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QHHT 1 op 1 sessie                  Donderdag 24 feb 2022                                        René Yanadath 

 

QHHT = Quantum Healing Hypnosis Technique 

 

Ik kreeg zonder dat ik wist dat QHHT er was, kreeg ik van Priscilla Tielman een uitnodiging om zo’n QHHT 

sessie te ervaren, zie ook d’r webpage https://www.praktijkazura.nl/  

 

Priscilla geeft QHHT op precies de zelfde manier zoals Dolores Cannon dat altijd heeft gedaan. 

Dolores boek – Drie golven vrijwilligers en de nieuwe Aarde sluit erg aan bij mijn persoonlijk missie op 

Moeder aarde. 

 

Heb zelf al het een en ander mogen ervaren en was daar ik al heel blij mee en vooral omdat ik velen help 

met hun galactische vragen/problemen en ik vond mijn contact met de Arcturianen al geweldig en had zelf 

al een voor gevoel dat er uit zo’n QHHT sessie weinig zou uit komen omdat er voor mij ergens een zelf 

opgelegde blockade heb, die ik in een vorig leven bewust zo heb gekozen, maar…. 

Mijn vorige ervaringen, vooral toen een week samen zijn met 70 anderen, gaf mij veel bevestiging, zie ook 

https://galactic-human-journey.orgfree.com/#Wie_ben_ik_als_Rene_Yanadath 

 

Maar deze QHHT sessie gaf mij een worsteling met me zelf weer, vooral omdat het me liet zien wie ik 

werkelijk ben en als het nu gaat om een ander, dan voel ik direct alles en niets is voor mij gek of raar. 

 

Maar in deze QHHT sessie was voor mij zelf een openbaring wat ik zelf totaal niet had verwacht, maar heeft 

mijn Galactische kijk op alles nog meer geheeld en ben nog meer gereed om de mensheid bij te staan in de 

overgang naar de Nieuwe aarde – die drang die ik altijd zo sterk voel – mijn missie om bewustzijn van de 

mensheid te verhogen. 

 

Ik zal een aantal delen uit de uitgewerkte sessie toevoegen en benoemen qua onderwerp. 

 

De Nieuwe aarde & De creators 

 

P: Een mooie witte stad niet op aarde? 

R: Niet nu op aarde 

 

P: Beschrijf hem eens? 

R: Ja, het zijn witte bollen huizen, groot en klein en er omheen is natuur, groen, beetje groen bruin. 

 

P: Is de natuur wel aards of is het wel anders? 

R: Nee, het ziet er wel aards uit. 

 

P: En die gebouwen die je beschrijft, witte bollen, zijn de daken bol? 

R: De hele huizen zijn bol, allemaal bolletjes, zeg maar kleine, grote, hele grote. 

 

P: En zitten er ramen en deuren in, kan je daar wat over zeggen over de architectuur?  

R: Ja, er zit wel een deur in, maar de ramen zijn, kleiner, ik weet het eigenlijk niet zo goed, ik weet niet 

eens, je kan er gewoon in, nee er zijn geen ramen in, je kan er gewoon in, zonder hee, zonder een deur kan 

je er gewoon in. 

 

P: Goed, en als je nou binnenkomt, huis, hoe ziet dat er uit, wat komt er binnen bij je? 

R: Het is zo maf, (“moet lachen van verbazing”) het is heel groot en de vloer is heel glad en plafond, het 

eerste wat in me op komt, is heel licht blauw. (“ik zeg gewoon alles wat in me opkomt, lijkt het of ik nu 

opeens een herrinering wat ik ooit eerder heb gezien, ok ik vertel) Ik zie daar een aantal stoelen staan en 

een aantal wezens, met iets roods, (“begin licht emotieel te raken”) heeft een rode lange mantel aan zo. 

 

P: En hoe zie dat wezen er dan uit? 

R: Het is raar, ik sta in die ruimte en toch, sta er ver van af, het is ook een hele grote ruimte, wel weet ik 

veel wel 50 of 100-meter zoiets, heel groot in ieder geval, de koepel is ook heel hoog en er staan een paar 

stoelen en er staat een lang wezen met een rood mantel en het gezicht, de huid is heel licht, of licht jaaa, 

zit iets op het hoofd.  

 

P: Kan je zeggen wat het is, is het een hoed of juist iets anders? 
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R: Zit iets goudskleurig, nee ik kan het niet echt goed zien. 

 

P: Heeft een vorm? 

R: Nee kan het wezen, ik zie het hoofd, maar niet of het ogen, mond of zoiets heeft, zit iets gouds aan de 

boven kant.  

 

P: En zijn er meerdere of is er maar een die daar aanwezig is? 

R: Ik had in het begin het gevoel dat er een stuk of 3 stoelen stonden. 

 

P: Dus niet alleen die met rood? 

R: Die ene is rood, daar naast links, die zit met een blauw cape, en daar naast, dat zag ik net niet, die zit 

ook met een gele cape. 

 

P: Lange wezens zeg je? 

R: Ja, 2 zitten en 1 staat. 

 

P: Zijn ze ook dun, hoe moet ik dat zien? 

R: Ze zijn ze zijn heel lang, wel een meter of 3 a 4, (“ik begin licht te huilen, emoties”). 

 

       
 

P: Wat gebeurt er? 

R: Ik krijg er emoties van, als ik ze beschrijf, ik weet niet waarom. Lijkt wel of ze veranderen, ja, ik zie nou 

weer, komt er weer een plaatje doorheen, van wat ik wel op mn website deel, zoiets wel uit starwars of 

zoiets, weet ik veel, maar dat komt er dan dwars doorheen, zit er man op zo’n stoel en een heel lang wezen 

van 3 a 4-meter bij en daar heeft het mee te maken. 

 

P: Ja, ok, kijk nou eens naar je zelf, naar je voeten, als jij naar je voeten kijkt, wat komt er dan binnen? 

R: Zie geen voeten 

 

P: ok, steek je arm eens uit, wat zie je als je arm uitsteekt? 

R: Ja, ik zie een lange arm, (“lach”), Het is lang grijs, het is heel lang, snif, ja…. Met zie nee, het wel heel 

lang, wel langer, dan wel 2x keer zo lang als mijn eigen arm, denk ik. Het is wat grijzig van kleur en het is 

niet dik, releatief dun, dunner dan wat je gewend zijn. 

 

P: En je handen?  

R: Ja, ik had gevoel dat er minder vingers aan zaten, maar kan alleen, zeggen wat mn gevoel zegt. Ik zie 3 

vingers en een duim, zoiets. 

 

        
 

P: En de rest van je lichaam, probeer nou eens te focussen? Ga gewoon van je arm naar je buik, borst? 

R: (“Emoties”) Ik krijg die plaatjes erdoor heen te zien. 
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P: Die zijn misschien is dat normaal, dat die er bij horen. 

R: Die plaatjes die ik steeds deel (“weer veel emoties, huilen”) van Antarctica die lange wezens die van Mars 

komen, die met die rokjes, leren dingen aan van Antarctica met die stad die daar is met die donkere met die 

symbolen die op lijken en niet egyptische lijken, maar dat staat er los, maar zo zie ik eruit, en dat zijn die 

grijze lange wezens, grijs, lang, beetje slungelig. 

 

 
P: En hun hoofden? 

R: Die zijn kaal. Dat is het dus. Dat plaatje werd doorheen geprojecteerd. 

 

              
 

P: Dus je bevind je in die ruimte met die drie, jij bent nr 4, wat ben je daar aan het doen, wat zijn jullie 

daar aan het doen? 

R: (“huiliger”) ze stonden op mij te wachten, (“ik moet erg huilen”) . 

 

P: Hoe reageren ze op jouw? 

