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Deel 4 Eindtijd 

 

Het vervolg van een interview met een lid van de Illuminatie of heersende 
bloedlijnfamilie. 

Het vertalen van deze 60 pagina’s is een intens werk, maar het voelt ook heel 
goed en mooi. Daardoor doorleef ik de tekst veel intenser en het maakt dat ik 
echt bij elke zin nadenk en stilsta. 

Dit interview heeft me al jarenlang geholpen uit bepaald gedrag te blijven. Geen 
wraak te nemen, terwijl ik daarin echt wel heel erg werd uitgedaagd. 
Verschillende mensen die ik op mijn pad kreeg hebben me wat dat betreft flink 
getest. En sommige testen waren heel moeilijk. Maar ik kon uit de agressie en 
wraakgevoelens blijven, al was ik natuurlijk soms echt heel erg teleurgesteld, of 
verdrietig. Ook omdat je sommige dingen niet kunt begrijpen. Hoe kon een 
familielid die ooit mijn dierbaarste familielid  was, trachten om met leugens mijn 
hele familie tegen mij op te zetten. En dat op een hele geraffineerde manier. 
Tegelijkertijd weet ik dat zulke situaties altijd testen zijn, proeven die je moet 
afleggen. Want natuurlijk is zo iets veel minder moeilijk als het gebeurt met 
iemand die je niet zo dierbaar is. De kosmos weet de dingen leuk te maken en 
precies die keuzes op je bord te leggen die je stevig testen, die echt een 
dilemma zijn. Zodat je je echt verscheurd voelt tussen twee waarden die je 
belangrijk vindt. Eerlijkheid en  diepe liefde voor een familielid. Twee dingen die 
allebei heel zwaar wegen op mijn weegschaal. Maar ik heb gekozen voor het 
grotere goed, en niet voor de liefde voor een persoon. Ik heb niet zelfzuchtig 
gekozen. Dat heb ik in mijn leven natuurlijk ook wel eens fout gedaan, en wel 
onbewust zelfzuchtige keuzes gemaakt. Waar je dan jaren later nog wroeging 
over kunt voelen.  

 

Waarom ik dit vertel, is om jullie te laten zien dat dit is wat voortdurend gebeurt. 
Doordat we in deze  polariteit leven worden de keuzes die we moeten maken 
altijd op een weegschaal gelegd die voor ons heel moeilijk is. Misschien zegt de 
keuze die je moet maken een ander helemaal niets, dat is toch geen dilemma? 
Maar je krijgt altijd die dingen op je pad, die voor jou wel een dilemma zijn. 
Daaraan scherp je je ‘geweten’. En als je de juiste keuzes maakt is de beloning 
groot. Soms verlies je iets, maar je krijgt er altijd iets voor terug. Als er in het 
universum een deur dichtgaat, gaat er ergens anders in datzelfde universum een 
open. Ik kreeg in plaats van dat ooit dierbare familielid  een niet biologisch 
familielid. En de band met mijn andere biologische familieleden is veel beter 
geworden., en dat zijn hele fijne cadeaus. Ook in werksituaties heb ik al voor 
dergelijke dilemma’s gestaan, dilemma’s waar momenteel veel mensen mee te 
maken hebben. Lastige  en vaak heel moeilijke besluiten..  

Het lastigste was het geval toen ik mijn eigen ZZP bedrijfje had en overal 
cursussen en trainingen gaf. Het was vlak voor de zomer en ik had nog een 
kleine opdracht in mijn portefeuille en ik was in overleg over een hele grote 
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opdracht die twee jaar zou duren. Op dat zelfde moment was mijn man werkloos 
en zonder inkomen, en er speelde een rechtszaak die veel geld kostte.  

 Mij was gevraagd om een offerte te maken. Medewerkers in een zorginstelling  
moesten leren omgaan met een nieuwe doelgroep die veel gecompliceerder was 
dan wat ze gewoon waren. (Mensen met psychoses en depressies etc) Ik maakte 
een offerte gebaseerd op mijn kennis en ervaring met diezelfde doelgroep. Ik 
stuurde mijn aanbod in en werd uitgenodigd voor een gesprek. Er had in de 
organisatie pas een fusie plaatsgevonden. De twee directies  spraken nog niet 
met een stem. Er was verdeeldheid. Het halve directieteam was enthousiast over 
mijn aanbod, de andere helft vond niet goed, het was te psychologisch, ( ik 
startte in het proces met de persoon zelf, hoe denk je over mensen met een 
psychose bv, hoe zie je jezelf als je…… etc tenslotte ben je zelf altijd het 
belangrijkste instrument). Volgens mij begint elke verandering en elk leerproces 
in jezelf. Deze directie wilde gewoon een soort EHBO doos, als client A  dat doet 
druk ik op knopje B en dan is het opgelost. Een doos met trucjes en symbolische  
pleisters. Dat zou niet zo diep gaan voor de medewerkers. lekker veilig aan de 
oppervlakte.  Er volgden diverse gesprekken en het dilemma bleef. Na een 
maand  overleg, had de ‘EHBO doos’ directie ‘gewonnen’ . Ik  zou  de opdracht  
krijgen als ik het op hun manier  zou doen. De andere directeur deelde me het 
mee met spijt in zijn ogen. Maar hij kon het niet veranderen. Ik ging naar huis in 
tweestrijd. Een echt groot dilemma.  

