
 
Akaija 

Wat hebben we tot nu toe ontdekt? 

De Akaija als project begon in 2002 als een door de Lichtwereld 
geïnspireerd symbool op een schilderij met de boodschap 'Wij zijn Eén'. 
Het is nu 2021 en we bestuderen de Akaija nu bijna 19 jaar, en proberen de 
erin verborgen coderingen te ontsleutelen. Wat we hebben ontdekt is zó 
alomvattend dat we ons dit nooit hadden kunnen voorstellen. 
Dit artikel deelt onze bevindingen tot nu toe. Wat is de rode draad? Wat 
toont zich aan ons? Waarom toont zich dit? Welke rol spelen Atlantis en de 
Zon in dit verhaal? Wat is de boodschap aan de mensheid? 

Ons Perpectief 
Het perspectief van waaruit iemand praat word je meestal pas gaande een 
gesprek of verhaal duidelijk, vandaar dat we dit gelijk al geven. 
Wij gaan er vanuit dat we in essentie een ziel zijn die gebruikt maakt van 
een menselijk lichaam om de Aarde te ervaren. Daarbij worden we door 
onzichtbare gidsen en geliefden begeleid. Dat doen we tijdens meerdere 
incarnaties waarbij we ons als ziel steeds verder ontwikkeling naar een 
hoger bewustzijn, waarbij Liefde altijd het centraal staat. Dat doen we in 
allerlei gedaantes, rassen, religies en culturen en onder de meest 
uiteenlopende omstandigheden (rijk, arm, oorlog, vrede, sterk, zwak, ziek, 
gezond, etc). Ofwel, we zien de Aarde als een leerschool in Liefde. 
Ook gaan we er vanuit dat er heel vroeger hoogontwikkelde beschavingen 
bestonden waar we in vroegere incarnaties deel van uitgemaakt hebben. 

1



Inleiding 
Lang geleden, in het tijdperk van Lemurië, incarneerden vele zielen zoals jij 
en ik in aardse lichamen en namen deel aan een kosmisch experiment om 
'de Hemel op Aarde' te brengen. 
1

We kwamen van de sterren en ieder van ons bracht unieke talenten mee 
om het experiment te helpen slagen. Aangezien de Aarde een sterke 
magnetische energie heeft, was het zeer waarschijnlijk dat we onze 
thuisbasis zouden vergeten. Om dit te voorkomen, moesten we iets 
bedenken om de herinnering aan onze thuiswereld levend te houden.

Dat nu was mijn taak, door handgemaakt gereedschap voor dagelijks 
gebruik te maken, er afdrukken, symbolen en vormen van thuis aan toe te 
voegen. Terwijl we ze gebruikten, werden we dan herinnerd aan en 
verbonden met de wereld waar we vandaan kwamen. Dus eigenlijk was ik 
een kunstenaar.

Inmiddels zijn er aeonen voorbij gegaan en velen zijn vergeten waar we 
vandaan komen. Sommigen onder ons zijn – door het sterke 
aardmagnetische veld – ten prooi gevallen aan de illusie van afgescheiden-
zijn: ieder voor zich. Daardoor werd het makkelijker andere mensen te 
gaan overheersen. Die macht kan alleen overeind blijven als zij kunnen 
voorkomen dat anderen zich weer kunnen herinneren waar ze vandaan 
gekomen zijn. Dat én het feit dat onze lichamen veel stoffelijker zijn 
geworden, veroorzaakt dat we de grootste moeite hebben om toegang te 
krijgen tot de Akasha Kronieken die ons collectieve geheugen zou kunnen 
herstellen. De meesten van ons zijn er helaas van overtuigd dat wij slechts 
lichamen zijn en geen ziel die een lichaam van materie gebruikt om de 
Aarde en het leven hier te ervaren.

Maar dit alles was te verwachten. Het is allemaal onderdeel van het grote 
experiment. Dus... het experiment is nog steeds gaande! We zitten er 
middenin. We zijn nog steeds bezig de hemel op Aarde te brengen, onszelf 
bewust te maken.

Bijna 20 jaar geleden werd ik geïnspireerd om een symbool te 
herontdekken dat zó eenvoudig was dat geen mens er waarde aan 
hechtte. Deze vorm is als een code, en de boodschap is zó veelomvattend 
dat ik nog steeds bezig ben deze onder woorden te brengen zodat de 
mensheid het kan begrijpen. In dit artikel deel ik met jou wat we tot nu toe 
hebben ontcijferd. Je zult versteld staan.


 Rev. Dr. Toni Petrinovich (sacredspaceswa.com/) en valt ook te lezen in het boek 'The Two Roads' 1
van Eliza White Buffalo (elizawhitebuffalo.com)
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Door de bliksem getroffen 
Mijn naam is Wim Roskam, 60 jaar oud als ik dit schrijf.

In 1986 reed mijn zielsverwante Linda in haar auto toen een zeldzame en 
krachtige bliksemschicht naast haar auto op de weg insloeg en mogelijk 
zelfs op haar auto.  Zij overleefde de bliksem en kwam thuis, maar de 2

linkerkant van haar lichaam voelde nog maandenlang als verlamd aan. Ze 
ontwikkelde een vreemde vermoeidheid die niet bij haar paste, terwijl zij tot 
dan zeer energiek was geweest en zonodig dag en nacht kon doorwerken.

Er was iets vreemds gebeurd in haar lichaam, veroorzaakt door de 
blikseminslag. Conventionele noch complementaire medische zorg kon 
haar genezen. Haar situatie verslechterde langzaam en het werd een 
uitdaging om haar werk te blijven volhouden.

In november 1999, op 45-jarige leeftijd, werd baarmoederhalskanker bij 
haar geconstateerd. Ze weigerde de operatie vanwege de slechte 
prognose en de verwachte ernstige bijwerkingen. In de zomer van 2001, 
was ze heel erg ziek. Pijnmedicatie werkte niet goed, dus consulteerden 
we diverse therapeuten, maar ze was nauwelijks in staat om het huis te 
verlaten. Toen ontdekten we Marianne Agterdenbos, een biofotonen-
therapeute die slechts een paar honderd meter bij ons vandaan woonde. 
Zij gebruikte een bioresonantie-apparaat, 'Starlight' genaamd, om de 
lichtemissie van acupunctuurpunten op handen en voeten te meten en 
te corrigeren.

Toen Marianne Linda voor het eerst kwam 
behandelen, had ze maar een minuut nodig om 
erachter te komen wat er mis was, en ze zei: "Ten 
eerste, je hebt een elektron-spin-inversie. Ik 
moet die eerst behandelen, want een spin-
inversie overschreeuwt alle andere metingen. 
Ben je de laatste tijd in een sterk elektro-
magnetisch veld geweest? "


Elektronen Spin Inversie 
Atomen bestaan uit een kern waaromheen elektronen cirkelen. Elektronen 
draaien ook om hun eigen as, net zoals de Aarde om haar as draait, zodat 
de Zon in het oosten opkomt en in het westen ondergaat. Als de Aarde zou 
worden blootgesteld aan een uiterst krachtige zonnestorm, is het zelfs 
mogelijk dat de aardas zou kantelen, waardoor de Zon in het westen zou 

   Linda's verhaal is tevens het ontstaan van de Akaija, als boek verschenen onder de titel: Kiezen 2

voor Vrije Keuze - The Lady of the Rings: https://akaija.com/nl/kiezen-voor-vrije-keuze/ .
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opkomen en in het oosten zou 
ondergaan. Dit zou een catastrofe 
zijn.