R: Ze staan op afstand, ze staan daar gewoon heel vriendelijk, niks he, 2 zitten en 1 staat en die ene lijkt, 

maar kan alleen die lange rooie wat meer zien en die anderen alleen maar niet, ik weet dat de een rood, 

blauw en geel is, maar kan ze niet zien. 

 

P: ok, jij bent daar nu, ze wachten op mij, dus wat is het volgende, vertel eens wat er gebeurt? 

R: Ik sta daar aan het begin van die hal en hun zitten daar ietsjes verderop, op die stoelen. 

 

P: Wat wil je doen, wat zou je willen nu je daar bent? 

R: Ik ga dan wel naar ze toe dan  

 

P: Vertel maar wat gebeurt als je dat doet?  

R: Ik loop er gewoon heen, ik loop ook heel anders, dan ik hier nu op aarde loop, bom bom gaat.  

 

P: Beetje slungelig? 

R: Ja, beetje slungelig, misschien is dat het. Ik kom dichterbij, (“Ja ik moet zeggen wat in me op komt he”) 

is dat we elkaar aanraken met de vingers tegen het hoofd aan, aan twee kanten van de slaap. 

 

P: Aan beide kanten van de slaap? 

R: ja, aan beiden, maar vingers van beide handen neem ik tegen het hoofd van 1 van de 3 wezens, dat is 

de manier van begroeten en verbinden, zoals wij hukken, doen hun op die manier 

 

P: Ok, mooi, en op welke manier communiceren jullie? 

R: Telepatisch, zonder woorden, ja lekker rustig, ja, mijn hemel. 

 

P: Kijk eens wat er gebeurt, krijg je informatie of hoe is het verder?  

R: Het is helemaal ….heee……(“wat er in me opkomt”) een versmelting, (“dat zegt mn hoofd nu ‘) ik zie 

allemaal kleuren of zo, ik zie eigenlijk meer, niet in dit hoofd maar het lijkt wel in goud verhuld, de hele 

zaal, dus dat lichtblauwe lucht wordt geelkleurig. 
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P: Dus door de versmelting? 

R: Ja, doordat we elkaar aanraken, lijkt wel of die hele zaal die was dan heel licht blauw, net zoals hier de 

lucht heel blauw is, wordt dan helemaal goud, geel goudkleurig, dat zegt me hoofd, ik zie het niet letterlijk 

en ja (“zegt meer mn hoofd”) die andere twee komen er ook bij 

 

(Het is voor een giga strijd tussen deze werkelijkheid en het zien, zonder onze aardse ogen, ik zie 

herrineringen als foto afbeeldingen, velen zien herrineringen net zo helder als gewoon aards kijken, bij mij 

zit er een bewuste afsluiting op, zodat ik ga voor voelen, verbinden, innerlijk vertrouwen, gezien ik tevens 

het leven nu ook mijn hogere zelf ben en me daar nu langzaam aan van bewust wordt) 

 

P: En wat zijn ze van jouw, hoe voelt dat, wat zijn zij van jouw, wat komt er binnen als ik dat vraag? 

R: ………het is toch familie 

 

P: Mooi. 

R: (“Huilen”), Ja, ik heb zo lang naar ze verlangd. 

 

P: Vraag eens aan eens aan hen op jou manier, zoals het daar aan toe gaat of zij weten, waar jij nu 

vandaan komt? Kijk maar eens hoe zij reageren? 

R: Ja, ze weten alles, ze weten dat ik hier nu op aarde ben. 

 

P: ok, vraag eens wat de reden is dat je bij hen bent gebracht, het is niet voor niets dat je daar bent?  

R: ….……..ik kan het gewoon niet onder woorden brengen – ze laten me weten dat het gewoon goed is en 

dat ik op aarde moet zijn nu en dat ik gewoon, dat ik er zelf voor heb gekozen om het te doen, en zij 

vonden het niet nodig, maar ik vond het wel, om een reden nodig, en waarom. 

 

P: Is die reden bekend, zo daar bij hen? 

R: ja, (“haha”), mijn eigenwijsheid he, ik vond dat het nodig was, om wat er op aarde speelt.  

 

P: Nee 

R: ok, het is naar de aarde wat alle anderen ook doen, Ja, die deze witte huizen, dat zijn niet onze huizen, 

dat zijn de nieuwe huizen die ooit op aarde komen, die al klaar staan. Maar nog niet zichtbaar zijn op aarde. 

Het is niet nee, wij horen niet, daar waren ze zaten, maar alleen op me te wachten. 

 

P:  Goed, Rene, vraag eens aan hen en op jouw manier nogmaals, wat is de verbinding die jullie hebben 

met de aarde?  

R: Ja… (“Het eerste wat in me opkomt’) Wij zijn de makers van de aarde (“spreek ik heel emotioneel 

uit”) 

 

P: Hebben jullie voor de aardbewoners een naam?  

R: Ja…ja. Ela-an-toe – kan het niet goed uitspreken, dat komt in me op – (“komt er weer emotioneel uit”) 

 

P: Ok, dus de makers van de aarde, is dat ook wat nu ook gezien wordt als de designers?  

R: Ja, ze creeeren werelden 

 

P: Dus werelden, dus jullie zijn echte creators?  

R: Ja 

 

(Rene heeft veel interne strijd, Rene staat altijd open voor alles en iedereen, bij Rene is niets geks, staat 

echt voor alles altijd open en helpt iedereen in de gehele wereld, maar nu gaat het om Rene zelf en dat is 

voor hem zelf zeer moeilijk te accepteren wat zijn hoge zelf hem nu vertelt) 

 

Antarctica 

P: Goed, vraag maar of ze een boodschap voor je hebben of wat, kijk maar wat er komt? 

R: Antarctica  

 

P: Wat is daar mee? Wat is er met Antarctica? 

R: Ja, maar ik het steeds over in een droom van de week steeds terug kwam, dat beeld komt nu ook weer 

binnen, dan zie ik twee van die medpods, die grote capsules, waar dan een lichaam in ligt, met die gele 

vloeistof, en daar staan dan ook van die grote wezen bij, maar kon ze niet onderscheiden, maar die waren 
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ook lang, maar gevoel zeg dat ik daarin lig, maar een ander deel van wat ik nu ben, en daar ben of zo iets.  

 

P: Dus daar aanwezig die Medpods zijn daar? 

R: Ja, daar aanwezig. 

 

P: Dus kan ik stellen dat de wezens nu op aarde zijn, als ik het zo mag noemen, of dat is het een deel van 

hen daar aanwezig zijn of hoe moet ik dan zien? 

R: Nee, Mijn oorspronkelijke lichaam als hun ligt daar in die medpod, waarin je in leven blijft en wat je net 

zei zo’n walk-in achtig, zit Rene hier op aarde en een ander deel is nu daar bij hun daar nu, om nu mee in 

contact te komen. Op antarctica zijn meerdere van die medpods, ik zie er maar twee, om een of andere 

reden, maar er zijn er een heleboel en dat dat, he..., dan (“emotie’) en dat beschreef Gorey Goode ook, Ja, 

….dat voel ik zo. 

 

P: Komt dit zo binnen als een gevoel wat Rene als een herrinering, dat het echt, een gevoel he, dat je 

contact maakt met wie je het diepste bent of een deel ervan?  

R: Ja…. he… ik krijg steeds die beelden komen steeds naar voren toe, en die zijn aan geraakt in de 

gesprekken, zag ik die beelden. 

 

P: Maar Antarctica is belangrijk voor Rene?  

R: Ja, belangrijk Ja, ik zie die mensen die ook op missie, de geheime legers zijn daar binnen gegaan, die 

deur doen ze open, die gangen, en die hele grote bouwen en alles wat ze daar hebben weg gehaald, en dan 

zie ik weer die foto die ik zelf heb gedeeld, hoe die wezens eruit zien. Ja….. 