Ik was kostwinner en mijn inkomsten waren heel belangrijk om te kunnen leven 
en om de advocaten te kunnen betalen. Ik had geen andere opdrachten in mijn 
portefeuille en de zomer stond voor de deur,  een stille tijd voor werk. Voor 
september zouden er  waarschijnlijk geen andere nieuwe opdrachten volgen. Het 
was begin mei, met nog een kleine opdracht om af te maken. Ik lag drie nachten 
wakker, de ene optie tegen de andere afwegend. Als ik de opdracht zou 
aannemen, zou ik iets gaan doen waar ik helemaal niet achter stond. Waarvan ik 
wist dat het niet zou werken, niet kon werken. Dan zou ik iets doen tegen 
mezelf. Maar als ik het niet deed, zouden we zonder inkomsten zitten en de 
schulden groter worden. Het was een duivels dilemma. Na drie nachten besloot 
ik om naar mijn hart te luisteren en de opdracht terug te geven. Dat heb ik die 
dag gedaan. Het voelde vreemd en leeg, maar ook goed. En toen werd het stil. 
Geen telefoons geen opdrachten. Geen mails. Niets…… stilte. 

 Ik was bezorgd maar het voelde ook goed. Ik was trouw gebleven aan mezelf. 
De stilte duurde 6 weken toen ging de telefoon. Een collega ZZper die ik  toen 
nog niet goed kende maar ooit een keer had geholpen om een workshop te doen 
met haar omdat ze iets ging doen waar ze geen ervaring in had. Altijd leuk zo 
iemand "#$%Ze zei jij bent toch filosoof, je weet vast iets van Integriteit. Heb je zin 
om te werken deze zomer ( dat had ik wel) en zo gebeurde het dat wij in drie 
dagen tijd een concept in elkaar zetten voor een integriteitstraject voor een 
ministerie, en een paar dagen later zaten we bij het ministerie, en nog wat later 
bij de SG en een week later draaide ons programma, en dat werd een uitgebreid 
programma, en toen werd ik gevraagd door andere ministeries. Door gemeenten 
door bedrijven. Het werk kwam aan alle kanten binnen en het was boeiend en 
leuk en het voelde alsof ik optimaal was beloond voor mijn trouw aan mezelf.  
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Goed dit even ter illustratie van de soms heel moeilijke  dingen waar je voor  
kunt komen te staan, en dan is de vraag durf je echt  te leven naar je hart.  

 

Vervolg interview… 

Vraagsteller ( presenteert zichzelf als laag niveau vrijmetselaar): ik wacht nog 
steeds op een voorspelling met een tijdlijn. Tot hier toe is alles wat je hebt 
geboden is doem; en dat is wat iedereen op ATS voorspelt elk jaar. Ik Wil iets 
SPECIFIEKS in de Volgende week. Maar natuurlijk weet ik dat je niets zult 
aanbieden. Dit is een hoax.  

HH: dit is het enige moment dat ik je antwoord zal geven. Op het moment dat 
dit begon heb ik de voorwaarden uiteen gezet. Ik heb heel duidelijk gemaakt op 
welke manier ik tewerk ga. Als je mijn keuzes niet apprecieert, heb je je vrije wil 
om dit niet te lezen. Ik wil je vriendelijk verzoeken om deze optie te kiezen, want 
jouw energie voelt heel gefrustreerd en boos. Dat is onder deze omstandigheden 
geen aanbevelenswaardige houding. 

