plek geven? Er is overigens niets mis met het oude, want
dat was goed … voor toen. Nu zijn we verder, en ook de tijdgeest om ons heen is snel aan het
veranderen. Je kunt gerust spreken van een indrukwekkende versnelling!
‘Het nieuwe (gevoel) een plek geven’ is echter extra kwetsbaar als de omgeving erop gaat
reageren. Het is als het fragiele bloempje dat net boven de grond wil komen; je moet
oppassen dat het niet vertrapt wordt. Ook juist voor deze fase zijn mijn blogs bedoeld, om
ons het vertrouwen te geven dat hier veel meer mensen mee bezig zijn, en omdat je woorden
krijgt aangereikt die niet alleen helpen voor jezelf, maar ook voor jou in je omgeving. En dat
bedoel ik niet zozeer om je te kunnen verdedigen, maar vooral om te kunnen inspireren! :-)”
En zo ging ik verder om iedereen een hart onder de riem te steken. Mijn goedbedoelde
woorden waren echter uit het tijdperk van Benjamin Creme, die als geen ander opbokste
tegen het heersende oude gedachtegoed en een sfeer van hoop moest kweken. En dat heeft
hij fenomenaal gedaan, een inspiratiebron voor velen, ook voor mij! (zie eventueel:
www.helloaquarius.org/benjamin-creme-overleden)
Creme schreef vanuit een klimaat van hoop, NU kunnen schrijven vanuit een klimaat van
vertrouwen! Want eindelijk zijn we aangeland waar Creme zo uitgebreid over verteld heeft.
De doorbraak is er!
Het is begonnen.
Want HB is de drempel over.
Vanuit de mensheid moest híj de stap zetten.
De Meesters zijn er ook.
Het is compleet.
We kunnen beginnen.
Nu aan ons om aan dat idee te wennen en er echt naar te gaan leven! Vanochtend maakte ik
dus eigenlijk een valse start door veel te ingehouden en te voorzichtig te werk te gaan :-).
Het maakt niet uit wat mensen ervan vinden, positief of negatief, het is begonnen. De
vrijgekomen energie van begin deze week is enorm. We kunnen bouwen aan een nieuw
fundament!
Zoals beloofd heb ik ook nog een verrassende ontknoping. Na mijn schuchtere begin en
daarna het telefoontje met HB erover, schreef hij deze mail: “ik zag op Facebook deze vraag:
“Gaat het hier om de christusenergie die nu voor iedereen beschikbaar gaat worden volgens
het esoterisch christendom?” Dat zou ook de hele opzet kunnen worden van de blog: elke dag

een vraag of reactie behandelen – ik de antwoorden jij de moderator – zodat het gaat leven
en de mensen in beweging gaan komen?
Heel goed idee, dus dat gaan we doen!
Morgen komt HB met het antwoord op de vraag over de Christusenergie. Dus dank je wel
voor je vraag, Rita!
Een heel goed weekend allemaal,
Ronald Jan

Stap 4. Tweede blog HB
Zaterdag, 2 maart 2019

Over Christusenergie
Gisteren werd duidelijk wat de opzet van het dagelijkse blog gaat worden: elke dag zal HB
een vraag of reactie behandelen. Vandaag het eerste antwoord van HB, inclusief intro.
Zaterdag, 2 maart 2019
HB: Na jarenlang een soort van kluizenaarsbestaan te hebben geleefd, is nu dan eindelijk het
moment gekomen dat ik weer in de openbaarheid ga komen. Moeizame jaren overigens
waarvan een gedeelte te lezen is in de twee HB-boeken van Ronald Jan. Samen hebben we
gedurende het proces veel meegemaakt en heeft hij mij, als een van de weinigen, altijd
ondersteund. RJ is een waardevolle vriend en behoort wellicht tot de meest bescheiden en
integere mensen die ik heb ontmoet.
In de HB-boeken en in de digitale communicatie komen de termen ‘naar buiten treden’,
‘wereldvernieuwer’, etc. nogal eens aan de orde. ‘Het beestje moet nou eenmaal een naam
hebben’ en in mijn geval zijn die termen bedoeld om iets duidelijk te maken. Verder hecht ik
er voor mijzelf geen enkele status aan. Ik ben een gewone man uit het volk met alle ups en
downs en houd van humor. Ben op vele vlakken actief bezig geweest en ging om met
mensen uit alle lagen van de samenleving. Een veelzijdig, soms avontuurlijk en bewogen
leven.
Maar wat er nu gaat gebeuren zie ik als het grootste avontuur tot nu toe. Een avontuur
waarbij nota bene de hele mensheid betrokken wordt.
En dan nu de vraag van Rita
“Gaat het hier om de christusenergie die nu voor iedereen beschikbaar gaat worden volgens
het esoterisch christendom?”

