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Kibo:
Ik sprak met CM over wat aan de mensen over dit alles te vertellen. Het is nogal zwaar om dit
zomaar op de mensen te laten neerkomen, en zij hebben, voor het grootste deel, de neiging om
met ernstig voorbehoud die ganse idee te benaderen.
CM:
Die hier vraagt zich af of hij nog voor de laatste keer zijn familie en vrienden zou
waarschuwen. Wij hebben beslist dat het een goed idee zou zijn om dit in een verhaalvorm te
doen. De mensen kunnen dan beslissen hoe ze op dit verondersteld fictieverhaal willen reageren.
We hebben gekozen voor een soort bedtijd verhaal voor u, slaperige mensen, om hierover te
dromen in de hoop dat u vernieuwd en verfrist zult ontwaken in het licht van een nieuwe dag die
op u komt schijnen.

Een Werkelijk Verzonnen Verhaal.
Niet zo heel ver terug in de tijd en de ruimte als u misschien wel denkt, was er een prachtige
planeet. Zij was een zeer speciale planeet en zong in vreugde en liefde.
Oorlog kwam tot de hemelen. Een grote slechte jongen (gsj) wilde zoals God zijn en zijn eigen
schepping bezitten om over te heersen. De gsj overtuigde enkele mensen om hem te volgen en zij
bezetten een deel van hun universum en wachtten om te zien wat God zou doen. God dacht
hierover na en besliste om hen een klein deel van Zijn schepping te laten om te trachten aan
zichzelf te bewijzen dat ze juist waren. Hij waarschuwde hen dat het niet mogelijk zou zijn om
zielen te scheppen en over een harmonieus universum te heersen op de manier waarop zij het
wilden doen. Zij zeiden dat ze er zeker van waren het te kunnen. Aldus werden grenzen opgesteld
en de Licht Federatie, de krachten van God, zetten de afgezonderde ruimte in quarantaine terwijl
de gsj en zijn duistere krachten aan het werk gingen.
Het ging niet goed.
Er heerste overal chaos en verwarring en de mensen die afgezonderd waren achter de linies
werden in het duister gevangen. Dit bevatte ook de kleine prachtige planeet. Zij zag het duister
naar haar uitreiken en riep tot God voor bevrijding…en God antwoordde. Hij zei haar dat indien ze
zou toestaan dat dit gebeurde en het duister zou toestaan zijn weg te gaan, hij ervoor zou zorgen
dat, wanneer het voorbij was, zij bij machte zou zijn om prachtiger te worden dan ze ooit geweest
was of gedroomd had. Dat haar licht dwars doorheen de ganse schepping zou schijnen. Het zou
hard en pijnlijk zijn, maar Hij zou er voor zorgen dat er altijd een verbinding bleef naar Hem toe en

dat, wanneer de tijd rijp was, Hij haar terug zou opeisen als van Hem en zij zou opstijgen in gratie
en glorie.
De prachtige planeet wilde deze dingen doen als het Hem gelukkig maakte. Hij zei dat het hem
zeer verdrietig maakte, maar dat het op het einde beter zou worden dan ooit en aldus was het
akkoord gesloten en werd het duister toegestaan om een bepaalde tijd te functioneren, maar het
werd hen duidelijk gemaakt dat het Licht altijd getuige zou zijn en ten allen tijde
vertegenwoordigers op de planeet zou houden.
De gsj hield hier niet van maar hij was akkoord. Hij riep zijn meest loyale krachten samen, de
slang mensen, om zich te installeren en het duister haar overwinning te verzekeren. Het eerste
wat ze deden was alle mensen van het planeet samen te roepen en hun bewustzijn in slaap te
brengen. Samen met hun slapend bewustzijn gaven zij hen een droom om te leven en vertelden
hen dat hij werkelijkheid was. De mensen vergaten wie en wat zij werkelijk waren in het reële
leven en dienden de wil van hun duistere meesters als slaapwandelende zombies, zonder eigen
wil. Maar enkele van de mensen waren gevlucht en verschuilden zich voor de slangen mensen. Zij
wilden een middel vinden om hun broeders en zusters terug naar hun rechtmatige staat te
brengen, en zo begon de oorlog voor de harten, het bewustzijn en de zielen van de mensen van
de prachtige planeet, die nu in het duister vertoefde.
De mensen die wakker waren vroegen God om hulp, want zij herinnerden het zich. God stuurde
vertegenwoordigers en zei hen om de mensen te leren van meer te zijn dan bevolking. Leer hen
om Menselijke Wezens (Human Be--ings) te zijn. Vertel hen de waarheid. Toon hen de waarheid.