I n d e w e t e n s c h a p k a n d i t 
verschijnsel worden opgewekt in 
m e t a a l m e t z e e r k r a c h t i g e 
magneten. Biofotonen-therapeuten 
gebruiken dezelfde term wanneer 
alle meridiaanpunten van een 
patiënt, zonder uitzondering, uit 
balans zijn. De ontwikkelaar van 
deze therapie, Johan Boswinkel , had dit opgemerkt bij een aantal van zijn 3

patiënten en ontdekt dat zij allen weken, maanden of zelfs jaren tevoren 
waren blootgesteld aan ongewoon sterke electro-magnetische straling 
(EMS). Normaal is een menselijk lichaam goed in staat om te gaan met 
externe energievelden, maar in combinatie met een reeds verzwakte aura, 
veroorzaakt door b.v. slaapgebrek, ziekte, stress, trauma, wordt de aura 
verzwakt en is dan kwetsbaarder voor EM-velden.

Een gezonde aura vertoont heldere regenboogkleuren die goed rondom 
het lichaam verdeeld zijn. Een zwakke aura vertoont vage, ongelijkmatig 
verdeelde kleuren en er kunnen zelfs 'gaten' zijn .... plaatsen waar de 
bescherming van de aura bijna afwezig is. Deze mensen hebben grote 
moeite met het dagelijks leven omdat alle externe energieën (geluiden, 
kleuren, geuren, EMS, zelfs de energie van andere mensen) vrij spel heeft 
binnen hun beschermende aura. Dit maakt hen kwetsbaar en put hun 
energie uit, wat onder meer chronische vermoeidheid tot gevolg heeft.

Kunstmatige bronnen van verzwakkende energievelden zijn onder meer 
mobiele telefoons en zendmasten, draadloze toestellen, hoogspannings-
leidingen, etc. Natuurlijke bronnen zijn b.v. zonnestormen en Curry- en 
Hartmann-lijnen en -kruisingen en andere breuklijnen.


Wil je me inspireren? 
Linda's energieveld was zeer sterk voor de blikseminslag, maar een 
menselijk energieveld is geen partij voor het krachtige EM-veld van een 
bllikseminslag op 2 meter afstand. Marianne was niet in staat het tij te 
keren omdat Linda toen al veel te ziek was. Achteraf bezien was het 
goddelijke plan kennelijk dat Linda niet zou herstellen. Tenslotte komen we 
allemaal met een bepaald doel voor elke incarnatie op Aarde, om iets te 
leren of uit te werken, maar ook om iets tot stand te brengen. Dat is ons 

 http://www.biontology.com/ 3

4



levensplan, de blauwdruk waarmee we geboren worden. Dat plan staat 
niet op zichzelf, maar is verbonden met de mensen om ons heen, die tot 
dezelfde zielengroep kunnen behoren. Dit plan ontvouwde zich, we waren 
ons er op dat moment alleen niet van bewust.

Een paar dagen voor haar dood, op 5 december 2001, 15.55 uur, vroeg ze 
mij wat ze voor me kon doen om me te laten weten dat ze er zou zijn... 
ergens. Mijn antwoord was een wedervraag: "Als het mogelijk is... zou je 
me willen inspireren?"

Tijdens de begrafenis sprak ik een paar woorden en eindigde met: "Het is 
mijn wens je in de toekomst vaker te ontmoeten en samen te vinden wat 
wij ons hele leven al wensen: één te zijn."

In februari 2002 ontmoette ik Marianne weer, en als betaling voor haar vele 
behandelingen vroeg ze me of ik een 
logo voor haar praktijk 'Marisun'  4

wilde maken. Het zou de eerste 
poging zijn om iets kunstzinnigs te 
maken sinds Linda's dood, en ik 
hoopte maar dat Linda me zou gaan 
inspireren tijdens schilderen.

Hoewel ik opgeleid ben tot leraar en 
computerprogrammeur, ben ik het 
nooit geworden. In plaats daarvan 
kalligrafeerde ik certificaten voor TNO 
die de hele wereld over gingen en 
wenskaarten voor een uitgeverij in 
Meppel. Airbrush was mijn favoriete 
techniek, maar ik was niet echt 
succesvol. Linda's inspiratie, hoopte 
ik, zou daar misschien veranderingen in kunnen brengen.

In plaats van een logo besloot 'ik' voor Marianne een ronde afbeelding te 
maken met haar bedrijfsnaam in symbolen, omringd door 5 sterren die ik 
'per toeval' rond de zon had geplaatst. 'Toeval' betekent: Iets valt je toe 
vanuit de kosmos, zonder dat je er moeite voor deed. Zo ontstond de 
vijfde ster in de corona van de zon. Toen ik klaar was, vergeleek ik de 
sterren met de sterrenbeelden in een sterrenbeeldenboek en ontdekte dat 
ik een exacte kopie had geschilderd van het sterrenbeeld Aquila of 
Adelaar!

Ik begon te geloven dat Linda me inderdaad had geïnspireerd.


 Marianne’s website: http://www.marisun.nl4
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In de lente raadpleegde ik Vera, een helderziende vrouw, 
die me vertelde dat Linda wilde dat ik een van haar 
ringen zou dragen. Ik antwoordde dat haar ringen me 
niet zouden passen, zelfs niet aan mijn pink. Achteraf 
vroeg ik me af: Maar waarom had ze dat gezegd? Een 
ring? Waarom eigenlijk? We hadden nooit ringen 
uitgewisseld omdat we dachten dat we ze niet nodig 
hadden om te bewijzen dat we van elkaar hielden. 
"Waarom dan nu?", dacht ik. "Wat probeert ze me te 
vertellen?"

Toen kwam het besef: ze geeft me een ring?!


Mijn volgende gedachte was, "Als jij mij een ring geeft .... kan ik dan niet 
hetzelfde doen voor jou doen?"

Die avond maakte ik een schets van een ring die bestond uit 5 ringen met 
9 stenen in de vorm van een melkwegstelsel. Nogmaals het getal 5, het 
speelt de hele tijd een belangrijke rol in ons leven. Diezelfde avond, deed ik 
wat ik eigenlijk jaren geleden al had moeten doen: Ik deed haar een 
aanzoek: "Wil je met mij... ", maar toen aarzelde ik, om te vervolgen, "met 
mij een verbinding aangaan in vrijheid en liefde?”

Ik besefte dat een aanzoek aan een overleden partner – tot de dood ons 
scheidt – ietwat vreemd zou zijn.