Zoals ik al eerder aan je uitlegde, ik heb jou niets te bewijzen. Daar kwam ik niet 
voor. Geloof het of geloof het niet. Ik ben Goddelijk onafhankelijk. Als mijn 
aanwezigheid hier ervoor zorgt dat er slechts een ziel profijt heeft van dit proces, 
dan maakt dat deze inspanning waard. Ik heb je niet gevraagd om het te 
geloven, het enige wat ik respectvol heb gevraagd is om je oordelen uit te 
stellen, of een ‘voorlopig vertrouwen’ te hebben tot deze sessies compleet zijn, 
zodat de stroom van vragenstellen en antwoord geven zonder onnodige 
onderbreking kan doorgaan. Jij hebt me niets anders getoond dan onbeleefdheid 
en slechte manieren vanaf het begin, en dan vraag je je af waarom ik niet 
reageer. Als het thema je niet aanstaat, kies er dan eenvoudigweg voor om het 
niet te lezen of erop te reageren, en laat degenen die willen reageren met 
inhoudelijk zinvolle vragen dat doen zonder ze te interrumperen.  

Jouw punten: 

1. New age theologie? Dat is amusant. Je hebt duidelijk geen flauw idee waar 
je over praat, en hoe oud en tijdloos deze mysteries zijn. Ik vind het 
ironisch’ laag niveau vrijmetselaar’- dat als je ooit de 32e graad bereikt je 
deze Waarheden steeds opnieuw zult horen.  Ik hoop dat je het dan 
gemakkelijker zult vinden om deze waarheden te begrijpen en te 
integreren, en vraag vooral aan onze Oneindige Creator om je te 
begeleiden op je pad. 

2. Je zult geen tijden en data van me ontvangen. Ik ben hier niet om iets te 
‘Bewijzen’ en ik heb ook geen behoefte om dat te doen? Jouw ongeloof 
heeft geen enkel gevolg voor mij, alleen voor jou. Ik ben hier om mij 
ijverig te kwijten van mijn taak, een boodschap af te geven. En ik zal die 
taak volbrengen los van jouw gevoelens hierover. 

3. Jouw punt over ‘kommer en kwel’ dat onthult alleen jouw manier van 
denken. Ik zie ‘mogelijkheden en kansen’. Het leven past zich aan jouw 
ideeën  hoe jij denkt dat het is. Als jij kommer en kwel ziet, dan is dat wat 
jij projecteert. De wereld is je spiegel. Het reflecteert terug naar jou wat jij 
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erin stopt. Als je niet van de weerspiegeling houdt die het leven je geeft, 
verander dan wat het veroorzaakt.  
Vragensteller:  Weet je als deze familie en alles  wat jij beschrijft werkelijk 
zou bestaan  dan zouden er duizenden mensen betrokken zijn en iedere 
persoon zou erover kunnen ‘lekken’. 
 
HH: duizenden? Denk aan miljoenen. En je hebt geen flauw idee van de 
rigoureuze training en de hardheid van de conditionering die we moeten 
ondergaan vanaf een hele jonge leeftijd. Niemand heeft de moed om in 
tegen de familie in te gaan. We weten wat er gebeurt als we dat zouden 
doen. Maar dat is niet het voornaamste motief. Onze motivatie is onze 
ongebreidelde toewijding en loyaliteit aan de Familie en aan onze Creator. 
We begrijpen allemaal het belang van wat we aan het doen zijn, ook al 
weet de mensheid dat niet. 
 
Vragensteller: oeps; nu schiet je jezelf in je voet. Voor iemand die de 
spirituele kant van het leven manipuleert weet je wel erg veel van dingen 
die daar niets mee te maken hebben. NU heb je jezelf bloot gegeven. 
 
HH: zit jij nooit samen met je familie en houden jullie elkaar niet op de 
hoogte van je plannen? 
En wat betreft je opmerkingen over mijn ‘Spirituele’ Rol, de onwetendheid 
die je zojuist ten toon spreidde is hilarisch voor ons. Als je mocht denken 
dat ik alleen actief ben in ‘het Spirituele’, dan heb je ofwel mijn ‘posts ‘niet 
gelezen of slecht gelezen. Je neem ook aan dat mijn rol is het manipuleren 
van de spirituele kant van het leven. Nogmaals je gebrek aan begrip en je 
verkeerde oordelen over iets waar je totaal geen inzicht in hebt. Je zou er 
goed aan doen om te stoppen met je poging om ‘slim’ over te komen en in 
plaats daarvan al je negatieve agressieve energie om te zetten in iets wat 
productiever en voedende is voor je ziel. Maar laat me je niet 
tegenhouden, je draagt heel aardig bij een de algemene negatieve 
polariteit van de komende oogsttijd. We zijn je er dankbaar voor. 
 