 

P: En wat is de bedoeling dan? Vraag het eens aan hen, Wat kan jij hiermee? Wat is de bedoeling dat jij 

Antarctica door krijgt, is het een boodschap, heb ik gevraagd, je krijgt Antarctica, wat kan je daarmee, 

vraag het maar?   

R: Ja, Een heeling, healing, dus genezing, dat mee bewustzijn krijg ik door, dat zeggen ze 

 

P: Meer healing in bewustzijn door krijgen, healing in bewustzijn moet ik het zo zien?  

R: Ja, ik krijg door de ontknoping, zit daar. 

 

P: De ontknoping waarvan? 

R: Ja, van de aarde, van wat er gaande is nu.  

 

P: Aah, het is dus een heel belangrijk puzzel stuk daar, zou je dat kunnen zeggen? 

R: Ja 

 

P: En Rene heeft daar een aandeel in? 

R: Ja, ja doen we allemaal he, ieder die bewust bezig is, een soort sneeuwbal effect. 

 

P: Wat is er nodig, voor hem omdat te kunnen? Op wat voor manier? 

R: Hij moet gewoon doorgaan. Hoe die nu bezig is. Ja, het is alle mensen op aarde zijn ermee bezig en ieder 

op zich en ze hoeven zich niet helemaal van bewust te zijn nu, maar gewoon op aarde zijn is al genoeg. 

 

P: Ok, goed, ah, het is dus een heel belangrijk puzzel stuk, dus wat Rene aan het doen is en daarmee 

informeert hij ook nog andere mensen, is dat een van zijn redenen waarom hij hier op nu aanwezig is op 

aarde? 

R: Ja, daarvoor heeft ie voor gekozen. 

 

P: Om andere bewuster te maken van wat er speelt? 

R: Ja, en te helpen bewuster te worden 

 

P: Dus kan je zeggen op de manier zoals hij het nu doet, eigenlijk goed bezig is? 

R: Ja, het is goed, er is wel strijd, kost tijd. 

 

P: Heb ik toestemming om het het hogere zelf van Rene te spreken? 

R: Ja 

 

P: Dus kan je zeggen Hogere zelf, dat Rene altijd al heeft open gestaan? 

R: Ja, Ja, dat is zo…..  
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(Rene kan het maar niet accepteren dat hij nu tevens ook zijn Hogere zelf is, hij blijft maar het gevoel 

houden, dit kan niet waar zijn, terwijl hij weet dat het waar is…) 

 

P: Ga eens in je hart zitten, je weet hoe je dat kan doen, hart kent de waarheid? Dus nu vraag ik vanuit het 

hart is het onzin, is dit allemaal onzin? 

R: Nee 

 

P: Goed, Hogere zelf, wilt u dat ik ook met u praat, Antarctica, ik wil er nog even terug naar toe. 

Wat is dat daar, U heeft het al gezegd, de wezens hebben gezegd, dat wezens zijn famailie is, witte huizen 

die komen op aarde, de wezens, de makers van de aarde, maar die Antarctica, waarom is Antarctica zo 

belangrijk in dit geval? Alles benoemen, alles zeggen, hebt u het laten zien aan hem, die wezens, klopt dat 

Rene gezien heeft zojuist, waarom? 

R: Ja 

 

P: Wat voor redenen? 

R: Voor verbinden is het 

 

P: Waarom? Waarom was het belangrijk voor hem? 

R: Het is een soort opening. 

 

P: Dus die opening die U zojuist noemde, een soort opening, opening voor wat? 

R: De mensheid, opening voor de mensheid  

 

P: En heeft u het dan specifiek over Antarctica? 

R: Nee de hele aarde 

 

P: ok,  

R: Maar er is iets op Antarctica, wat, wat moet veranderen, of zucht 

 

P: Maar wat op Antacrtica is dat belangrijk voor Rene, om te weten wat daar zich afspeelt? 

R: Nee, hij is daar 

 

P: ok, dus een deel van hem is daar? 

R: Ja 

 

P: oh, dus kan hij, kan er iets aan doen dan, is er iets wat hij zou kunnen doen of wat? 

R: Hij, hij ligt daar in die medpod en daardoor is nu hier in Rene 

 

P: Ja, ok 

R: en door en is Rene verbonden met de aarde helpt ie de hele mensheid 

 

P: ok, dus dat lichaam als ik het zo mag nomen, die in die medpod ligt, is dat gewoon daar ok, is dat in 

orde? 

R: Ja 

 

P: ok, wordt het op een bepaalde manier beschermd? Hoe moet ik dan zien? 

R: Ja, het is een hele beschermd deel van Antarctica wat los staat van alles van de Secret Space en van de 

Draco’s en reptielen die hebben zitten in een ander deel. 

 

P: ok, die weten dus niet dat het daar aanwezig is? 

R: Nee weten niet, ze kunnen dat niet zien, anders 

 

P: oh, en met hoe velen? Met hoeveel zijn ze daar met die medpods? 

R: Ja, wel duizenden en …..(“die aap vecht tegen mij’) .. Ik heb het gevoel dat ik alles verzin 

 

P: Dat heeft iedereen, geef hem maar een banaan, dat ook bij Dolores gebeurt, dus speel mee. 

R: ok, ik ga verder dan en ja, dan precies wat ik las in Gory Goode van die wezens van Mars die zijn op 

aarde, daar is iets fout, met die Zulu, dat komt allemaal, die bruine wezens. 
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P: Dus die zijn er ook mee verbonden?  

R: ja, dat is.. 

 

P: Heb ik je vooraf ook al gezegd en jij al nu al 20 keer, ga maar door 

R: ja, het is zo’n giga strijd in mij – komt door die – die medpod, ik ga gewoon door …zo voelt het zo mij zo 

sterk, ik zeg het – ik leg daar – snik – verdomme ik – (‘ik praat plots heel luid, ,m stem is nog harder’)  ik 

leg daar als een soort creator wezen in die medpod en daar zijn allemaal anderen ook van die creators en 

andere rassen ook van Mars, die liggen allemaal in die medpods en die zijn hier allemaal nu ook in een 

aards menselijk leven, wezen lichaam en die zijn allemaal bezig om die velden die allemaal rond de aarde op 

de aarde, ik kan het niet precies zeggen hoe, die aan het herstellen, alles is energie, banen, velden, dat 

moet allemaal veranderen wat, ‘ja, ik ga gewoon door’ bedoel wat ik, wat in me op komt , ik ik,,,,lijkt het of 

ik het gewoon verzin, maar goed ik ga gewoon door Ja, ik kan het, ja de Maan daar staan die computers dus 

op, die houden ons in dat lage bewustzijn en dat is aan het veranderen en dat is aan het oplossen en 

daarvoor zijn de duisterekrachten met vaccinatie bezig en dat ….en ja….ben ik nu….. 

 

  
 

(“ik heb dit nu al tich gezegd, ik had vooraf heel sterk gevoel dat dit, de acceptatie het grootste probleem 

zal zijn voor me zelf, ik heb me zelf om wat voor een reden iets vooraf opgelegd, voordat ik dit leven als 

Rene begon”, heeft allemaal te maken met mijn aardse missie, ik mocht vooraf niets weten en nu 

afhankelijk van de voortgang van het collectief veld, krijg ik plots en plots is het niet, dat is voor het gevoel 

van Rene zo, maar alles wordt gestuurd”) 

 

P: Blijf uit je hoofd 

R: Nee, ik ga verder, ben ik dan, ben ik me zelf dan als hogere zelf, daar lijkt het wel op 

 

P: Dus velden herstellen, in en om de aarde 

R: Ja 

 

P: Want he, de maan is steeds meer aan het oplossen en op wat voor manier gebeurt dat? Hoe komt dat? 