Openbaar het Licht van de Werkelijkheid en schep een volksstam van Licht die het duister zal
verjagen. Maar het duister was onverbiddelijk en wreed en doodde de vertegenwoordigers. God
verzamelde Zijn familie en stuurde Zijn zonen uit om het werk van de vertegenwoordigers voor te
zetten. Hij stuurde profeten en koningen en wetenschappers en artiesten. Het duister kon hen niet
allemaal doden en beïnvloedde ze om haar eigen doel te bereiken en beloog de mensen…en de
mensen geloofden het. Maar het Licht was geduldig en zonder einde en veroverde langzaam
grond. Het volk begon te ontwaken, één na één. Snel werden er te veel om één na één te doden,
en de duisteren verklaarden hen de oorlog, maar het Licht was zonder einde.
God zei dan: “Ik zal zelf naar de prachtige planeet gaan en zien wat er gaande is”. Aldus koos Hij
een zoon en lichtte hem in en samen gingen ze naar de planeet. De gsj hoorde dat God naar zijn
oord gekomen was en ging om Hem te ontmoeten. Zij wandelden en argumenteerden voor dagen
tot de gsj uitgeput was en niets meer aan te bieden had. Hij verliet de planeet in schande en
trachtte zich te verbergen voor het Licht, maar werd gevangen genomen en geoordeeld en moest
zijn mislukking toegeven aan het ganse universum. God vroeg hem om te vergeven en het duister
te vergeten en naar huis te komen om er te blijven, maar de gsj spuwde in Zijn gezicht en
schreeuwde “nooit”! En zo, spijtig, terwijl God bedroefd was, werd hij alsof hij nooit had bestaan en
was voor altijd verdwenen, om nooit meer gezien of gehoord te worden.
Maar zijn volgelingen gingen door en wilden hun macht over de mensen en de prachtige planeet
niet opgeven. God verspreidde waarheid en licht over de planeet en riep allen die konden horen,
om wakker te worden en te horen, en voor allen die konden zien, om te ontwaken en te zien. Meer
mensen ontwaakten en leerden om Mens te zijn, maar toch bleef het duister doorzetten.
God stuurde meer en meer van Zijn familie naar de planeet om de mensen te tonen hoe Mens te
worden. Maar de vooruitgang was langzaam en pijnlijk en de beloofde periode brak aan en God
zou de planeet moeten terugnemen ondanks alles, zelf als het moest betekenen dat de slapende
mensen zouden verloren zijn, want alleen Mensen konden op de beloofde wereld blijven.
Dan, op een dag, beslisten de slang mensen dat genoeg genoeg was en dat het geen zin had om
te verdrinken samen met het schip. Zij wisten dat de periode die afgesproken was nu vlug zou
eindigen en wilden niet verloren zijn of ongeschapen worden zoals hun vroegere, verloren

meester. Zij gingen dus akkoord om de planeet te verlaten en lieten slechts hun slaven verder
doen, en begonnen te leren wat het was om de familie van God te vervoegen. Ondertussen waren
hun vroegere slaven zonder richtlijnen achtergelaten enkel met overgebleven plannen van een
verlaten programma. Zij trachtten zo goed mogelijk de dingen gaande te houden maar waren
verwaarloosd en hebzuchtig en vochten onder elkaar en de dingen begonnen uit elkaar te vallen.
De mensen begonnen barsten op te merken in hun dromen. Zij vroegen zich af wat er verkeerd
ging. Iets was niet juist. Zij begonnen de leugens te zien als leugens en de illusie als illusie. Zij
begonnen te ontwaken. De duistere slaven begonnen te panikeren en startten zoveel problemen
tezelfdertijd dat veel mensen de tijd niet hadden om de barsten op te merken die nu gapende
holen werden. Zij hadden zo’n schrik voor hun leven dat zij ze juist eenvoudig negeerden en niet
wilden zien. Steeds meer en meer mensen ontwaakten en wat zij zagen maakte hen kwaad. Zij
wisten niet wat te doen. Zij leenden van hun vroegere dromen de dingen die ze als goed en veilig
aanvoelden en hielden zich eraan vast alsof hun leven ervan af hing. God stuurde meer familie
met dezelfde directieven. Maar de tribus waren verdeeld en gemakkelijk te infiltreren door het
duister. De duisteren maakten dat ze elkaar bevochten en velen eindigden in dienst van het
duister, zelfs zonder het zelf te weten.