HH: Ik zal de laatste paar dagen van mijn tijd hier (onze gesprekken 
eindigen vrijdag.) besteden aan het beantwoorden  van inzichtvolle vragen 
met diepgang, want dat doet het meeste recht aan en biedt de meeste 
kansen om informatie te delen, en om een verbinding te maken op  het 
zielsniveau van ons en jullie  ‘Zijn’. Dus verwacht geen verdere reacties op 
je verbale steekspel. Ik heb geen tijd en interesse in zinloos geklets.  
 
Voor degenen die vragen hebben waar ik nog niet op heb gereageerd dat  
zal ik morgen doen. In de tussentijd terwijl ik me concentreer op de 
vragen die er nog liggen, vraag ik jullie respectvol of jullie even jullie 
andere vragen willen vasthouden, tot ik bij ben met de vragen die er nog 
liggen. 
Dank aan degenen die  tot hiertoe aan deze conversatie  hebben bij- 
gedragen met betekenisvolle vragen. Voor degenen met een open mind, 
hoop ik dat jullie iets hebben aan al deze informatie. 
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Derde sessie. 
 
Vragensteller: Ik vraag me af of u me kunt helpen. Mijn naam is Shelby 
David, en ik ben hier voor de komende onderzoeken en verhoren. Ik ben 
een deel van Quetzalcoatl, of de wedergeboorte ervan voor zover ik weet. 
Ik weet dat veel van uw woorden waar zijn omdat ik deze waarheden al 
heb her-ontdekt door uit te zoeken wat  het meest resoneert met mij door 
de verschillende geloofssystemen van deze planeet. 
 
HH: goedenavond Shelby. Het is fijn om je weer te zien. Dat is even 
geleden ‘oude’ vriend. Zou het je verbazen als ik zeg dat we je 
verwachtten? 
Quetzalcoatl is ook een zesde dimensie zielengroep. Sommigen verwijzen 
naar Quetzalcoatl als een ‘Opgestegen Meester’, maar zelf zou hij zich over 
deze titel amuseren. Wetend dat Meesterschap nog enige stadia weg is 
van hem, zoals dat ook voor onze zielengroep  ( Lucifer) het geval is. Je 
kunt ons beter beschrijven als dat we een bepaalde ‘dichtheid’ of dimensie 
hebben ‘gemeesterd’. Maar het ‘meesteren’ van de volledige incarnatie 
cyclus heb je pas bereikt als je  weer helemaal bent ondergedompeld 
geweest in de Ene Oneindige Creator/ We hopen dat eens te kunnen doen 
als we  naar de 8e dimensie opstijgen. Of we kunnen  in plaats daarvan er 
voor kiezen om meteen door te gaan naar het volgende Octaaf van 
dimensies..en beginnen aan een nieuwe cyclus van Creatieve incarnatie 
uitdagingen. 
 
Vragensteller: Dit is mijn eerste leven op aarde sinds een lange periode, 
misschien zelfs ooit. Ik weet dit al geruime tijd en mij is verteld door 
iemand anders van een van de bloedlijnen uit jouw groep dat wij hier niet 
echt thuishoren. 
 
HH: Het klopt dat je hier niet bent geweest voor een lange periode van 
‘Aardse’ tijd. Maar het is niet het geval dat je hier nog nooit bent geweest. 
De groepsziel Quetzalcoatl heeft veel 3e dimensie Incarnaties gehad in het 
Klassieke Azteken tijdperk.  Hij worstelde eerst met het perfectioneren van 
Love, liefde voor anderen, wat zijn vooruitgang voor enige tijd tegenhield. 
Maar op het moment dat hij zich bewust werd van onze Eenheid, was hij in 
staat zichzelf te zien in anderen, en zijn (jouw) vooruitgang ging vanaf dat 
moment heel snel.  Jouw Quetzalcoatl zielengroep bereikte een positieve 
oogst met een indrukwekkende 76% positieve zielen op het moment van 
de volgende oogst.  Als een groepsziel een incarnatie in de 3e dimensie 
ondergaat, zijn het de individuele zielen (jij, ik) die de daadwerkelijke 
fysieke incarnatie ondergaan, met de ‘Overziel’ (ons Hoger Zelf) van onze 
geïndividualiseerde zielen werkend als het energetisch anker waaruit de 
individuele Zielen sprankeltjes ‘afdalen’. 
 