Na een half uur op mijn knieën zitten voor een lege bank, wachtend op een 
antwoord, besloot ik het voor gezien te houden. Maar ik wist dat ze me 
gehoord had. Drie nachten later kreeg ik haar antwoord tijdens een 
zeldzame nachtelijke ontmoeting, waarbij ik ervoer wat het betekent: Eén 
te zijn. Ik kan het niet uitleggen... Woorden zijn niet toereikend. Het is 
onmogelijk 'éénheid' uit te leggen vanuit het duale denken, de in-de-tijd-
beleving, die wij, geïncarneerd in aardse lichamen ervaren. Ik ervoer ook 
een gevoel van grote verbondenheid, en het leek alsof er een enorme 
hoeveelheid gegevens en inzichten in mijn systeem werd gedownload.

Toen ik mijn ogen opende en begon op te schrijven wat ik momenten 
eerder had beleefd, besefte ik dat al mijn vragen werden beantwoord 
terwijl ik ze opschreef. Wat was dat...? Ik kende zowel de vraag als het 
antwoord op hetzelfde moment. Het voelde alsof ik Linda was. Of Linda 
was mij. Er was geen afscheiding. Linda en ik waren nog steeds 
verbonden alsof we één waren.

Haar antwoord was een volmondig JA.

Hoe vreemd het ook mag klinken... de volgende dag wist ik dat Marianne 
en ik spoedig een relatie zouden beginnen. Door elkaar onze liefde op een 
ander niveau te verklaren, was de aardse weg vrij voor een nieuwe relatie, 
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in de veilige wetenschap dat het onze liefde niet zou aantasten. Liefde is 
geen bezit. Het is... Liefde.


Het symbool in de Aura Healer 
In de zomer begon ik aan een nieuw schilderij, bestaande uit een rond 
binnendeel met daaromheen een ring met de 7 kleuren van de regenboog, 
de 12 sterrenbeelden van de dierenriem, en een triskelion van kleuren in 
het centrum en de Hemelsequator. Ik was erg tevreden over het resultaat, 
maar toen voelde het alsof er nog een symbool op het middendeel moest.

"Slecht idee," dacht ik, want dat zou alles kunnen verpesten. Toen het 
gevoel bleef hangen, dacht ik: "Maar als... welk symbool zou dan het juiste 
zijn?"

Het volgende moment zag ik mezelf als kleine 
jongen, gefascineerd door oude telefoon-
snoeren. Zo'n spiraalkoord zag er vaak 
misvormd uit, met een vreemde knoop ergens. 
Vóór de knoop draaide de spiraal met de klok 
mee en erna was de richting tegen de klok in. Soms lukte het me om ze te 
'repareren', maar ik begreep nooit echt waarom zulke knopen plotseling 
verschenen.

Los dat probleem nu eindelijk maar eens op. 
Waar kwam die gedachte vandaan?

Ik nam een spoel metaaldraad en speelde ermee, op zoek naar een manier 
om een rechtsdraaiende draad linksdraaiend te krijgen. Ik ontdekte dat een 

elegante oplossing – zonder draadkruisingen of U-bochten – alleen in 3D 
kon worden gevonden. Op het moment dat ik het begin van de draad met 
het eind verbond en de cirkel als het ware rond maakte, was het alsof ik 
overal om mij heen applaus hoorde. "Domme gedachte," dacht ik, maar 
het voelde echt zo.

In bladgoud bracht ik het gevonden symbool op het schilderij aan en ik 
was er zeer tevreden mee. Ik noemde het een omkeersymbool. Korte tijd 
later liet ik het schilderij zien aan een andere helderziende, Loes van Loon. 
Ze had me er eerder al van overtuigd dat ze Linda werkelijk kon zien en 
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met haar praten. Ze zei, "Dit schilderij is 
een aura healer!"

Ik begreep niet hoe een schilderij aura's 
kon genezen, maar Loes voegde eraan 
toe, dat door naar het schilderij te 
kijken, de kleuren van de aura ontwaken 
en zo worden hersteld. Ik begreep nog 
steeds niet hoe dat dan kon, maar ik 
onthield haar woorden en dacht: De 
toekomst zal het uitwijzen.


Lady of the Rings 
Een paar weken nadat ik het schilderij 
Aura Healer had gemaakt, nam ik het 

mee naar Marianne. Ze was er erg enthousiast over en ik vertelde haar 
over mijn nachtelijke ontmoeting met Linda en haar antwoord op mijn 
aanzoek.

Marianne keek naar de schets van de ring en toen gebeurde er iets dat zij 
mij pas veel later durfde te vertellen: zij voelde dat die ring, waarvan er 
alleen nog maar een schets bestond, om haar vinger werd geschoven. Dit 
verwarde haar enorm, want het voelde zó echt dat ze onmiddellijk haar 
hand achter haar rug verborg. Ze was toen nog getrouwd!

Toen ze die verwarring te boven was, spraken we over hoe ik deze ring 
moest laten maken. Of liever, wie ik het moest laten maken, want ik was 
geen goudsmid. Marianne was goed met een bio-tensor en met die in de 
hand probeerden we uit te vinden welke goudsmid in de regio de juiste zou 
zijn om zo'n bijzondere ring in goud uit te werken. Toen ik de naam 
noemde van iemand in Borculo waar Linda en ik in het verleden weleens 
waren geweest, begon de tensor als een gek te zwaaien.

Oké dan... dat moet hem dus zijn!

Een paar dagen later ging ik erheen en legde uit wat er aan de hand was, 
en hij nam de opdracht aan. Maar toen hij maanden later nog steeds niets 
gedaan had en ik naar hem toe ging om uit te zoeken wat er aan de hand 
was, kwam hij niet opdagen. Zijn vriendin vertelde me dat deze ring hem 
helemaal gek had gemaakt. Hij kon er niet van slapen, het hele concept 
haalde hem uit z'n evenwicht. Ik kreeg de schetsen terug en dat was dat.

Op weg naar huis in de auto, uitte ik mijn ongenoegen aan Linda. "Hij 
moest het zijn," zei ik, "de tensor liet het duidelijk zien! Dus waarom geeft 
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hij nu alles terug?! Ik wacht hier al maanden op, en nu heb ik nog steeds 
niets!"

Ik wist dat ze me kon horen, dus ging ik lekker door, "En als hij dat niet 
doet..." vervolgde ik gedachteloos, "dan doe ik het zelf!"

Wat zei je daar? 
"En anders doe ik het zelf!"

Oeps…

Thuis belde ik iemand die Linda had gekend en waarvan ik wist dat hij 
cursussen edelmetaalbewerking gaf. Hij had 'toevallig' een vrije plek voor 
het nieuwe seizoen, dat 'toevallig' de week daarop van start ging. Ik 
vermoed dat Linda deze man, die de bio-tensor aangaf, had 'ingehuurd' 
om mij de ring zelf te laten maken. Deze man was een beetje helderziend 
en daardoor makkelijk te bereiken en ik denk dat Linda hem goedgezind 
had zitten stangen om de opdracht terug te geven. Dat bracht mij zo uit 
evenwicht dat ik gedachteloos boos uitriep dat ik de ring anders zelf wel 
zou gaan maken.  Dat was precies haar bedoeling geweest, altijd al.