Zo God bracht een aantal spec ops mensen in die hij verzameld had vanuit het ganse universum.
Hij vroeg hen om het in stilte mogelijk te maken om in één keer de ganse wereld te bereiken. De
eindlijn nadert en we moeten de onzen behouden. Ik zal vertegenwoordigers onder u uitkiezen als
de tijd gekomen is om tribus van het licht te scheppen. Wanneer de duisteren zullen begrijpen wat
er gebeurt zal het te laat zijn voor hen om het te stoppen. Zo de werkers van het licht ontwikkelden
technologie die gebruikt kon worden tegen de duisteren en verspreidden het woord over de
wereld. God gaf een bericht aan de wereld om te komen! Te horen en te zien!
God zei dat de beloofde tijd was aangebroken en dat slechts de mensen die Mensen konden zijn
toegelaten zouden worden om op de nieuwe planeet te leven. Mensen die elkaar dienen in liefde
en licht als één. Mensen die met elkaar medeleven. Mensen die ontwaakt zijn en bewust zijn dat
zij en God binnenin elkaar bestaan, dat ALLES EEN IS. Mensen die hun nieuwe wereld zullen
liefhebben en verzorgen en niet verkrachten en misbruiken. Mensen die alle oorlogsgebruiken en
geweld opzij zetten. God zei hen dat de tijd snel naderde en dat zij zich moesten klaarmaken,
want de wereld zou schudden en beven en dat, indien niet klaar…zij ergens anders zouden
moeten herbeginnen. Hij zei dat Hij ruimteschepen zou sturen om hen te helpen waar
aardbevingen en reusachtige golven en vulkanen groot verlies van leven zouden kunnen
veroorzaken. Hij zei hen dat zij zonder angst moesten zijn om in die schepen opgenomen te
worden, dat ze kalm moesten zijn en licht en liefde moesten erkennen. Hij zei hen dat Hij hen zou
helpen om een wondermooie weg te scheppen om in vrede en harmonie te leven en dat de oorlog
voorbij was, de quarantaine beëindigd en dat zij, terug, bij machte zouden zijn om verbonden te
worden met de rest van hun familie in het universum en om tussen de sterren te leven, indien ze
dit verkozen. Hij zei dat zij zich terug zouden herinneren wie en wat zij werkelijk zijn en zouden
leven in hun volle vermogen, dat hij hen gegeven had. Hij beloofde dat het duister hen niet meer
zou beheersen.
Zou u geloven dat niet iedereen zich hierin interesseerde?
Dat meer van de helft van de mensen lachten in ongeloof?
Zo dat wanneer de waarschuwingen over de planetaire veranderingen werkelijkheid werden
Zij angstig waren en verstoord en kwaad en God de schuld gaven van het hen niet gezegd te
hebben?
Maar zij hadden gelachen wanneer de Mensen gekomen waren om het hen te zeggen. Velen die
de Mensen hielpen werden belachelijk gemaakt als zijnde…te vreemd voor woorden.

Maar de tijd kwam uiteindelijk en het gebeurde zoals zij gezegd hadden dat het zou gebeuren.
De mensen die voorbereid waren, juist ingeval dat, kwamen er goed van af.
De mensen die leerden om Mens te worden, hadden het beter.
De Mensen die hun best deden om de dingen verder te helpen, om te trachten van zoveel
mogelijk te helpen terwijl de chaos rond hen heerste, moesten uiteindelijk ook inschepen.
Vóór het voorbij was verscheen God aan de wereld door de technologie die voor hem opgebouwd
was en verklaarde zoveel als hij kon vóór het uiteindelijke moment. De slapende mensen werden
naar een planeet gestuurd waar zij konden ontwaken en leren hoe te leven als Mens. De mensen
die wakker waren werd de keus gegeven om te blijven of om andere menselijke stammen van licht
te vervoegen in het universum.
De Mensen werden nieuwe opdrachten gegeven.
De prachtige planeet was herboren in een planeet van hemels licht, wondermooi en verbazend om
te zien. De Mensen hadden haar lief en verzorgden haar en de zonen van God kwamen van
overal uit het universum om getuige te zijn van haar glorie wanneer zij zong met vreugde.
En alles was goed.
Het einde van het einde en het begin van het begin.