Dat ze nu alle zeilen bij zetten, wat is er aan het gebeuren? 

R: De bewustzijn van de aarde, van de mensheid stijgt, het veld. Alles is op een bepaalde frequentie buiten 

de aarde ….”ik ga gewoon door”….oh….door.. lachen…op de maan is een ruimteschip, op de maan staan 

computers die zijn al 13.000 jr oud, die hadden ze daar achtergelaten na die grote Galactische oorlog en die 

hebben ze daar voor de reptielen gedaan, alleen die hebben het weer gehacked op een hele andere manier  

Ja, en dat, dat is aan het vervagen en daardoor stijgt ook ons bewustzijn en ook al die velden die genezen 

worden 

 

P: ok, dat heeft dus allemaal met elkaar te maken  

R: Waren eerst met elkaar verbonden. Het is heel complex 

 

P: ok, dus en wat gaat er, waar gaan we naar toe als dit doorgaat? Die bewustzijn van de mensheid? 

R: Het heeft alles te maken met bewustzijn van de mens, de mens moet er zelf voor kiezen, de vrije wil, 

spreekt en ja, alles staat eigenlijk al gereed, dus er zijn gewoon meerdere senario’s mogelijk. Het kan zijn in 

één keer met z’n allen, kan ook zijn in delen, en dat is helemaal afhankelijk hoe de mens bewust wordt. 

 

P: ok, maar is het onvoormijdelijk dat zowie wel gaat gebeuren?  

R: Ja, er wordt echt alles aan gedaan dat het moet slagen eigenlijk 

 

P: ok 

R: Maar ja, het is, het is alleen de vraag wanneer, het moet, het had al moeten gebeuren, maar de 

mensheid  
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P: Tijdslijnen op aarde had het al moeten gebeuren?  

R: Ja,  

 

P: Hoe is het dan als je het Galactisch bekijkt? 

R: Het had al moeten gebeuren, maar het wordt vertraagd door alle toestanden op aarde, de mensen 

moeten het gaan doorzien en zolang ze het niet doorzien. 

 

P: Dus, dan zijn er ook nog andere mensen die, die er met hun bewustzijn hun best doen zeg maar, die 

mensen mee te kunnen krijgen, is Rene er daar ook 1 van, klopt dat?  

R: Ja, Rene probeert, ja zoveel mogelijk mensen 

 

P: ok, en hoge zelf is er nog een manier van U nu zegt wij ook nu kunnen doen? Of is dit gewoon zoals hij 

bezig is dat al voldoende?  

R: Ja, wat er binnekomt is met energie, maar snap niet welke energie,  

 

P: Wat zie je, Wat laat hogere zelf je zien?  Weten, voelen? 

R: ja, ik hoor iets, ik hoor trilling, kristal dat komt in me op 

 

P: Trilling via geluid? 

R: Ja 

 

P: En zijn het speciale geluiden en denkt u dan aan iets? 

R: Ja, komt weer op wat we deden in Blegny met zo’n grote groep  

 

P: Ahh 

R: Dan kom je, dan kom je door met velen het te doen, in een bepaalde één toon uit en dat geeft openingen 

in het veld en in genezing van de mensen, in hun, nu is iedereen maar bezig het analyseren in een hoofd, 

maar daar kom je niet uit. 

 

P: Nee 

R: Met mbv geluid kan je moet je niet gaan zingen, maar je moet gewoon je oerkracht uitspreken, uit 

klanken, gewoon wat in je zit, er gewoon allemaal uitgooien en dat moet je met zn allen, liefst met zoveel 

mogelijk mensen doen 

 

P: Dus die vribratie 

R: Ja die trilling 

 

P: Die zorgt ervoor  

R: Ja, hoe meer hoe beter, hoe meer mensen, hoe beter, want al die mensen en allemaal een ander 

galactisch wezen en die zijn allemaal verbonden met een ander trilling en dan komt er van alles los, open, 

genezen, helen. 

 

P: ok, mooi, dus is hij in staat omdat de doen met groepen? 

R: Ja 

 

P: ok, mooi, goed? 

R: Dat weet ie al een tijdje 

 

P: ok, helemaal goed. 

R: Wat is dus, hmmm. 

 

Arcturianen 

P: En zijn naam, hij vertelde ooit dat hij zijn naam ooit zijn galactische naam Yanadath van drie Arcturianen 

gehad heeft en he en kunt u daar iets over zeggen? Hij heeft er een heel verhaal over op geschreven, maar 

ook verteld, wat voor relatie heeft hij met de Arcturianen, wat is dat? 

R: Verbintenis  

 

P: Is er een bepaalde verbintenis met hen? Moet ik het zo zien? 

R: Ja 
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P: Kunt u daar iets over zeggen? Wat voor een verbinding is dat? 

R: Ja, Vorig leven, of maar ook een soort leven hiernaast of tegelijktijd. 

 

P: Ja, dus zou je kunnen zeggen dan Hogere zelf, dat dat Rene ook verbonden is met al die anderen delen 

van hem zelf, zoals we vanmorgen zo’n beetje, die aspecten?  

R: ja, daar lijkt het op  

 

P: Zou je kunnen zeggen dat een ander aspect van hem ook in een Arcturiaans leven zit, waarom hij zo die 

verbinding voelt, is dat een beetje zo? 

R: Ja 

 

P: En dat leven is parallel aan dit leven? 

 

R: Ja, Ja, doordat wij (“emoties”) de creators zijn.. verdomme….zucht…doordat we creators zijn wel we met 

alles verbonden en dat voelt zo, sommige levens komen door een bepaalde manier, wat ik niet begrijp 

sterker door. 

 

P: Dus meer verbonden mee voelen dan met anderen? 

R: Ja, dat …..dat (haha…hmmm) dat doen ze voor op Rene op aarde..om hem niet begrijpen wat er echt aan 

de hand is, geeft hem op die manier steun, mensen op aarde heeft , Ja, heeft herrineringen of iets nodig om 

te weten …wat ie hier doet..hij heeft het niet nodig ..maar ..maar omdat ie , alles is tegelijkertijd , alles is 

nu. Levens nu en de mens op aarde ziet het allemaal anders, als losse delen, maar alles is tegelijkertijd en 

alles is nu, alle levens zijn nu en mens op aarde ziet het allemaal als losse delen of maar alles is 1 en alles is 

verbonden, maar dat, maar dat is als, creator heel normaal , maar voor de mens door die lage frequentie 

niet te begrijpen en daardoor is ie dat ook maar, maar hij is nog zoveel meer, maar daar heeft ie, hij heeft 

hier nu voldoende aan, maar hij kan wel met anderen helpen om een andere , zoals die Jessica waar die nu 

en die chineze dame uit china die kan ie allemaal helpen door ze informatie te geven en met ze er over te 

praten dat is iets wat ie moet doen en verder Ja.. 

 

P: ok, maar heel goed, dat ie en ook die verbinding met de andere aspecten heeft gevoeld  

R: Ja 

 

P: Dat haalt ook uit je twijfel   

R: Ja 

 

P: ok, mooi 

R: Dat voorbeeld wat jij dus net aanhaalde van die mevrouw waar het knopje van aan stond  

 

P: Ja, dus, klopt dat, dus? 

R: Ja, dat heb je niet zomaar verteld 

 

P: Nee, ok 

R: Dat ik om die reden heb verteld  

 

P: Ja, dus voel je dat dat klopt bij hem? 

R: Ja 

 

P: ok, dus dus hij en zij zijn op zoek naar een knopje om het aan te zetten, terwijl dat niet hoeft?  