Jullie hebben  lange tijd besteed aan het doorwerken van de 5e dimensie 
van Wijsheid of Licht. Dit werd veroorzaakt door  een overvloed aan 
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compassie ( wat niet verkeerd is, omdat compassie een van de 
belangrijkste dingen is waar je aan moet werken in de 4e dimensie)Maar 
om te kunnen promoveren van de 5e dimensie naar de 6e moet je de 
balans gevonden hebben tussen compassie en wijsheid. De 6e dimensie 
staat bekend als de dimensie van ‘Compassionele Wijsheid’ vanwege het 
hebben bereikt van de balans tussen die twee. Dit vereist eveel incarnatie 
cyclussen voor jou, wat de reden is dat je inderdaad voelt dat je de 3e 
dimensie niet hebt bezocht voor een lange tijd. 
 
Vragensteller: Ik was niet van plan om me hier te melden, ik had 
oorspronkelijk andere afspraken, maar het lukte me om hier toch te zijn 
op het laatste moment. Een van de dingen die ik me herinner is dat ik hier 
ook ben onder een ‘contract’ ik ben feitelijk een walk-in, als u dat iets 
zegt? Dus mijn menselijke familie is niet zoals ik ben. Ik heb veel tijd 
doorgebracht met reizen naar verschillende dimensies en helpen met de 
verschillende revoluties daar. 
 
HH: deze inzichten zijn waardevol voor jou Shelby, en niet alleen voor jou 
maar voor je hele zielengroep. 
Quetzalcoatl (de macrokosmos van jezelf) is druk bezig geweest met het 
werken met een 5e dimensie groep op Alpha Centauri, die een 
vergelijkbare ervaring hadden als jullie met een over-overvloed aan 
compassie, wat ten koste ging van persoonlijke wijsheid. Jullie hebben pas 
je opdracht daar afgemaakt en verlangden er naar om niets te missen van 
de mogelijkheid om deel te kunnen nemen aan deze Grote Oogst op 
aarde. Terwijl jullie groep zoals ik al zei, leerde om de balans te vinden 
tussen liefde/Licht om te kunnen promoveren naar de 6e dimensionele 
eenheidsvibratie,  zijn  jullie nog steeds erg gevoelig voor extreme 
Compassie; en in plaats van de gebruikelijke rustperiode van tijd en 
ruimte te nemen, (in het anti- materie universum, waar we uitrusten 
tussen de incarnaties) waren jullie  zo enthousiast en zijn meteen   
doorgesprongen  naar deze 3e dimensie tijd-ruimte wervelwind, om jullie 
medemensen te komen helpen. 
Vragensteller: mijn probleem is dat mij geheugen me wat in de steek laat, 
en sommige dingen die ik me herinner van vorige levens komen niet 
overeen met wat je zegt. Ik heb Lucifer en zijn generaals meerdere malen  
ontmoet. Ik zou het erg op prijs stellen als je me hierover informatie kunt 
geven. Mijn gedachten hierover zijn zo verwarrend. Omdat ik  duidelijk 
weet wat mijn pad is, wacht ik op een soort startpunt. En het is me niet 
helemaal duidelijk wat er hier gaande is. 
 
HH: je hebt hier voor inderdaad verschillende ontmoetingen gehad met 
ons ( Lucifer) we hebben samengewerkt in verschillende Council en 
federatie opdrachten. Gebruik de gave van het communiceren in je 
Dromen ( wat belangrijke boodschappen zijn van ons Hoger Zelf en veel 
andere bronnen, waarin informatie wordt gedownload) door in te pluggen 
in je innerlijke databank. Begin ermee met alles met een recorder op te 
nemen wat je je herinnert als je ontwaakt, en houd vast aan dat proces 
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ook al is het moeilijk in het begin. Je zult langzaam aan de betekenis gaan 
zien in de informatie die wordt gedownload in je onbewuste geest. 
Wanneer je hier goed in wordt en je  in staat bent je droomtijd  te 
gebruiken als een methode voor innerlijke communicatie , vraag dan aan 
je Creator je te herinneren aan je tijd in het Zeta Reticuli systeem. Je zult 
je dan onze laatste periode van samenwerken herinneren. Ik hoop met 
veel genoegen. 
 
Helaas is mijn tijd hier beperkt tot vrijdag. Om die reden zal ik niet verder 
met je communiceren na deze boodschap. Ik wens je dus het beste met je 
opdracht hier, mijn vriend, jij persoonlijk en jullie als groepsziel. Ik zal 
vragen of onze Oneindige Creator je zal zegenen en je begeleiden op je 
pad. We kijken er naar uit om je weer te ontmoeten aan de ‘andere’ kant 
als de grote rit voorbij is. 
 
Onze liefde, wijsheid en vrede is met jullie . 
 
 

 

 

 

 