Deze nieuwe vaardigheid zou in de nabije toekomst 
onmisbaar blijken te zijn. De ring zelf was echter zo 
ingewikkeld dat ik hem pas in 2018 kon maken met 
behulp van speciale 3D-software. Dat was tegelijk 
het moment waarop Mar ianne en ik een 
geregistreerd partnerschap aangingen, 'trouwden' 
eigenlijk. En aldus geschiedde: de ring werd om 
haar vinger geschoven, nu in het echt.

Zoals ik al zei, bestaat deze ring uit 5 ringen, die 
verbonden zijn door een 6e ring. Ik wist het toen 
nog niet, maar dit concept zou heel belangrijk 
blijken te zijn en kan zelfs in verband worden 
gebracht met Tolkien’s verhaal Lord of the Rings, 

dat gaat over een kwaadaardige ring die andere ringen overheerst en aan 
zich bindt. Dat is zeker niet het geval met deze ring. Het is een ring die ik 
aan Linda gaf in Vrijheid en Liefde. Zij draagt hem op het astrale vlak. 
Marianne en ik dragen hem nu allebei op ons aardse vlak.


Het Symbool krijgt een Naam 
In 2005 kwam Marianne's dochter Lianne vaak bij ons voor behandeling 
omdat zij gevoelig was voor elektron-spin-inversies. Zij zat op de 
dansacademie van Lucia Marthas, een zware dansopleiding, dagelijks 
omringd door een elektronische apparatuur in hartje Amsterdam. Elke 
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week behandelde Marianne haar, corrigeerde de spin-inversie en binnen 
enkele minuten lichtten Lianne's ogen op en voelde ze opluchting: "Hehe, 
ik ben er weer!"

Om dit te doen, had Marianne een druppel van Lianne's bloed nodig en 
Lianne was daar niet blij mee. Op een dag zag ik Marianne  bezig met de  
voorbereiding om Lianne weer te prikken. Lianne aarzelde zoals 
gewoonlijk. Op dat moment onderbrak ik hen en zei: "Zouden jullie iets 
anders willen proberen, een experimentje? Probeer het eens met het 
omkeersymbool. Het heet tenslotte het ‘omkeer... inversie... symbool'. 
Misschien kan het hetzelfde doen? Wat voor kwaad kan het?"

Zij stemden toe, dus bracht ik het fragiele symbool van ijzerdraad weer in 
vorm en Marianne plaatste het in hetzelfde bakje voor het 
correctieprogramma in de Starlight. Binnen enkele minuten lichtten 
Lianne's ogen op en voelde ze de opluchting toen de vermoeidheid uit 
haar systeem verdween. Haar energie was weer terug.

Marianne had nog steeds twijfels en wilde voor alle zekerheid ook het 
druppeltje bloed gebruiken, maar Lianne was allang tevreden en weigerde 
geprikt te worden. Ze voelde zich prima.

De week daarop, hetzelfde: Lianne had een spin-inversie en Marianne 
behandelde haar, met het omkeersymbool. Weer werkte het. Toen merkte 
Lianne op: "Mag ik het symbool meenemen? Dan zal het de spin inversie 
helemaal voorkomen."

Ze keek me aan. Hmmm... wie weet? Ik zei: "Natuurlijk, maar laat me 
proberen een betere te maken en 
volgende week gebruiken we die."

Om Linda's ring te maken, volgde 
i k e e n c u r s u s e d e l m e t a a l -
bewerking, dus maakte ik het 
eerste omkeersymbool als een 
kleine zilveren hanger. De volgende 
week werd L ianne daarmee 
behandeld en aansluitend deed ze 
hem om haar nek. Dat was de 
laatste keer dat Lianne deze 
behandeling nodig had voor spin-
inversie.

Marianne vroeg me om er nog een paar te maken voor haar patiënten. Bij 
hen werkte het ook! Toen vroegen collega's van Marianne mij om er nog 
meer te maken. Al snel maakte ik de hele dag omkeersymbolen en we 
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beseften: dit is geweldig! Maar... we moeten wel een manier vinden om ze 
te repliceren.


Linda's moeder hoorde ervan en vroeg me toen, "Heb je er een naam 
voor?"

Ik antwoordde, "Nou nee ... Heb je er een in gedachten?

Ze haalde haar schouders op, "Nog niet, maar ik zal het mijn gidsen 
vragen."

Twee weken later ontmoette ik haar weer, en zij zei dat zij een antwoord 
had verwacht terwijl zij het automatisch schrift gebruikte, maar in plaats 
daarvan hoorde zij een harde stem in haar hoofd die riep: Akaija!

Toen we op internet zochten naar een mogelijke verwijzing naar het woord 
'akaija', kwamen we terecht op het eiland Aneityum, dat deel uitmaakt van 
de eilandrepubliek Vanuatu in de Stille Oceaan. Op dit kleine eiland zijn er 
zes verschillende uitdrukkingen voor 'wij', afhankelijk van het aantal 
betrokkenen, zoals 'wij tweeën',  of 'wij drieën' of 'wij allen'.

'Akaija' betekent 'wij' in de allergrootste 
betekenis. Het verwijst naar alle aanwezige 
mensen, b.v. alle mensen in een dorp, of alle 
mensen in een land. Het kan zelfs zo groot zijn 
als het hele universum, inclusief de Schepper. 
Verder nog vragen? Dat overtuigde ons... en 
dus werd dat de naam: Akaija.

Maanden later kwamen we te weten dat als je 
de naam 'Akaija' numerologisch analyseert, er 
iets vreemds getoond wordt. Elke letter van 
het alfabet staat voor een cijfer: de A staat 
voor 1, de B voor 2, de C voor 3, enz. 'Akaija' levert een zeldzame 
combinatie op die alleen in onze Nederlandse taal mogelijk is:
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Zelf doen: Elektronen-Spin-Inversie neutraliseren m.b.v. een Akaija 
Neem in je rechter hand een glas water en in je linker hand een (liefst nieuwe of 
schoongemaakte) Akaija. De informatie van de Akaija wordt nu op het water 
overgedragen. Doe dit 3 minuten en dan drink je het water op. De Spin-Inversie is nu uit je 
systeem verdwenen. We hebben dit vaak getest en het heeft altijd gewerkt. Als je het gevoel 
hebt een spin-inversie te hebben opgelopen (met vreemde vermoeidheidsklachten zoals 
boven beschreven), dan zul je binnen 15-30 minuten het verschil duidelijk merken. Heb je 
het al veel langer, dan zal het herstel langer duren en heb je wellicht aanvullende therapie 
nodig om je energieveld op te bouwen en andere verstoringen te elimineren. Ter 
voorkoming: draag de Akaija.  



A=1 
K=11 (11, 22, 33, enz. zijn meestergetallen) 
A=1 
IJ (ij was het 25e Nederlandse teken voor y) = I+J = 9+10 = 19 = 1+9 = 10 
= 1+0 = 1 
A=1. 

Dus: Akaija = Wij allemaal. En... Akaija = 111111

Linda's antwoord op mijn wens op haar begrafenis: Wij zijn één!


