
Mijn Momenten van Verlichting 

Elke maand ontvang ik het maandelijkse online magazine ‘Shaumbra’ van de Crimson Circle. 

Zelf heb ik niet zoveel op met de Crimson Circle an sich, maar ik volg al 2 jaar de maandelijkse 

bijeenkomsten, waar Adamus (St. Germain) informatie geeft (ge-channeld door Geoffrey Hoppe) over 

wat er momenteel speelt en een groep begeleidt, waarvan ik ook online deel van uitmaak, in hun 

keuze voor natuurlijke verlichting.    

Deze maand werd ik opnieuw geraakt door de inhoud van een column ‘Shaumbra Heartbeat’ van 

Jean Tinder. Het heet “Moments of Enlightenment” (Momenten van verlichting).  

Ik ben altijd erg gecharmeerd van haar teksten omdat haar teksten bij mij echt binnenkomen en ik 

me zo één met haar voel, in onze keuzes en ook m.b.t. het pad dat we samen doorlopen.  

Haar column ging over het moment van het daadwerkelijk gaan realiseren, waar woorden waarheid 

worden en het echt begint te stromen.. en Ja, we hebben beiden gekozen voor (natuurlijke) 

verlichting in dit leven. Ik gebruik haar woorden ongewijzigd, zij raken mij, het konden mijn woorden 

zijn en voelde zelfs tranen opkomen.     

“Het staat vast. Ik zal mijn verlichting in dit leven ervaren. Ik VOEL het in elke cel van mijn zijn. Ik kan 

het niet meer ‘verkeerd hebben’, Er valt niets meer uit te pluizen en er valt niets meer te bewijzen, 

niet naar mij toe of naar een ander. “ 

“Vanaf dit moment is het leven wat ik er van maak” 

“Ik kan mijn verlichting ervaren, op de manier die ik kies”   

Zelf ervaar ik het precies als Jean, dat mensen rechtstreeks naar mij lachen. Straal ik iets uit? Zal het 

leven veranderen door verlichting? Niet echt… maar Ja, volledig. Des te meer ik het ga ervaren, des te 

meer zelfbeschouwend word ik, wil ik meer alleen zijn, en ben ik niet meer zo gedreven als voorheen. 

Ik doe wat ik leuk vind, geniet van de momenten met de mensen waar ik van hou en geniet van alle 

‘kadootjes’ van en in het nu, of ze nu geleverd worden met tranen of met een lach. 

Het leven op aarde gaat door. “Vóór verlichting - kap hout en haal water. Ná verlichting – kap hout en 

haal water” (chop wood, carry water). Maar de kwaliteit van leven voelt zo anders.    

Blijf vertrouwen en van jezelf houden.. Soms heb ik zo’n gevoel, wat zal ik gaan doen? Ik voel een 

drang om iets te ‘moeten’ doen. Om mijn kennis als wijsheid te delen, omdat ik dat zo voel. Mijn 

gevoel om te delen en deze mooie kennis niet voor mezelf te houden, misschien is het mijn wijze of 

een onderdeel ervan om in verrukking te blijven zonder verwachtingen of agenda ( “Stay Excited, No 

Expectations”)        

Maar ik weet nu zeker, Ik zal nooit meer teruggaan! Ook de Aarde zal nooit meer hetzelfde zijn. Maar 

is dat niet waar ik om gevraagd heb? Is dat niet waar ik voor gewerkt hebt in mijn dagen van 

weerstand bieden tegen de geldende maatschappij? In mijn dagen van de SOPN waarbij ik ‘vocht’ 

met liefde tegen de gevestigde politiek. Is dat niet wat ik me ook had voorgesteld? 

Het is de mooiste tijd nu, maar ook de minste, maar bovenal, het maakt niets uit.  

Het maakt niets uit!  Soms denk ik het is een missie… Maar waarom zou ik blijven worstelen?  

Nee, ik moet dat ook niet doen, echt, het maakt niet uit. Het maakt niet uit! “Waarom zou ik de hele 

wereld op mijn schouders moeten dragen, de lasten en de energie van de mensheid?” Nee, dat hoeft 

echt niet. Het maakt niet uit! Het gaat precies zoals het gaat, ze komen er wel.   



Ze hebben niet gekozen wat ik heb gekozen. Ze hebben niet allemaal gekozen om verlicht te worden 

of op zijn minst voor slechts een enkele goede dag te kiezen. Maar het maakt niet uit, want vroeger 

of later maken zij ook die keuze, of niet. Het maakt niet uit. 

Ik zal genieten van mijn reis omdat “ik er al ben” en het alleen nog maar hoef te ervaren. “Het maakt 

niet uit want ik kan niet verdwalen. Ik kan niet verliezen. Er is geen test. Er is zelfs geen experiment, 

het is een ervaring. Het maakt niet uit.”   