Er is in het Universum één allesomvattende energie waarvan wij allen deel uitmaken.
Sommige noemen het Christusenergie, anderen spreken over Kosmische energie, Goddelijke
energie, de Bron, etc. Zoals ik het zie, zijn het benamingen voor één en dezelfde energie, of
stappen op weg naar die allesomvattende energie. Ook de Christusenergie is dus latent
aanwezig in onszelf. Wij Zijn de Christusenergie in een bepaald stadium van openbaring.
Door ervaringen in het leven: ‘voelen, weten, inzien, toepassen & loslaten’, verfijnen wij ons
stap voor stap en stemmen steeds meer af op die ene energie.
De mens Christus, zoals die gekend wordt, is als het ware een ‘katalysator’ van die ene
energie in een bepaald stadium van ontwikkeling. Zo ook de Boeddha en andere bekende
namen uit verschillende religies. Het nieuwe tijdperk, wat afgelopen dinsdag haar openlijke
fase is ingegaan, gaat ook alle religies bij elkaar brengen door inzicht te brengen in het totale
leven. Inzicht in het leven, maar ook in dat grote mysterie dat wij nu nog zien als de dood.
Het nieuwe tijdperk is dus begonnen, echter nog in een prille fase. Als voorbeeld: alsof er
een piepklein gaatje in een grote dam is ontstaan waardoor water begint te sijpelen.
Langzaam maar zeker wordt het gaatje groter en groter en zwelt de stroom aan. Niet meer
te stoppen.
Volgende vraag, roépt u maar… :-)
HB

Stap 5. Derde blog HB
Zondag, 3 maart 2019

Wat gaat HB doen?
Vraag van Brenda Heikens: ‘HB, je gaat nu ‘naar buiten treden’, wat ga je precies doen?
Een praktische vraag eigenlijk.’
Antwoord van HB:
Goeie vraag Brenda!
HB: We leven als mensheid in gevangenschap van dogma’s en patronen. We houden onszelf
en elkaar gevangen door opgelegde verplichtingen en verwachtingen waardoor we ernstig
worden verhinderd om nog vrije keuzes te kunnen maken. We zouden in vrijheid moeten
leven, maar vaak – nog voordat we geboren worden – zijn we al gekooid door bepaalde
verwachtingspatronen of verplichtingen vanuit familie, scholing, werk, overheden,
samenleving, enz.

Wat ga ik doen?
Ik ga inzicht geven in het grote belang van te kunnen leven in vrijheid. Ik ga een verklaring
geven aan vraagstukken en zogenaamde mysteries waarvan het gebrek aan inzicht hierin
ons steeds weer belemmert om in vrijheid te kunnen leven. Ik ga laten zien hoe de mens
weer met zichzelf in contact kan komen. In contact kan komen met de Ziel. Ik ga laten zien
wat het doel is van het leven. Inzicht geven in de vraag: waar komen we vandaan, waar gaan
we naartoe, wat is er achter de dood?
Hoe ik dat doe?
Mijn laatste fysieke incarnatie is nagenoeg voltooid. Ik heb het pad, de weg naar de Ziel en
zelfbevrijding, gelopen. Je zou kunnen zeggen dat de Ziel niet meer past in het fysieke
lichaam, dit niet meer nodig heeft. En met die bevrijding komt er een grote uitbreiding van
bewustzijn op gang. En de vrijgekomen kennis die daarmee gepaard gaat wil ik, binnen de
mogelijkheid van de wet, gaan delen met de mensheid zodat iedereen de kans krijgt om
meer bewust en gerichter te gaan leven.
De weg naar binnen
Ik demonstreer de weg die elk mens heeft te gaan en die uiteindelijk voor iedereen zal
leiden naar bevrijding uit de fysieke realiteit waarin we gevangen zijn. Dat pad is de weg
naar binnen. Alles zit in onszelf, iets anders is er niet! Wat ons scheidt van de Bron is slechts
de dualiteit in onszelf.
Prille fase
Dat is in een ‘nut shell’ wat er gaat gebeuren en waarvan mijn ‘missie’, want zo zie ik dat, de
openbare fase is ingegaan. En zoals ik gisteren al schreef: Het nieuwe tijdperk is dus
begonnen, echter nog in een prille fase. Als voorbeeld: alsof er een piepklein gaatje in een
grote dam is ontstaan waardoor water begint te sijpelen. Langzaam maar zeker wordt het
gaatje groter en groter en zwelt de stroom aan. Niet meer te stoppen.
Kijk mee door mijn ogen en ontdek het licht in de kracht van eenvoud! :-)
Je weet nooit wat een volgende dag je kan brengen, dus tot binnenkort!
HB