Kan een zilveren symbool helende krachten hebben? 
Ik kon de bestellingen niet bijhouden, dus raadpleegden diverse gieterijen 
in Nederland. Toen hoefde ik alleen nog maar de gegoten symbolen te 
polijsten, maar ook dat werd al gauw ondoenlijk. De volgende stap was het 
vinden van een gieterij die zowel het gieten als het polijsten kon doen, 
liefst tegen een betaalbare prijs. Ik meldde me aan bij een Indiase Trading 
Organisatie, want dat was de enige manier waarop ik makkelijk bedrijven in 
India kon vinden... en niet weinig ook! Wij kozen op goed geluk bedrijven 
met de mooiste namen uit, stuurden hen moedermodellen van de Akaija en 
een paar weken later bezochten wij deze bedrijven in India, eerstens om er 
zeker van te zijn dat wij geen kinderarbeid zouden steunen. Met één bedrijf 
werken we nog steeds samen en we beschouwen de eigenaars nu als 
onze vrienden. Dat bedrijf doet uitstekend werk. 
5

In de loop der jaren hebben we tienduizenden Akaija's verkocht en ook 
veel weggegeven. Al doende hebben wij heel veel geleerd over hoe de 
Akaija werkt, door met mensen te praten, naar hun ervaringen te luisteren, 
en te proberen te ontdekken wat er nu eigenlijk gebeurt. Marianne en vele 
collega's gebruiken de Akaija in hun Biofotonen-praktijk en zij geven ons 
professionele inzichten. In het begin begrepen we niet hoe een klein 
zilveren symbool genezende krachten kon hebben. Ik moest echt mijn op 
school geleerde manier van denken veranderen, want de Akaija zette alles 
op zijn kop... Tja, het is een omkeersymbool toch?

Wij hebben ook paragnosten van over de hele wereld geraadpleegd en hen 
om hun professionele inzichten gevraagd in ruil voor een Akaija.

De Nederlandse helderziende Loes van Loon, die de naam Aura Healer al 
had gegeven aan het schilderij waarop het eerste Akaija symbool was 
afgebeeld, zei dat zij zag dat de Akaija kleine wervelingen creëert die zich 
dicht bij de huid bewogen, zich ergens vastzetten en hun energie in het 
lichaam loslieten, waardoor het energiesysteem van de eigenaar werd 

 www.riyogems.com5

12



gesterkt en de kleuren van de aura werden gewekt. Ze noemde het een 
"dokter om je nek." Ze voegde dit toe...


Dit wordt Dit 
Dit wordt Dit 
Dit wordt Dit 
Dit wordt Dit 

Een helderziende uit de omgeving van Vancouver, Toni Petrinovich , 6

vertelde ons dat de Akaija de blauwdruk reactiveert waarmee mensen 
worden geboren. In elke cel, of het nu om een mens, dier of bloem gaat, is 
de hele geboorte-blueprint of levensplan reeds aanwezig.

Als iemand afwijkt van zijn geplande pad, begint hij zich ongelukkig te 
voelen. Iemand kan bijvoorbeeld proberen vast te houden aan een baan uit 
angst anders het maandelijkse inkomen te verliezen. Het past allang niet 
meer bij hem, maar stoppen is eng. Een betere verbinding met de ziel 
maakt bewuster en zelfverzekerder. Dus de Akaija helpt om de angst te 
overwinnen en zo is er moed de eerste stap in het onbekende te zetten, in 
het vertrouwen dat eventuele problemen opgelost kunnen worden. Ze zei 
ook dat de Akaija mensen weer helpt eenheid te ervaren... die hen met 
elkaar verbindt.

Cynthia Tierra , een healer en channeler in Sedona zei: "Dit is werkelijk 7

een krachtig spiritueel hulpmiddel dat in deze tijd aan de mensheid wordt 
gegeven met het doel de spirituele groei van allen te bevorderen."

Na 15 jaar met de Akaija te hebben gewerkt, zijn wij tot de conclusie 
gekomen dat de Kracht die de Akaija doorgeeft afkomstig is uit de 
kosmos, daar waar we als ziel vandaan komen. Of met andere woorden: 
uit de Eenheid van Wij. 

De Akaija versterkt de navelstreng waardoor wij 'gevoed' worden met 
goddelijke energie. Zoals Loes zegt: het wekt de kleuren van de aura. Dan 
wordt ons energieveld sterker, dichter en zijn we beter beschermd.


 https://www.sacredspaceswa.com6

 https://www.sedonahealingfromtheheart.com7
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Een zeer speciaal verslag kwam van een Russische vrouw, Natalia 
Ananeva. Toen de kernramp van Tsjernobyl plaatsvond, werkte zij voor het 
Russische ministerie van Energie en was zij een van de zogenaamde 
liquidateurs: Vrijwilligers die na de explosie hielpen de stralingsbron te 
isoleren om de omgeving te beschermen. Zij deden dit ten koste van hun 
gezondheid, en velen offerden hun leven. Degenen die het overleefden, 
kregen vaak kanker of andere ernstige gezondheidsproblemen. Natalia 
kende veel overlevenden en hun kinderen, van wie velen ook gezondheids- 
en mentale problemen hadden.


Nadat een artikel over de Akaija verscheen in het Poolse tijdschrift 
Nieznany Świat , vroeg Natalia ons een Akaija te doneren om haar te 8

helpen. Ook zij had kanker. Wij hebben haar ontmoet tijdens haar bezoek 
aan Nederland aan de Keukenhof, dat op haar verlanglijst stond. We gaven 
haar niet één, maar vele Akaija’s.

In 2014 werden we geïnterviewd door het Russische spirituele tijdschrift 
Oracula  in Moskou en we nodigden Natalia uit om haar verhaal te delen. 9

Vervolgens vertelde zij over de geweldige effecten die de Akaija op haar en 
anderen die er een hadden gekregen, had gehad. De video staat online .
10

Niet elke ziekte kan worden overwonnen, maar het is duidelijk dat een 
betere verbinding met de geestelijke wereld een grote hulp is bij het 
verbeteren van de gezondheid, zelfs voor slachtoffers van blootstelling aan 
nucleaire straling. 

 http://www.nieznanyswiat.pl/8

 https://www.oracle-today.ru/9

 https://www.youtube.com/watch?v=6aZnMa28mSQ&t=264s10
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De Akaija-Aarde Verbinding 
In 2009 dachten we dat we alles wel begrepen hadden over dit symbool. 
Het had ons leven veranderd. Het was veel meer dan we verwacht hadden, 
maar .... dat was het. Dank je wel, Linda!

We zaten er zó naast...

In 2009 ontdekte ik dat je een gewone zilveren Akaija kunt combineren met 
z'n spiegelbeeld. De resulterende vorm bestaat dan uit 5 volledige ringen. 
Weer het getal 5. Gecombineerd vormen ze een 3-dimensionaal 
pentagram. Dit symbool kreeg ook een naam: Akaija-Iloa. Iloa betekent: ik 
ben. Want als wij echt één zijn, kun je zeggen: Ik Ben.