R: Nee, want knopje staat al aan. 

 

P: Maar hij daarom gaat de aap ook te twijfelen  

R: Ja, dat is het aardse stuk  

 

P: Maar goed maakt niet uit, want he, want, want weet je hogere zelf, eigenlijk zou ik van u willen weten of 

aan u willen vragen, Rene heeft er best wel wat vragen meegenomen over Galactisch vond ie heel 

belangrijk, maar wat is voor nu voor hem belangrijk om te weten, wat zou u hem en we zitten nu eenmaal 

in deze sessie en wat zou u hem willen mee geven aan antwoorden of aan bevestiging of wat effer?  

 

R: Ja, hij is mij, dus hij hoeft niet te twijfelen, het precies wat ie iedere dag voelt, gewoon doorgaan en in, 
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hij is mij, voelt mij, hij spreekt mij, ook alles wat ie doorgeeft spreekt die uit mij, maar alleen door de wat 

er op aarde speelt krijgt ie maar een deel van, hij ligt ook in die medpod en dat hebt ie bewust zo gekozen 

en daar ligt ie al heel lang in, en velen, maar dat is allemaal een manier om de mensheid maar ook ons zelf, 

vanuit die creator, is er iets op aarde, nou ja, niet alles loopt wat je wilt creeeren, maar er gaan ook dingen, 

ja. Is zo giga complex en zoveel andere rassen en zoveel andere bemoeienissen en er zijn dingen anders 

gelopen dan de creators, en dat wordt wel opgelost, maar, ja, dat gaat wel komen, maar dat kan alleen uit 

de mens zelf, dus en ja hebben al miljarden mensen naar aarde gestuurd van alles en ja die, al die mensen 

zijn allemaal zielen van andere galactische beschavingen, ja…he.. en die kunnen het alleen met z’n allen 

oplossen en tot besef, bewustzijn komen en dan komt de mensheid in een nieuwe fase, alleen ja, ja dat kost 

tijd voor de aardse mens, omdat het aardse leven nu eenmaal, beperkt is en we worden vanuit onze 

begrippen wordt de mens niet echt 80 a 90 jaar, voor vele anderen beschavingen is dat maar heel kort. 

 

P: Ja, ok  

R: Ja, maar we hebben ooit voorgekozen en is de bedoeling in de nieuwe fase, van de nieuwe aarde, zoals 

jullie dat noemen, een andere frequentie, dan worden de levens ook veel langer, maar dan zijn er geen 

ziektes meer, maar moet men daar eerst van bewustzijn en dan zullen mensen ook veel langer leven en 

zullen ze ook meer groeien in hun bewustzijn. 

 

P: ok, en dus u zegt er zijn enorm veel andere Intelligenties aanwezig op aarde die zich hebben gekoppeld 

aan menselijk lichaam als ik dat zo mag stellen, hmm dus er is eigenlijk genoeg aanwezig om de shift ook 

wel genoemd te maken? Als ze maar bewustzijn, bewust van zich zelf en? 

R: Ja, maar door, de door de verdichting, door de lage frequenties, heeft iedereen last van die, waar ook 

Rene last van heeft van die aap. Ja, en dat je steeds maar buiten je zelf blijft zoeken terwijl en daar zouden 

we eigenlijk mee moeten stoppen, de mens op aarde, allemaal naar binnen en ja misschien met geluid, is 

maar 

 

 

Een teken 

P: ok, en he, hogere zelf ik werk ook altijd zoals ik het noem met een wezen he, hmm ik weet dat Rene heel 

veel contacten met u heeft, vind u dat moeilijk om dat te accepteren, misschien nu niet meer, maar is het, 

he goed, om de manier waarop op dat doe, omdat nu ook met Rene te doen, dat hij zijn wezen al kan 

ontmoeten en of kan zien op zijn manier uiteraad en is dat voor nu goed of he  ? 

R: Ja 

 

P: Wat ik graag zou willen Rene dat jij een beeld ziet, liefst in je zelf, ja in hoofd, in je hart wat jij wilt van 

jouw zelf, toen je nog een hele kleine jonge was, het liefst zo klein mogelijk, misschien kan je een foto 

herrineren, misschien kan je beeld zien, maakt niet uit 

R: ik weet een foto 

 

P: ok, maar deze jongen, zet hem eens neer en laat hem eens naar jouw kijken, je maakt hem dus even 

levend, ok? Hoe kijkt ie? Hoe kijkt ie naar jouw? Op wat voor een manier? Een blik? Van deze jongen? Die jij 

levend hebt gemaakt, leeft, jij kijkt jouw aan, wat is zijn blik, hoe kijkt ie? 

R: Nou ja, … 

 

P: Kijkt ie verdrietig, kijkt ie blij, neutraal, kijkt ie eenzaam of wat dan ook, maakt niet uit. Wat komt er 

binnen bij je?  

R: aan de ene kant blij, en een lach, maar ik eigenlijk meer het gevoel dat ik het niet ben, dus 

 

P: Maakt niet uit. Maar jij weet wel dat jij dat bent he, ook al krijg je het het gevoel, klopt dat? Je ken de 

foto of beeld toch?  

R: Ja 

 

P: Dus deze jongen, Laat hem eens zien aan me, vertel eens hoe ie er uit ziet, hoe oud is ie ongeveer 

R: Nou hij is 1, hij is heel dik, maar ja hij loopt nog niet. Dus alles is dik, alles dik, buikje dik, armpjes dik 

 

P: Heb je affeniteit met deze jongen? 

R: Nee 

 

P: Maak hem eens ouder dan, van dat ben ik    

R:  ..zucht….ja dat is dan een klein jongetje 
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P: Hoe oud ongeveer? 5  2 10 

R: Nee ouder, jaar of 6, 7  

 

P: ok, hoe kijkt ie, wat draagt ie, hoe zit zijn haar, vertel eens hoe ie er uit ziet? Wat komt er binnen bij je? 

R: Alleen maar emotie, heel veel emotie 

 

P: Dus wat voel je? Aan emoties  

R: ongelukkig, wil hier niet zijn 

 

P: ok, dus als je zo naar hem kijkt he, kan je dan liefde voor hem voelen  

R: Ja 

 

P: Dus een stukje ziel, wat je ooit zelf buiten je zelf hebt gezet en er zijn allemaal sterretje nu om je heen, 

ik zeg het maar even, dan staat het ook op de opname, weet, het reageert, op wat je heb gedaan hebt, dus 

je heb een stukje van jouw zelf ooit buiten je zelf, uit bescherming, dat doet de hele wereld, je wilde dat 

niet meer voelen, dat verdriet of wat dan ook, heb je hem buiten je zelf gezet en nu heb je hem weer tot je 

genomen 

R: Ja ja 

 

P: Maar nu omarm het, maar nu erken je ook dat je het bent  

R: Ja 

 

P: Laat het binnenkomen, stromen, dit krachtige wezen ben jij, hoe voelt dat nou? 

R: Heerlijk 

 

P: ok, dus deze jongen, die daar ook is, waar heb je hem een plekje gegeven, in je hart, kijk eens in je 

hart? Daar is het een beetje druk, maar die jongen is daar, maar wie is daar nog meer, Rikkie (vooraf 

gevraagd, was mijn hond vroeger) ze spelen met elkaar, ze hebben de grootste lol en jouw wezen staat 

daarbij, geniet ervan, blijf daar maar in waarneming en ik vraag nu aan je hogere zelf, want ik praat nu 

weer met je hogere zelf, zou u Rene beeld willen geven een beeld of een symbool of iets anders waarmee 

hij heel makkelijk dit gevoel, wat hij nu voelt die verbinding met zijn kern, zijn wezen weer kan maken aan 

de hand van dat beeld of u hem nu laat zien? Wat laat u hem zien? Of voelen of horen of weten? Alles is 

goed, Wat komt er Rene? Je heb het al gekregen 

 

R: He... haha...he. zo’n Ankh uit Egypte en dat ding  

 

P: Ja, een Ankh, wat voor kleur 

R: He, ik had hem zelf ooit daar al laten maken, die was zilver, maar zien hem eigenlijk meer goud  

 

P: Dus een Ankh  

R: ja, maar dan anders, dan ze hem daar maken, maar dan krijg ik er weer een ander beeld doorheen, die 

heb ik van de week nog op nog internet laten zien 

 

P: Wat dan?   