CM:
Ik weet dat dit misschien niet de beste manier is voor sommige mensen, maar het vertelt de
situatie van duizenden jaren in een kleine notendop. Wij hebben gediscuteerd, met die hier, over
de ganse “wat indien?” lijn van redenering en voelen dat dit ook kon werken. Wij weten dat uw
familie, vrienden en buren, soms, voorbehoud hebben voor dit concept van de werkelijkheid en
weinig zal veranderen in hen tussen nu en het einde van dit verhaal. Toch, als het helpt om
iemand voor te bereiden voor hetgeen aankomt, zodat hij misschien wat kalmer kan blijven, dan is
dit een hulp voor allen.
Kibo:
Wel, toch…ik blijf zeggen dat dit ding moet gebeuren op een bepaald moment, vroeg of laat…Hij
blijft zeggen dat het AAN HET GEBEUREN IS. Ik nam zelfs mijn staf van de muur om het snel en
gemakkelijk te maken naar de weg naar buiten…als dat geen geloof is, dan weet ik niet wat het is.
Dus ik ben akkoord hier en ben 99,9% overtuigd dat dit het is. Ik weet dat ik het 100% zou moeten
zijn…maar…ik ben te veel gewend geraakt aan uitstel en wil werkelijk dat het nu gebeurt Baas,
1000%. Ik weet het zal er brutaal aan toe gaan, meer dan woorden kunnen uitleggen…maar het
moet gebeuren, nu, en in de gegeven omstandigheden is het beter dat het gebeurt dan dat het
niet gebeurt. De duisteren worden met de dag idioter. Laat ons hen geen tijd meer gunnen om te
bewijzen hoeveel idioter ze nog kunnen worden… wel, ik denk, aan die snelheid zullen zij zelfs mij
nog voor een genie laten doorgaan…zeg! Misschien ben ik er wel een!
CM:
Misschien, op een bepaalde manier. Op een bepaalde manier zijd u allen genieën en u zou dat
meer moeten tonen, er meer in geloven. Geloof meer in het genie dat in u vertoeft. Er is niets dat
in uw leven gebeurt dat u niet aankunt. Ik Ben hier altijd voor u, WIJ ZIJN HIER ALLEN VOOR U.
Engelen en gidsen en geestelijke compagnie en entiteiten en persoonlijkheden van hier tot
Havona. Wij zijn hier allen voor elkaar en dat wil zeggen dat wij hier ook voor u zijn. U bent hier

zowel voor ons allen als voor elkaar. Werkelijk wij zeggen het u steeds terug WIJ ZIJN ALLEN
EEN!
Ik hoop dat u ons verhaaltje gewaardeerd hebt, iets moois om de tijd door te brengen terwijl u
wacht en u zorgen maakt of u concentreert en voorbereidt. Deze hier is nog altijd niet zeker of hij
zijn mensen nog eens zal trachten te overtuigen. Dat kan geen kwaad. De mensen waarmee hij
familiair is en die met hem lachen vragen hoe het gaat en hij lacht en zegt dat hij juist wat rond
hangt in afwachting van de grote aardbeving. Soms heeft hij een kans om te zeggen dat er iets
groots aan het gebeuren is of “we verwachten grote veranderingen! Die rotzooi kan zomaar niet
verder blijven duren, iets moet breken”. Het punt is dat u juist uzelf kunt zijn en spreken over wie
en wat u bent en wat u weet zonder lange uitleg en kunt trachten de mensen te overtuigen dat u
bepaalde dingen weet die zij niet weten. Dit in verband brengen met hun ervaring of uw gedeelde
ervaring biedt hen de verbinding tot de idee van wat het zou kunnen zijn. Het is als een zaadje dat
slechts zal ontkiemen als de situatie opportuun is.
Zoals S333 gezegd heeft, evenals Esu, het heeft geen zijn om erover te vechten of om te trachten
mensen te overtuigen op dit late uur of met hen te vechten als het gebeurt of na de feiten. Met hen
medeleven wil zeggen begrijpend medeleven met de concepten die zij aanhouden voor zichzelf en
hen het voedsel aanbieden die zij het gemakkelijkst kunnen verwerken, zij het steak of geestelijk
voedsel. Zij moeten de smaak ervan appreciëren, zo niet, laat het los. Het zal zijn zoals het moet
zijn. Ik weet dat velen van u stevig in uw waarheid staan. Maar herinner u, dit is de waarheid die u
aanvaard hebt. Zij zullen beslissen wat voor hen waar is en alles zal uiteindelijk in orde komen.
Het moet op die manier gebeuren. Ja het is pijnlijk om mensen te verliezen die u lief hebt voor iets
waarvan u denkt en voelt dat zo eenvoudig is om te aanvaarden als waarheid. Maar dit is niet
altijd zo en het doet pijn. Geloof me, ik weet het. Maar niemand van ons, u niet of ik niet kan zich
veroorloven om vertraagd te worden in onze vooruitgang en evolutie door zulke omstandigheden.