Het betekent ook dat ieder van ons beide kanten van de medaille 
belichaamt. Wij zijn yin en yang, wij zijn zowel links als rechts. Wij zijn licht 
en schaduw. Wij zijn één. Je kunt niet zeggen dat je goed bent terwijl je de 
slechte dingen die je gedaan hebt negeert. Als je zowel je licht als je 
schaduw accepteert, ben je heel. Een moordenaar is nog steeds een deel 
van wij, net als de koning, de heilige man, de non, mensen van alle kleuren 
en religies, en ook.... Jij.


Een paar maanden later ontdekte ik een korte video die gebaseerd was op 
het onderzoek van Jim Alison , die had berekend dat een aantal van de 11

megalithische plaatsen uit de oudheid op aarde, zoals de piramide van 
Gizeh, Machu Pichu, Cuzco, Paaseiland en Angkor Wat, op één rechte lijn 
liggen die rond de Aarde loopt in een hoek van 30º ten opzichte van de 

 Jim Alison's Website is http://home.hiwaay.net/~jalison/ 11

Er is nóg een onderzoeker die hetzelfde heeft ontdekt, Jacques Grimault. Over zijn studie is een 
documentaire gemaakt met de naam 'de Openbaringen van de Piramide', die geheel gewijd is aan de 
'Gekantelde Evenaar van de Oudheid'. Regie: Patrice Pooyard.
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evenaar. Daarom wordt het de 'Gekantelde Evenaar van de Oudheid' 
genoemd. Wat mij verblufte was de naam van een klein eilandje in de Stille 
Oceaan, precies tussen Paaseiland en het Angkor-tempelcomplex in 
Cambodja. De naam: Anatom.

Is dat niet de Franse benaming voor Aneityum! 
Vijf van deze plaatsen liggen precies 72º uit elkaar, waardoor de 
Gekantelde Evenaar in 5 gelijke segmenten wordt verdeeld. De plaatsen 
die samenvallen met deze punten zijn:


1. Aneityum 2. Angkor 3. Giza Pyramide 4. Een verloren eiland op de kaart van Piri Reis 
5. Paaseiland 

Als je dan cirkels trekt rond elk van deze 5 punten, zodat elke cirkel de 
volgende locatie raakt, krijg je een interessant symbool: de vorm van de 
Akaija-Iloa! Maar dan wel één die de hele planeet omringt!

De Akaija-Iloa vertoont overigens hetzelfde principe als Linda's ring!


Aneityum  
Dit was zo verbazingwekkend dat Marianne en ik besloten een reis te 
maken naar Vanuatu in de Stille Oceaan, ongeveer 1000 km ten noorden 
van Nieuw-Zeeland. De republiek bestaat uit 80 eilanden, waarvan 
Aneityum het zuidelijkste is.

Alhoewel Aneityum geen toeristische 
bestemming is, zochten wij er toch 
naar onderdak en zo kwamen we in 
contact met een regeringsfunctionaris, 
Alfred. Wij schreven hem over ons plan 
om Aneityum te bezoeken om bewijzen 
te vinden dat het verbonden was met 
de ring van antieke plaatsen. Wij 
zonden hem de beschrijving van Akaija 
en zijn antwoord was: "Drie van mijn 
broers zijn getrouwd met vrouwen uit 
Aneityum."
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Wat zijn de kansen daarop?

Met zijn hulp kregen we contact met een man, Reuben die ons opwachtte 
nadat ons vliegtuig was geland op de grasstrook van het atol binnen het 
koraalrif dat heel Aneityum omringt. Hij was een van de twee heilige 
mannen en tevens de verhalenverteller van het eiland die de kastom 
(tradities) en de geschiedenis kent. Hij was de beste man die we ons 
hadden kunnen wensen.


Elf dagen lang spraken wij bijna onafgebroken 
met Reuben en zo leerden wij dat de mensen 

van Aneityum vertellen dat zij van de sterren komen, net als de Dogon in 
Afrika. Meer dan dat, het land van de Dogon ligt ook op de gekantelde 
evenaar van de oudheid.

In de omgangstaal van Aneityum betekent het woord Numu 'vis'. De meer 
heilige betekenis van Numu is 'leven'. Een soortgelijk klinkend Dogon 
woord is: Nommo. Dit verwijst naar de visachtige wezens die leven vanuit 
de sterren naar de Aarde 
brachten. 
12

Wat grote indruk op ons 
maakte was Reubens schets 
van het oude bestuur-
systeem van Aneityum, die 
hij op een morgen in onze 
hut maakte. Daarmee legde 
hij uit dat Aneityum is 
verdeeld in 6 regio's. Het 

 Geometrie van de Schepping, Drunvalo Melchizedek: https;//druvalo.net12
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symbool dat de stamhoofden van elk gebied verbindt is het zodiac-teken 
Vissen. De twee belangrijkste stamhoofden behoren tot de gebieden die 
op twee vissen lijken met de neuzen tegen elkaar. Ruben is de heilige man 
die behoort tot het chief van het Oosten.

Wat het echt interessant maakt is dat wanneer deze schets op een 
wereldbol wordt geplaatst met daarop de lijnen van de Akaija-Iloa, het 
visteken dat het gouvernementele systeem van Aneityum voorstelt precies 
op één lijn ligt met het snijpunt van de Akaija-Iloa lijnen boven de 
gekantelde evenaar. Deze match is perfect uitgelijnd met het noorden!
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Angkor, Cambodja 
Nu waren we ervan overtuigd dat we iets bijzonders op het spoor waren. 
Dus besloten we de andere 4 plaatsen op deze oude evenaar te bezoeken. 
In 2018 bezochten we Angkor in Cambodja.

Angkor is een enorm gebied met een diameter van honderden kilometers. 
Volgens Graham Hancock zijn er 72 oude tempelplaatsen, waarvan de 
Angkor Wat tempel het beroemdst is. De tempels samen weerspiegelen 
o.a. het sterrenbeeld Draconis zoals het er ongeveer 12.500 jaar geleden 
uitzag. 
13

Miljoenen mensen bezoeken de tempels elk jaar. In onze zoektocht naar 
informatie kwamen wij in contact met de eigenaar van een midgetgolfbaan 
in Siem Reap, vlakbij Angkor Wat, mr. Tee Tam.  Hij was vroeger gids voor 14

Angkor geweest, maar runt nu een midgetgolfbaan, waarbij elke hole 
prachtig is versierd met een replica van een Angkor-tempel. In het begin 
kon hij geen verband vinden tussen ons verhaal en wat hij wist over de 
geschiedenis van Angkor. Toen zag hij in een flits het pentagram op mijn 
computer en zei, "Wacht! Ik ken dit symbool! Het is hier heel belangrijk!"

We hadden het nergens in Angkor gezien, maar in plaats van op een 
bepaalde een plek naar aanwijzingen te zoeken, hadden we op een 
bepaald moment moeten kijken. Als we rond half april, tijdens het 
Cambodjaanse Nieuwjaar, in Cambodja waren geweest, zouden we 
miljoenen pentagram sterlantaarns zijn tegengekomen, elk versierd met 
een ring die de 5 punten verbindt.

Mr. Tee legde uit dat tijdens het Khmer Nieuwjaar, alle huizen en straten 
ermee versierd zijn. Hij zei dat de sterren in de huizen de mensen hieraan 
herinneren: wij zijn met de sterren verbonden.