R: Nou, zag van de week, ik was, ik heb hem laten zien, gaat ook weer over trilling, vriberen, en dan zie je 

die Ankh, maar er zitten een draadje in en en een spoel of iets zit erin  

 

P: Ja, dus dat beeld, heeft ie ergens opgeslagen? Dat kwam zo voorbij? Zegt u he?  

R: Ja, ik heb, was bezig omdat Jesscia die moet iets straks anders groots doen, en doet iets met geluid en 

toen ging ik zoeken of ik liet hem zoeken zomaar, toen kwam dat, liet ik hem zien 

 

P: Ja ja, ok 

R: Dat was die Ankh 

 

P: Dus dus iedere keer, is het goed doe hogere zelf, iedere keer waneer Rene dit visulaliseerd of erna kijkt 

of heeft die afbeelding, dat hij dan meteen die diepe verbinding heeft met U nodig heeft, als ie dat nodig 

heeft, is dat ok?  

R: Ja 
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ANKH = bewustzijn verhoging 

Bewustzijn verhoging met de ANKH  

Het zal de drager ervan de diepere betekenis van het leven en zijn kosmische 

verbinding duidelijk maken, door de illusie (ego) te over stijgen. 

We hebben door afscheiding, veroorzaakt door verschillende stromingen, die 

ons als mens nietiger en betekenis lozer, angstiger hebben gemaakt, het 

Hoge Zelf buiten onszelf geplaatst. 

Door de mensheid het ANKH symbool te geven, stemt men zich af op ons 

HOGE ZELF. Daardoor verschuift het DNA van de mens, naar steeds meer 

heelheid, de natuurlijke staat van de mens. 

 

http://physicsonly.com/nikola-tesla-electric-oscilator-and-egyptian-ankh/ 

 

 

P:  Ja, heel mooi, ok, heel goed, hoge zelf effe een vraag aan U he, hmm ik weet dat nooit voor niks is dat 

iemand hier ligt he, en meestal is het zo Hoge zelf de persoon, op een bepaalde manier stuurt, niet sturen, 

maar dat, dat dit op mn weg komt of dat de praktijk Azure en anderen vind, maar ik heb Rene eigenlijk 

uitgenodigd, hebt u mij dat seintje gegeven, om dat te doen? 

R: ja 

 

P: Aaah, dan heb ik het goed opgevangen 

R: Ja 

 

P: Mooi, is er dan iets waarvan u zegt, dat is de reden waarom Rene hier moest komen, wat is dat geweest? 

R: Nou, dat ie, dat ie nu weet, dat hij mij is en dat is niet zoals bij anderen, maar dat komt door die 

medpod, is ie nog meer met van alles verbonden en bij anderen is dat meer gescheiden, maar bij hem niet. 

Maar dat is bij meedere waar die nu mee in contact is, is dat zo en die zien ook een soort gelijk soortig iets 

of voelen iets, ieder doet het anders, en die komen nu allemaal samen, om elkaar te helpen en een stukje, 

ieder is een stukje, het hele bewustzijn is één, en alles is hier op gehakt in, door, zeg maar die hack of het 

is niet, niet zomaar een hack, iets giga is ooit gebeurt en daar is alles opgesplitst in stukjes en iedereen is 

een stukje, dus iedereen voelt en ziet het anders, niemand kan het zelfde beleven, en voelen en denken, 

dus op die manier. 

 

P: ok   

R: Dus, ja, he, ja.  

 

Dromen 

P: En dromen heeft ie ook vaak en zegt ook dat die piramide die onder mijn bed staat, dat ik daar door 

meer dromen hebt, of dat ik ze beter kan onthouden en he hij had er vanmorgen over een droom, die 

steeds bij hem terug komt, kunt u er iets over zeggen of die belangrijk was voor hem? Zegt het maar 

R: Ja, hij is dan bij ons, alleen hij mag ons niet zien, omdat ie dan afgeleid wordt van zijn missie 

 

P: Ja ja 

R: Dus hij is dan even bij ons.  

 

P: Ah ok 

R: Hij is er dan weer even, hij ziet dan wie die is, maar, maar als we het hem tonen 

 

P: Dan wilt ie naar huis? 

R: Nee, maar en dan leid het af van zijn , kijk het probleem is, we kunnen elk wezen alle kennis geven, 

maar dan lost het het collectief bewustzijn hij niet op, het probleem is op aarde is  collective  bewustzijn  

aan in die Matrix in dat veld en dat is gescheiden van  het echte collectieve veld waarvan alle, alle anderen 

van de bron, maar daar is het van gescheiden, dat was ooit ook zo bedoeld, alleen dat is die rare hack in 

gekomen, nou moet het weer helemaal van binnenuit alles, alles moet weer opnieuw opgebouwd worden, 

dus alles we allemaal teveel kennis krijgen in 1 keer, ja, dan synchoniseert ie niet met andere aardse 

mensen die nog niet zover zijn. 

 

P: ok   

R: Dus, is nu al heel bewust van alles, maar dan kan ie de anderen niet goed helpen omdat ie dan, er dan te 

ver vanaf staat. 
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P: ok, duidelijk, dus eigenlijk wordt de afstand eigenlijk te groot. 

R: En daarom mag ie niet alles direct zien, hij heeft ook dingen gezien, steeds in stukjes, maar niet teveel, 

steeds, om kan pas als het colelctieve veld ook groeit en dan stijgt dat allemaal met zich mee. 

 

P: Ja, ok en die droom dat ie had, dat die letters voorbij zag komen, is dat waar u het over heeft of is dat 

iets anders? 

R: Ja, dat zijn, we hebben voor ogen, een bepaald overgangs senario, in dat senario zal een aantal mensen 

meer samen gaan werken en hij wilde zo graag weten, wat hier kwam doen, dus hebben we hem een aantal 

namen laten zien, maar hij weet alleen de 1e letters. 

 

P: Nou is dat goed of krijgt ie dit soort boodschappen nog vaker door of? 

R: Ja af en toe 

 

P: ok, dus is het voldoende voor hem? 

R: Ja, hij heb er zelf zo voor gekozen. 

 

P: Ja ja 

R: Ja hij is mij, en eigenlijk heeft ie dit ook eigenlijk al allemaal vooraf bepaald, dus, ja, alleen hij weet het 

niet. Maar daar heeft ie zelf voor gekozen, ja en dat voelt ook steeds. 

 

P: Jaja, hij voelt dat hij er wel voorgekozen heeft, bedoelt u dat? 

R: Ja, maar hij ziet het als, hij denkt dat het door komt dat ie zich zelf iets heeft opgelegd en ja, dat heb ie 

eigenlijk ook, maar niet op de manier dat ie het denkt. Maar dat heeft wel allemaal gespeeld, maar omdat ie 

alles tegelijkertijd is. 

 

P: Ja, het is natuurlijk niet helemaal makkelijk natuurlijk 

R: Nee, in het aardse dat dat niet helemaal te bevatten 

 

P: Nee, hij vertelde ook van morgen dat ie eigenlijk tot zijn 27e zegt ie dat verdriet zijn grootste vriend. Wat 

is dat geweest, dat verdriet? 