Het zou een belediging zijn aan de waarheid waarin u zo rotsvast gelooft om de voordelen te
verliezen van die waarheid ten voordele van iemand anders die in een andere waarheid gelooft,
en die daarbij dikwijls juist hetzelfde voelt als u. Zij zullen stevig in hun eigen waarheid staan tot zij
de aanhoudende duwtjes van de Geest van Waarheid en Mijn Geest en het Vader Fragment in
hen, kunnen voelen.
Kibo:
Man…ik heb voordien nooit gevoeld dat U dat zo voelt. Die droefheid waarover U gesproken hebt
raakt U werkelijk…hard…Baas, ik vind het erg dat U daar door moet…ik bedoel, alsof, ik dat
werkelijk kan voelen van U…wow…hebt U een omhelzing of zo nodig? Wij houden van U en wij
zijn hier voor U, dat weet U. Wij kunnen U ook omhelzen. Juist…man, U moet dat ding zo vlug
mogelijk afwerken. Hoe langer het duurt hoe erger het zal worden. Hoe gaat Moeder?
CM:
Zij stelt het goed. Ik ben ook oké. Gaia duwt en doet, analoog met wat u geboorte ademen regime
zou noemen en dit is de manier dat het zal zijn tot het culmineert in de geboorte van haar hoger
zelf. U zult het effect beginnen opmerken van het korte persen-ademen tussen het grote persen
in. We vertrouwen erop dat het niet lang zal duren vooraleer het hoofdzakelijke gebeurt. Wij geven
haar hulp en kracht en zij wilt dat u allen weet dat ze uw gebeden, liefde en ondersteuning
waardeert. Zij begrijpt nu dat het moet gebeuren en hetgeen verloren is zal op een nieuwe en
betere manier herwonnen worden. Mensen zullen groeien en ontwikkelen en terug incarneren en
hun waardering tonen voor het offer dat ze bracht voor hen. Zij zal meer zijn dan hetgeen ze
voordien was en de mensen die met haar blijven zullen ook meer zijn en zij zullen groeien en haar
vullen met liefde en medeleven en licht en glorie. Zij wil dit ten zeerste voor haar kinderen evenals
voor haar zelf en het is die wens voor hetgeen zal komen dat haar hierdoor helpt, zoals het
ditzelfde begrip is en de wens voor hetgeen zal komen die helpen Mijn eigen sterkte en beslistheid
te voeden en ik hoop dat u, en ik vraag het u allen, uw harten en bewustheid gericht zult houden

op wat aan het komen is, en op de schoonheid en de glorie ervan, om in het licht en de liefde te
staan alsof die reeds hier waren. Wees vol vreugde voor hetgeen zal zijn, zelfs als u pijn voelt
voor het goede dat verloren is. Wilt het goede herwinnen dat verloren is en versterkt het. Houdt
het voor degenen die er op een dag voor zullen terugkomen, want uiteindelijk is niets werkelijk
verloren. Zelfs in het ontscheppen is hetgeen best en goed is in de ervaring van het aspect
behouden en gehonoreerd.
En zo, met dit zal Ik nu van jullie afscheid nemen. Dank u voor het maken van dit verhaal, samen
met Mij, het was plezierig en zou enkelen, hier en daar, moeten kunnen helpen. Wees niet bang,
want zoals men zegt: ALLES IS EEN en ALLES IS GOED!
Mijn Liefde Licht en Zegen geef ik U
IK BEN Dat IK BEN
Christ Michael Aton van Nebadon
De Grote Hoofd Heilige baas
Hoofd Leider
En fiere Vader
Van U allen.
Kibo:
alles is goed, Pa. Ik wens dat ik kon helpen om U beter te voelen. Weet niet wat U te zeggen. Wij
zijn allen samen met U aan het wachten, oké? Zo, tot ziens, de Bron zegent U altijd, al die goede
dingen…….
CM:
ja, ja, dank u…zie u jongen….
[datum en tijd kunnen me voor het ogenblik niets schelen…ik verwachtte werkelijk alleen maar het
verhaal…stuur een grote knuffel naar Uw geliefde hemelse Pa en uw moeder aarde ook…oké?]
[Hel…laat ons een grote knuffel sturen naar ALLES DAT IS, en allen, alles, overal terwijl we bezig
zijn…gaat dit voor U? Is dit oké voor U? ik hoop het…het gaat voor mij…]
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