Waarom ben ik hier gekomen? Waarom ben ik hier? “Gewoon omdat ik hier kan zijn, omdat ik in een 

lichaam kan zijn, wat voor verrukkelijk ding het eigenlijk is. Gewoon omdat ik als mens emoties kan 

voelen, als mens voedsel kan proeven. Pijn en ons gespartel kan voelen – dat is een reden op zich. 

Omdat ik liefde kan ervaren van de een naar de ander. Ik kan een hond aaien. Ik kan hardop zingen 

en mezelf horen.”   

Chocolade eten en de liefde bedrijven kun je alleen op deze wonderbaarlijke planeet… De aarde is in 

feite de hemel, hemel op aarde… De tijd om echt te leven is NU! Waarom er niet echt absoluut van te 

genieten? Wil je een creator zijn of het spel blijven spelen? Ervaar ware vrijheid! 

Juist daarom. Wat een bijzonder en waanzinnig iets het is voor een creator om het te doen, juist 

daarom – Slechts om het te ervaren. Je krijgt ‘boven’ geen punten voor het aantal ervaringen, of voor 

de moeilijkheidsgraad en de uitdaging van de ervaring. Je wordt slechts bewonderd voor de diepgang 

en de compassie van de ervaring met jezelf . Dat is het enige wat telt. 

De laatste tijd, steeds vaker, realiseer ik mij, dat het alleen gaat om het leven toelaten zoals het 

komt, volledig binnenlaten en loslaten. In een tijd van Nieuwe Energie en Nieuw Bewustzijn. Ware 

vrijheid ervaren. Het is een keuze. 

“Dus het antwoord is niet om de straat op te gaan en in opstand te komen. Het echte antwoord is om 

naar binnen te gaan, je eigen uitdagingen aan te gaan en je mee laten voeren met de veranderingen 

in bewustzijn. We dienen een houding aan te nemen van negeren van alles wat om ons heen gebeurt 

en ons te concentreren op het helpen van onszelf en diegenen die met ons mee willen veranderen en 

laat de rest in hun eigen sop gaar koken. Dit is niet egoïstisch,  maar  eerder realistisch ten opzichte 

van wat deze Nieuwe Energie met zich meebrengt”.  (Thomas, Chris – Synthesis) 

Bied geen weerstand, vecht niet tegen zaken als politiek, de farmaceutische industrie, chemtrails, 

Monsanto..  Kijk geen TV, negeer het, volledig negeren.. Ik wil deze zaken niet meer in mijn realiteit..  

In mijn perspectief, is de echte oplossing naar een liefdevol en harmonieus leven of samenleving, dat 

eenieder het volledig dient te negeren, geef het geen aandacht… laat het niet manifesteren in je 

leven.. het is jouw overtuiging en jouw perceptie wat jou leven invult..  Het is je eigen keuze… “What 

you put out, is what you get back”... Je krijgt precies terug wat je uitzend… 

Maar nu vraag ik waarschijnlijk echt te veel van jullie, tenminste voor nu….  

In the Life and Teachings of the Masters of the Far East (Baird T. Spalding) werd er al aan 

gerefereerd:   

“Not one in a million feels the freedom to live what he inwardly feels he would love”.  

 “Only in man’s innermost nature is he identical with his neighbor in thought and motive and only 

through bringing out what is within can there be peace and harmony in the earth.”  



“Obedience to one’s  inner nature, the expression of life as he instinctively feels it ought to be 

expressed, is the very foundation of the life which the masters reveal as the only true mode of living.”  

“True mastery is living the instruction of the inner teacher, the inner self , and not seeking the opinian 

of the world.” 

“This life of oneness is the life of the masters and anyone may live that life if he will drop his alliances 

with institutions and religions and races and nations and accept his alliance with the Universe.”  

“Love is the great unifier in the consciousness of man and to keep oneself always in an attitude of love 

is to progress towards oneness” 

Voor nu zijn dit mijn momenten van verlichting.. 

Bashar zegt vrij vertaald: “Als je verlicht wilt worden, straal!” (If you want to get enlightened, then 

simply lighten up!”). 

Vaak gevolgd door zijn formele defintie: “De snelste en meest eenvoudige weg naar verlichting is om 

in verrukking te blijven, zo goed als je kunt, zo vaak en zo lang als je het kan volhouden, zonder enige 

verwachting (zonder agenda) tot de uitkomst. Als je dit doet zul je zien dat je leven een uitzinnige 

explosie van synchroniciteit zal worden.”    

 

Ik kijk alweer uit naar de volgende samenkomst met Adamus onder de titel: “Expectations of 

Enlightenment”. Ik weet niet wat ik kan verwachten, maar dat is ook goed zo, want één van mijn 

lijfspreuken is  “Stay Excited, No Expectations” en dat ga ik dan ook maar doen..    

Verrukt zijn! 

 
(vrij vertaald uit: Moments of Enlightenment - http://www.lifebydesign.nl/blog/moments-of-

enlightenment/  (Blog 20130806) 
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