R: Ja, hij kent dat verdriet wel van die Arcturianen, maar hij voelt eigenlijk, maar hij voelt het lijden van de 

gehele mensheid, maar, maar om ze missie, kijk wij zijn creators wij snappen, voelen, weten alles, maar in 

3d, in deze dichtheid, kan je het alleen maar, verder uitdragen als je zelf het lijden heb gevoeld. Dus hij 

dacht dat ie verdriet had, en dat had ie ook wel, maar, hij moest zich zelf die dat lijden, dat innerlijk he, 

ontroostbaar verdriet, verlorenheid, verlatenhied, moest ie allemaal doorleven, zodat ie nu andere kan 

begrijpen in hun verdriet en in hun zoektocht en ja dat eigenlijk, ook dat weer in het veld, te openen, maar 

je kan het pas openen als je weet hoe het voelt 

 

P: ja, als je ervan bewust bent   

R: Ja, dat is eigenlijk en daar heeft ie wel erg lang en daarvoor het hij ook weer zelf voor gekozen omdat ie 

weet dat de enigste weg is en dat heb alles en dat hebben alle zielen nu, kijk alle beschavingen zijn 

verbonden met de bron, weten alles verbonden, maar hier nu op aarde wat door een manier wat is bedacht 

en is dat anders gelopen op een en kunnen we dat allemaal niet meer bij en alleen via het gevoel en gevoel, 

verdriet, pijn, en dat is allemaal 1, alleen op aarde los gescheide gevoeld en ja, moet dat lijden ondergaan 

om het te begrijpen en ook weer op te lossen  

 

P: En het ook veel gebracht?  

R: Ja, zeker, het was hij had dit niet hoeven doen, maar hij voelde dat het nodig is, en er is, en er is ooit die 

universum oproep gedaan voor allen en velen hebben miljarden gehoor aan gegeven 

 

P: Ja,   

R: En hij vond het zelf ook en wij wilde liever daar bleef, maar ja tijd is er niet op die manier dus, dus alles 

wat je kiest is goed  

 

P: En hier duurt de tijd best lang? 

R: Voor aardse begrippen is dat zo, maar voor ons is dat, wat een aards leven is hier duurt 80 a 90 jr en is 

aan onze kant maar heel kort, dus ja,  

 

P: Ja, duidelijk, ok, als kind he, droomde Rene vaak dat ie altijd met een ufo op reis ging en ik wil u weten, 
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was dat werkelijk zo? 

R: Ja, ja we lieten hem denken dat ie dan naar Tibet ging, dat is er ook, maar door die voorstelling had hij 

vertrouwen, alleen en we hebben hem alles al over tibet laten lezen en daar zit een giga leider tibetaanse 

volk onderdruking door de chinezen en ook allemaal voor bewustwording van de mensheid om door lijden 

doordat te doorzien wat de echte reden de duister kan de mensheid wakker worden van  en groeien in zijn 

bewustzijn, dus hij wilde ons zelf niet zien, maar ja, om af en toe wat kracht te geven en hij denkt dat ie 

dan in slaap valt, doet ie ook wel in het aardse lichaam, maar  

 

P: Hij was wel bewust, maar niet om het terug te halen, in herrinering?  

R: Nee, dat wou ie zelf niet  

 

P: Dus op het moment, dat ie daar was erom gekozen om in slaap te vallen? 

R: Vooraf, is dat al helemaal het hele leven al, alle senario’s, mogelijkheden zijn allemaal vooraf besproken. 

 

P: Dus eigenlijk zou je kunnen zeggen dus geen blockade zit op dat gebied bij hem? 

R: Nee, ja een soort van een blockade, maar heeft er bewust voor gekozen  

 

P: Dus voordat ie kwam leven zeg maar  

R: Wilde ie dit leven aan gaan 

 

P: Even kijken, ja is het nodig iets te zeggen over die week in belgie dat er dat hij via ogen van de mensen 

het Galactisch ras zag van een ieder mee verbonden is en hij zag bij 1 een heel groot groen wezen, wat zou 

u daar over willen zeggen tegen hem?  

R: ja, hij was maar aan het zoeken, graven, buiten zichzelf, na ons contact, hij heeeft er zelf voor gekozen 

enkel contact voor dit leven begon, maar af en toe, denken van na ja, we geven we hem wat en daar kreeg 

die bevestigingdat ie al heel lang eerder innerlijk had gevoeld en wat ie echt voor gekozen had en ook wist 

dat ie ging uitdragen en dat was een extra bevestiging en ook kon ie daarbij mee helpen en dat gebeurt af 

en toe zo en dat we hem toch iets laten zien 

 

P: Spontaan? 

R: Ja, nou ja, uitgepland, voor hem is het dan, hij moet er dan iets voor doen, hij heeft iets gedaan met 

druppels en dan veranderde er velden en dan ziet ie een glimp en dan kan ie weer, dat geeft hem wat hou 

vast 

 

P: Ja, ha, nou heel goed. 

R: Maar, hij weet het eigenlijk wel, maar nu weet ie nu helemaal 

 

P: Hij had ook een vraag over die vrouw, in de telegram groep ging bevallen van de 3e ziet oa Arcturianen 

en daar kreeg, hij kreeg daar steeds meer contact mee en het lijkt erop dat zij, zijn galactische dochter is, is 

daar nog iets over te zeggen?   

R: Ja, dat is, kijk de Arcturianen zijn ook een soort van creators en die zijn verbonden met hun deel van hun 

centrale zon en die zijn ook heel erg betrokken met de mensheid en Ja, dat leven dat, is gewoon een leven 

een deel wat ie, dat ik ooit heb beleefd en lang heb, dat was ook gewoon een stuk van me zelf, net zoals nu, 

maar dat, ja dat was een deel, wat mij gewoon het meeste aansprak, het fijnste vond om te doen, het was 

ook helpen in grote gebieden, in grote conflicten, maar daar was, daar liep het ook in dat leven weer eens 

niet zoals gepland had moeten zijn, en daar gaan ook dingen mis, en dat deel en daar zitten ook dingen niet 

helemaal nog in opgelost, daar is een verbintenis, dus velen die op zijn pad speciale manier komen, hebben 

wel een duidelijke reden, ook weer om hem te laten zien van ja, het is goed, ga door, maar vooral op die 

manier, kijk die Stephanie die is heel krachtig, heel sterk, maar toch en dat heeft Rene ook nodig, bepaalde 

mensen waarop hij 100% kan vertrouwen, mee kan praten, dus en het is nodig, op dat bepaalde mensen 

zich meer uitspreken, verbinden,  en op die manier al samen komen om in 1 van de senario’s gaat komen 

en dan heb je bepaalde mesen die moeten zich nu al bewuster van elkaar dat ze bestaan en als er dan iets 

speelt, kunnen ze gezamelijk meer ondernemen om ja de gene dan in een soor conflict in zich zelf gaan 

komen, doordat heb opeens zo giga gaat veranderen op aarde, het die goed begrijpen en kunnen dan beter 

ondersteund worden, weer geholpen worden. 

 

P: Ok, duidelijk, ok, en hij heeft een tijdje geleden ook gedroomd hij zeg maar een president in een 

galactisch ruimteschip veilig moest stellen, in een soort val waren gelokt, ze vraag is waarom droom ik nou 

en nog nooit eerder op deze manier, wat is dat geweest? 