Stap 6. Vierde blog HB
Maandag, 4 maart 2019

Het nieuwe dat HB komt brengen

Vandaag twee vragen
Iet Wouda: ‘De vraag vandaag was ‘hoe’ je dit gaat doen, niet hoe je e.e.a. binnen de wet
wilt gaan doen en houden. Ik wil graag weten wat dit, vanuit ons kikkerlandje, de wereld
kan gaan veranderen?’
Monique Pijl: ‘Zijn er al niet genoeg, die dit nieuws ook brengen, wat brengt hb dat nieuw
is voor ons?’
Antwoord HB
HB: Misschien even voor de duidelijkheid, ‘de wet’ waarover ik spreek, is niet de wet die
door overheden is gemaakt. Waar ik schreef: ‘Binnen de mogelijkheden van de wet’ duidde
dat op ‘de wet van de vrije wil’.
Wat brengt HB dat nieuw is?
De moeizame weg die we als mens doorlopen, leven na leven na leven na leven… brengt ons
steeds dichter en dichter bij de bron in onszelf. Laag voor laag bouwen we op en laag voor
laag moeten we ook weer afleggen gedurende vele levens om in contact te komen met de
Ziel. Naarmate het proces vordert, ontdekken we de Goddelijkheid in onszelf. God zit in
onszelf. Wij zijn allen Eén en Wij zijn God. Wat ons scheidt van onze Goddelijkheid is ons
Ego, de dualiteit in onszelf.
Naarmate we ons steeds meer ontwikkelen, gaan we telkens een stapje verder naar binnen.
Totdat het moment gekomen is dat we ‘klaar’ zijn met onze leerschool op aarde. De
reïncarnatie-cyclus is dan voltooid. Vanaf dan ben je vrij in de meest ruime zin van het
woord. In de esoterie is dit bekend als de 5e inwijding. Moeilijk verhaal misschien, maar ik
benoem het even om het volgende wat meer begrijpelijk te maken.
Proces van voelen, weten, inzien, toepassen, loslaten…
We maken dit proces dus allemaal door en bevinden ons ‘ergens’ op de trede van de ladder
die leidt naar zelfbevrijding en hereniging met de goddelijkheid in onszelf. Jezus heeft dit
moeizame proces, wat normaal gesproken vele levens in beslag neemt, gedemonstreerd tot
aan de 4e inwijding. Daar is indertijd het zogenaamde Vissentijdperk mee gesymboliseerd.
Maar dat was voor toen. Dus dat hebben we gehad!
Een nieuwe tijd is aangebroken
We zitten nu in het Watermantijdperk waarmee er voor de mensheid een nieuwe fase is
aangebroken. Dit wordt, om te beginnen, gesymboliseerd door de 5e inwijding welke zich op
dit moment in mij aan het voltrekken is. Mijn leven is een demonstratie van de moeizame
weg er naartoe en dan NU de openbaring van God in de mens zelf. Een gebeurtenis die voor
elk mens in het verschiet ligt.
Maar dat is nog niet alles!
Zodra 5e inwijding bij mij is voltooid, en daar zijn we dicht bij, dan BEN ik een katalysator
voor grote energieën. Dit is een bundeling van verschillende krachten, speciaal voor dit
tijdperk bij elkaar gekomen. Je zou kunnen zeggen dat ik het ‘boegbeeld’ ben van iets groots
wat na mij, met mij en door mij gaat stromen.