 Graham Hancock, https://grahamhancock.com13

 Angkor Wat Putt, https://www.angkorwatputt.com/14
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Biogeometry 
Door de Akaija kwamen we in contact met een Zwitserse vrouw die in een 
dorp woont dat geheel bevrijd werd van door straling veroorzaakte 
klachten. De wetenschap die dat mogelijk maakt heet Biogeometry, 
ontwikkeld door een in Zwitserland opgeleide Egyptische architect, dr. 
Ibrahim Karim.  Wij hebben intussen een gedeelte van de opleiding 15

gevolgd om die techniek te leren begrijpen en toepassen, gebruik makend 
van fysische radiësthesie als meetmethode om subtiele energieën te 
meten, te manipuleren en te harmoniseren met behulp van vormkracht, 
hoeken, kleuren, enz. Deze techniek kan worden gebruikt om de kwaliteit 
van de energie die wordt opgewekt door aardegrids en andere verstorende 
energiebronnen, zoals zendmasten voor mobiele telefonie, te 
harmoniseren, zodat zij niet langer schadelijk zijn voor levende wezens 
terwijl de energie gewoon aanwezig blijft en gebruikt kan worden. 
16

Met deze kennis in het achterhoofd, bestudeerde ik de vormen van de 
honderden pilaren die in Angkor Wat gevonden zijn. Vanuit dit perspectief 
bezien is mijn gedachte dat de pilaren in Angkor Wat werden gebouwd om 
subtiele energieën aan te trekken en te verzamelen en dat Angkor Wat 
deze energie op een of andere manier manipuleert om iets te 
bewerkstelligen... maar wat precies?  17

 Biogeometry: https://www.biogeometry.ca/15

 Lees ook het artikel dat verscheen in Spiegelbeeld: https://akaija.com/nl/biogeometrie/16

 Lees ook het artikel van ons bezoek aan Angkor, getiteld 'Samudra Manthan', https://akaija.com/en/17

akaija-for-gaia/samudra-manthan/
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Kaapverdië - Atlantis Reloaded 

Het jaar daarop, 2019, gingen we zowel naar Kaapverdië in de Atlantische 
Oceaan als naar Paaseiland in de Stille Oceaan. Kaapverdië ligt relatief 
dicht bij de virtuele plaats waar de lijnen van de Akaija-Iloa de gekantelde 
evenaar kruisen. Er is daar nu niets, maar onderzoeker Jim Alison heeft 
uitgevonden dat er lang geleden een eiland moet zijn geweest. Er bestaat 
namelijk een oude kaart die bekend staat als de Kaart van Piri Reis, een 
Turkse admiraal en cartograaf rond de tijd van Columbus. Er wordt gezegd 
dat zijn kaarten zijn gemaakt aan de hand van veel oudere kaarten. Het 
toont Zuid-Amerika en zelfs delen van Antarctica dat pas honderden jaren 
na Columbus ontdekt zouden worden. Dus hoe is dit mogelijk? De kaart 
ziet eruit alsof hij vanuit de ruimte is gemaakt.

In het midden van de kaart is een 
rood eiland dat precies lijkt te 
liggen waar de li jnen elkaar 
kruisen. Veel mensen hebben 
gesuggereerd dat dit eiland een 
overblijfsel is van Atlantis. We 
besloten dat eiland te bezoeken 
dat het dichtst bij de gekantelde 
e v e n a a r l i g t , S a n t i a g o i n 
Kaapverdië.

Wij bezochten Paaseiland in 
november van datzelfde jaar, 
omdat wij beiden sterk het gevoel hadden dat er binnenkort iets zou 
gebeuren waardoor wij de reis niet zouden kunnen maken.

We hebben niets spectaculairs ontdekt op Santiago noch op Paaseiland, 
maar we hebben er wel iets meegemaakt dat verband houdt met onze 
geschiedenis en zelfs met de huidige situatie, want terwijl ik dit artikel 
schrijf, zitten we midden in de Coronacrisis, die kort na onze reis naar 
Paaseiland is begonnen. Gelukkig hadden we naar ons gevoel geluisterd! 
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Om uit te leggen wat er gebeurd is, moet ik eerst een persoonlijk verhaal 
vertellen dat het grootste deel van mijn leven heeft bepaald.


Verdriet over mijn rol in Atlantis 
Een jaar voordat Linda door de bliksem werd getroffen, werd ook ik 
getroffen door een storm toen ik naar huis reed. Mijn storm was een 
ijskoude hagelbui. Mijn voorhoofd was blootgesteld en die avond had ik de 
ergste hoofdpijn van mijn leven. Ik kreeg sinusitis, een infectie van de 
sinusholte.  Die ontsteking werd met succes behandeld, maar sindsdien 
had ik één keer per week een loopneus die overdag zo erg werd dat ik de 
hele tijd begon te niezen en 's avonds had ik meestal erge hoofdpijn. De 
volgende dag zag de plek rond mijn 3e oog eruit alsof hij verbrand was 
door de zon.

In de aansluitende nacht voelde het alsof ik ergens verdriet over had, maar 
niets dat ik kon bedenken resoneerde met dat verdriet. Ik consulteerde 
reguliere en alternatieve specialisten, onderging allergietesten, deed 
diverse therapieën... niets had effect. Reguliere medicijnen maakten het 
alleen maar erger.

In 2017 kwamen we in contact met een paragnoste in België, Lut van de 
Velde.  We hadden haar al 18

eerder benaderd voor een 
lezing over een ander symbool 
dat ik door inspiratie had 
gecreëerd, de Chram. Toen we 
haar vertelden over mijn 
loopneus-probleem, kregen 
we een channeling van haar 
die alles veranderde.

"Uw visionaire gaven die u 
bezat tijdens Atlantis zijn 
vernietigd. U werd uitgelachen 
om uw voorspellingen en zo 
v e r n e d e r d d a t u d i e 
zienersgave nooit meer zou 
durven gebruiken." 
Blijkbaar was ik een van de zieners in de laatste dagen van Atlantis.


 https://ra-am.be18
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Een ziener zijn... dat klinkt bijzonder, maar laat ik de dingen in perspectief 
zetten. Van wat ik over Atlantis geleerd heb, was het toen heel gewoon om 
een 'ziener' te zijn, omdat Atlantiërs meer verbonden waren met de 
lichtwereld en vaak advies zochten over alledaagse zaken en nationale 
aangelegenheden. Ik denk dat de zieners van Atlantis vergeleken kunnen 
worden met heilige mannen van inheemse stammen. De moderne term zou 
deze kunnen zijn: regeringsadviseurs.

Zieners combineerden informatie die ze van Spirit ontvingen met 
zonnewaarnemingen, weerpatronen, veranderingen op Aarde en dingen 
die gaande zijn in de samenleving. Alles is met alles verbonden. Een 
slechte zomer veroorzaakt een slechte oogst en resulteert in hongerige 
mensen. Wanneer het klimaat verandert, moet de samenleving zich 
aanpassen om hongersnood en daaruit volgende andere rampen te 
voorkomen. Hoe vroeger op de zaken wordt geanticipeerd, hoe 
gemakkelijker en doeltreffender de maatregelen zullen zijn. 