R: Ja, he, ja er zijn vele dingen gaande op aarde, met goed en niet goed, en omdat ie met anderen, ja dat 
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arcturiaanse leven dat hem, mij heel erg aanspreekt en dat verlangen is zo, dat verlangen zit zo in hem en 

ja doordat tot beelden te laten zien, daar is ie ook, maar ja hij is overal, maar we kunnen niet alles tonen, 

soms, maar we laten hem af en toe facetten zien en dat helpt hem in zijn bewustzijn groei en ook weer naar 

andere toe  

 

P: Dus hij kan het dus zo zien, van ok een deel van mij dat ook doen? Gewoon om zich bewust te zijn, dat 

hij veel meer is, dan alleen maar Rene, nou ja, alleen maar, het is al heel wat   

R: Ja, de anderen waar mee ie die ie helpt, die om dat beter te begrijpen, laten we hem dat zien, waardoor 

die dan dat weer met anderen, als die dat soort dingen zeggen of vertellen, het beter, ja kan uitleggen. 

 

P: Ja, ok, duidelijk, en dan heeft ie ook een vraag over toen hij het topje van zijn vinger kwijt raakte, dat 

was een dag voor zijn 3e verjaardag, maar ik zie me daarna zitten aan de keuken tafel met zn vinger in 

soda water en zit aan het hoofd aan de andere kant zijn vader, links mn moeder en daar naast zijn broer, 

ieder op een kruk, maar me broer is 3,5 jr jonger dan ik, klopt dus eigenlijk helemaal niet in deze 

werkelijkheid, wat is er dan werkelijk gebeurt, wat is dat dat die herrinering, wat kunt u daar over zeggen? 

R: Ja, de manier van zoals ie op aarde is, in dit lichaam gekomen is, omdat ik zelf nu in die medpod leg, kon 

ik niet op een normale manier geboren worden, we komen in een lichaam als bij trauma en er wordt, veel 

tussen gevoegd, dus niet , hij was daar pas later in dit lichaam waar die nu in is en daarom zijn de aan 

hechtingen niet 100% gegaan, dus een deel is niet, ja hij denkt dat, maar daar komt ie nu , door ie nu bij 

jouw is, komt ie er achter dat die tijd niet 100% kloppen, maar we dachten toen, dat het goed genoeg was, 

wat weinige zover terug gaan kijken en dus ja, er zaten wat jaren tussen, maar opzich heeft ie zijn broer, 

maar hij heeft toch en dat bewust afstand van genomen omdat, hij had een plek nodig om te landen en hij 

kwam niet, en omdat ie die liefde en aardse leven toch niet helemaal 100% begrijpt en te mee gaan werd is 

ie er afstand van genomen en is goed, om zijn missie zo goed als mogelijk toch te kunnen doen  

 

P: Ja, ok, dus hij kan het helemaal pakken, wat u vertelt, helemaal goed. En dan ben ik wel even benieuwd, 

hij vertelde vanmorgen ook dat ie bobbel die hij op zn hoofd heeft of aanwezig was en die vrouw die dat 

met in contact met andere heeft weg genomen, die pijn die daar ontstond, is dat op een hele goede manier, 

wat was dat?   

R: Ja, alle, ja alle starseed wezens die in een lichaam komen zijn ook galactisch of net zoals ieder lichaam 

heeft zo’n jullie nu dat op aarde zo’n zilveren koord en maar ze ziiten ook allemaal gebonden aan een soort 

grid op de aarde ook ivm die medpods, maar op een bepaalde manier, ja dat moet verbonden blijven, maar 

ja, maar zijn ook wezens op aarde gekomen met andere bedoelingen en ook aardse mensen zitten, zitten 

ook in een aards lichaam, maar die denken het goede te doen, maar die doen het goed vanuit, meer 

duistere kant omdat ook het duister nodig is om tot bewustzijn te komen, als alles alleen maar liefdevol is 

gaat het proces niet snel genoeg en daar is, ja, hij wilde het ervaren, ja, hij voelde het zelf vooraf, zou ik 

nou doen of niet doen, hij wilde het ervaren,nou hij heeft ervaren, het is, ze hebben het losgekoppeld, hij 

was los, en het gevoeld en we hebben het later weer hersteld, dat wist ie, maar hij wilde weten of het er 

was.  

 

P: Er zijn geen gevolgen geweest?  

R: nee, het is wel losgekoppeld geweest, maar ja, ze den wel meer dingen, maar het was voor hem, nodig 

om dat te ervaren. 

 

P: Ja, ok, dus het heeft voor hem wel wat betekend, dat ie dit?  

R: Ja, die, in het aardse, de mensheid zoekt naar wijze en die zijn er niet op papier te vinden natuurlijk, dus 

we kunnen ze alleen maar laten voelen en ervaren en dan is het ook maar, gelooft men het en ja dat 

 

P: ok, duidelijk. Goed mijn volgende vraag, is er nog iets aanwezig in systeem, lichaam van Rene hem 

belemmertom zich zelf te kunnen zijn? 

R: Ja, nou ja, hij wilt he, maar dat willen we allemaal, dat het stijgt naar de volgende, jullie noemen het 

nieuwe aarde, maar een hogere frequentie, ja, dat had ie al langer gewild, maar ja, het was al in 2012 

bedoeld, maar ja  

 

P: Hij is er wel goed mee bezig?  

R: Ja 

 

P: ok, heel goed. Is er dan een vraag die niet is gesteld, maar waar u nog wel graag antwoord op wilt 

geven?  

R: Nou ja, ik denk dat ie nu zelf wel weet dat ie dat ie mij zelf is, dus ja, hij kan wel zoeken 
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P: Ja, maar in zich zelf dus, dan heeft hij contact met u  

R: Ja, ik ben hem, maar op die manier komt dat niet zo vaak voor, dus je zoekt het op de manieren, zoals 

het beschreven vaak staat uit andere ervaringen brengen 

 

P: en dat is ook de reden vanmorgen tegen hem zei het is altijd anders dan je denkt, dus hij heeft het goed 

gedaan he, dus doorheen gegaan he? 

R: Ja, hij zal er zelf, ja doordat jij het hem gevraagd hebt, eigenlijk hebben wij het aan jouw gevraagd, om 

hem het, dit nu, nu nog bewuster van te maken, van wie ie nu is, dat weet ie ook wel, maar toch, blijft ie 

toch, ja, hij zal, niet op de voorgrond willen treden, en dat was ook de bedoeling, dat ie niet op de 

voorgrond komt, want ja, als iemand op aarde, val ie teveel op, en dat kan ook weer gevolgen geven. Ja, 

iedereen hoeft minder  

 

P: ok, heel goed, mooi, dus hogere zelf heeft Rene ontvangen wat hij nodig had vandaag in deze sessie?  

R: Ja 

 

P: ok, dan met veel ief en dankbaarheid aan u voor u hulp en de informatie die die vandaag is gegeven is 

aan Rene eindigen we dit gesprek, dankuwel  

R: Graag, met liefde 

 

Op het eind na de QHHT sessie was mn hele lijf verstijfd, mn hoofd lag naar rechts, ik draaide het rechtop, 

hoorde mn nek kraken, kon mijn armen niet direct bewegen, mn handen niet buigen en kon niet opstaan, 2 

pogingen gedaan, voorsat ik weer lukte. 

 

Ze vertelde me dat ze me gezicht zag veranderen tijdens de sessie eerst als een vrouw met een kaal hoofd, 

dat moet de pre-adamites, die van Mars naar Antarctica zijn gekomen zijn en een man met een bruine huid, 

zoals het Zulu ras 

 

      
 

 
Antarctica pre-adamites ruins 
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Mars pre adamites hieroglyphs, afbeeldingen zijn verwijderd van internet, zitten wel in mn hoofd, maar kan 

ze helaas niet meer terug vinden. 

     

https://exopolitics.org/visit-to-antarctica-confirms-discovery-of-flash-frozen-alien-civilization/  
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