Deze energie gaat een groot gedeelte van de mensheid ‘raken’ in het hart, waardoor men
zich – tenminste tijdelijk – bewust gaat worden van het bestaan van de Ziel.
Dit kan een soortgelijk proces op gang brengen zoals dat beschreven is in het boek ‘HB, geen
verlossing zonder kruis X’. Het beschrijft hoe Hilda na het bezoek van Bob & Marjo werd
‘geraakt’ door de Christusenergie. Je wordt dan tijdelijk als een kind zo blij, open en oprecht.
Het geeft je tevens de kans om in afzienbare tijd een grote stap in je persoonlijke groei te
maken en kunt daarbij ‘meevaren’ op de nieuwe energieën. Maar je bent er geheel vrij in,
het is aan jezelf wat je er verder mee doet.
De aarde verkeert in een verontrustende staat. De mens is serieus op weg naar
zelfvernietiging en kan dit proces zelf al niet meer keren. De mensheid krijgt echter een
kans om zich te gaan veranderen. Om anders te gaan leven. Om samen te delen en balans
te zoeken tussen lichaam en geest.
Wat staat er nog meer te gebeuren vanaf mijn 5e inwijding
De ‘brug’ tussen de Mensheid, de Hiërarchie van Meesters en Shamballa gaat open. Deze 3
komen op één lijn. De Hiërarchie van Meesters gaat zich openlijk begeven onder de mensen.
Nog nooit eerder was dit zo.
Er komt een ‘brug’ tussen de mensen op aarde en het Hiernamaals. We gaan dan onder
goede begeleiding de overledenen zien die ons zelf kunnen vertellen dat de dood niet
bestaat. Alles hiervoor ligt al klaar.
We gaan in contact komen met Buitenaardse beschavingen die al vele jaren achter de
schermen samen werken met de Hiërarchie van Meesters. De Buitenaardsen gaan ons onder
andere helpen in zaken waarbij nu snel verandering moet komen. Niet ter verrijking van een
klein groepje mensen, nee, ten dienste van de mensheid. Samen delen wordt de slogan.
Samen delen met balans tussen geest en materie.
Moed gevergd
Wat ik schrijf kent een lange voorgeschiedenis en ik spreek vanuit het punt van wat ik weet
en waar ik nu sta. Hoe de wereld hierop gaat reageren? Dat blijft ook voor mij heel
spannend. Het heeft in elk geval veel moed gevergd om dit nu naar buiten te brengen. Pas
vorige week tilde ik mijzelf hiervoor over de drempel en in een week tijd stap voor stap
toegewerkt naar deze uitspraken. Het is er uit. Ik voel mij opgelucht en het stroomt…
Aan de vraagstellers Iet Wouda & Monique Pijl:
Zou dit geen mooi en opzienbarend nieuws, én nieuw begin zijn voor de wereld? En dat
allemaal vanuit dat kleine kikkerlandje… :-)
Voor wie hier meer over wil weten verwijs ik graag naar de twee HB-boeken en de film Staya
Erusa.
HB
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Voor het startschot is het doel bereikt
Doel bereikt
HB: Toen we amper een week geleden aankondigden om met een dagelijkse blog ‘vraag &
antwoord’ te komen konden we nog niet vermoeden dat het doel hierachter al na een week
zou zijn bereikt. Dat doel is dat ik in een soort van statement mijn hoedanigheid en missie
zou onthullen. De kracht hiervan bouwde zich in de afgelopen week sneller op dan verwacht
en bereikte gisteren haar climax waardoor het ‘rond’ is (rond kan stromen, is verbinding, is
eindeloos).
Activering
Een dergelijk proces werkt tweeledig, zowel naar binnen als naar buiten. Naar binnen
bekrachtigde ik het nodige in mijzelf waardoor de eerder gebundelde energie (zie bericht
van 4 maart jl.) kon worden geactiveerd. Naar buiten creëerde ik, met mijn antwoorden op
lezersvragen, een opening waardoor de bundeling van energie vrij de wereld in kan stromen.
Het startschot zou je kunnen zeggen. Ook de officiële opening van de brug waarover de
Hiërarchie van Meesters zich zichtbaar tussen de mensheid kunnen begeven. Ik loop voorop.
Tijd voor het nieuwe
Wat ik vanaf nu naar buiten ga brengen zal uitsluitend nog betrekking hebben op het
Nieuwe Tijdperk. Het oude is voor mij afgesloten. Voor nu heb ik alles hierover gezegd, alles
is gedaan. Voor wie er in is geïnteresseerd – absoluut interessant! – kan in de twee HBboeken, de films en alles wat ik communiceerde, kennis nemen van het voorwerk.
Natuurlijk leef ik ook gewoon mijn leven, maar zodra jullie mij zien en horen spreken in het
openbaar, dan weet je uit ‘eerste hand’ dat het Nieuwe Tijdperk voor iedereen werkelijk is
aangebroken!
Tot gauw!
HB
BOEKEN: www.hbhetboek.nl
WEBSITE: www.helloaquarius.org
FACEBOOK www.facebook.com/HelloAquarius
FILM: www.stayaerusa.org/nl