De Corona-crisis 
Laten we naar de situatie van vandaag gaan. Terwijl 
ik dit artikel schrijf, is het voorjaar 2021 en zitten we 
midden in de Corona-crisis, die nu kan worden 
omschreven als de ergste crisis sinds de Tweede 
Wereldoorlog.

Blijkbaar ben ik nog steeds een ziener, want in reeds 
2011 schreef ik een Brief aan alle Regeringen,  die 19

werd gepubliceerd in het Nederlandse tijdschrift 
Spiegelbeeld.  Deze brief is geïnspireerd op de 20

prachtige toespraak van opperhoofd Seattle tot de 
president van de Verenigde Staten in 1854.

Ik schreef, "En als er straks een griep uitbreekt ... dwingt u dan iedereen 
zichzelf te vergiftigen met dezelfde vloeistof? Of laat u ieder van ons de 
vrije wil om keuzes te maken, zelfs als die irrationeel lijken?" 
De huidige situatie is dat wereldwijd alle mainstream nieuwsmedia sinds 
het begin van de crisis in januari 2020 24/7 angst hebben gezaaid door te 
suggereren dat het Coronavirus honderden miljoenen mensen zou doden. 
Nu blijkt duidelijk uit de globale statistieken van 2020 dat het dodental 
vergelijkbaar is met voorgaande jaren. Interessanter nog is dat vanaf het 
moment dat Corona begon, bijna niemand meer stierf aan griep, en dat het 

 Brief aan alle Regeringen, https://akaija.com/nl/downloads/artikelen/brief-aan-alle-regeringen/19

 Januari 2012, Spiegelbeeld, www.spiegelbeeld.nl20

23



dodental als gevolg van Corona in 2020 in dezelfde orde van grootte ligt 
als het dodental als gevolg van griep in voorgaande jaren. De logische 
vraag is dan: Is Corona de nieuwste variant van de griep ?

Laten we wel wezen: Influenza, de griep, is ernstig: elk jaar sterven 
honderdduizenden mensen aan of met Influenza. Maar de wereld was 
eraan gewend en niemand maakte zich er echt zorgen over, omdat het als 
deel van het leven werd beschouwd. Mensen 'moeten' ergens aan 
overlijden en Influenza kan net die ene druppel teveel zijn.

Sinds 2000 werden elke paar jaar nieuwe pandemieën uitgeroepen, zoals 
Zika, Vogelgriep, H1N1, Mexicaanse griep, Sars, enz. Elke keer werd een 
vaccin geïntroduceerd en verkocht aan regeringen. Maar het dodental 
bleef altijd zo laag dat de mensen het snel vergaten en de media er niet 
meer over schreven.

Ik zag dit aan en rekening houdende met de vele andere signalen besefte 
ik dat er veel meer aan de hand was, en de vraag die mezelf stelde was 
steeds: Wanneer gaan ze griep promoten als een pandemie om vaccins te 
verkopen, want dan hebben ze gegarandeerd succes. Tenslotte is 'de 
Griep een jaarlijks terugkerende ziekte waar iedereen weleens mee te 
maken krijgt. Met dat in gedachten heb ik die zin toegevoegd aan mijn 
brief aan alle regeringen, tien jaar voordat het echt gebeurde.

De voortdurende paniekzaaierij door politici en publieke media heeft de 
mensheid als geheel a.h.w. gehypnotiseerd, hun mindset veranderd. De 
meeste mensen zijn nu bereid zich te laten vaccineren, zelfs al gaat het om 
een experimentele vloeistof, die voor het eerst in de geschiedenis 
genetische codes bevat. Dit zogenaamde 'vaccin' – de term 'vaccin' is 
geen correcte benaming – is niet volledig getest; het is in minder dan een 
jaar na de uitbraak reeds op de markt gebracht. Een deel van de bevolking 
heeft zelf brononderzoek gedaan en kennis genomen van wat 
vooraanstaande virologen, specialisten anderen erover schrijven en zij 
weigeren de vaccinaties. Deze kritische specialisten worden publiekelijk 
vernederd. Politici dreigen weigeraars het internationaal reizen te 
ontzeggen, evenals bezoek aan evenementen en grote winkelcentra.

Een grote en groeiende groep gezondheidswerkers, wetenschappers, 
advocaten en zelfs politici en journalisten ziet het grotere plaatje van wat er 
wereldwijd gaande is Zij zijn de moderne zieners.... hoewel de naam 
'zieners' beter veranderd kan worden in klokkenluiders.

De mainstream media noemt alle mensen met een andere mening 
aluhoedjes en complotdenkers. Ze worden ontkend, belachelijk gemaakt 
en vernederd. Onder invloed van televisie en kranten, worden zij door veel 
mensen zelfs gezien als asociaal en onverantwoordelijk. Toch beginnen ze, 
helaas, gelijk te krijgen. Er is groeiend bewijs voor ernstige bijwerkingen, er 
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zijn al tienduizenden sterfgevallen, niet door de ziekte, maar door de 
middelen en maatregelen.


Channelings over Atlantis 
Laten we teruggaan naar Atlantis.

Degene die via Lut sprak voegde 
eraan toe: "Jullie doen belangrijk 
vorsingswerk in dienst van de 
Nieuwmaking en daardoor worden 
jullie sterker onder vuur genomen 
door intelligenties die dat trachten te 
verhinderen. (...) 
U heeft uiteraard een verbinding staan 
met het Atlantis-archief, want daar 
haalt de meeste informatie. U wilt 
namelijk weten in welke baan de Aarde zich bevond vóór de laatste grote 
klap die haar werd toegediend, waardoor ze uit haar baan werd gerukt en in 
een andere omloop om de Zon ging draaien en om haar as ging draaien. 
Op het moment dat de antennes die u gebruikt om op andere werelden af 
te stemmen, vrij staan, wordt u blootgesteld aan straling. Dus wat er 
gebeurt tijdens deze zogenaamde aanvallen is dat het hele gebied van het 
derde oog roodgloeiend wordt omdat je eigenlijk dat derde oog wilt 
gebruiken, maar je durft niet. Er is daar een trauma, een zeer ernstig trauma 
dat nog geheeld moet worden. (...)

De vernederingen die u daar als visionair heeft ondergaan hebben zelfs tot 
auto-destructieve neigingen geleid. U wilde zichzelf van kant maken, zoals 
zovele anderen die een priesterlijke geaardheid hadden, en die trachtten de 
wereld te redden. De wereldredders zijn toen bijna allemaal het slachtoffer 
geworden van zelfdoding omdat er niks anders opzat. Er werd niet naar 
hen geluisterd en dus moesten er krachtige signalen worden gesteld. 
Mevrouw weet daar alles van, want zij heeft destijds als ambulante kracht 
voor de heling-klinieken gewerkt en getracht personen met zwaarmoedige 
gedachten op andere gedachten te brengen, waar zij niet altijd kon in 
slagen. U was dus destijds een 'witvrouw' die vrijwel al haar vrije tijd 
besteedde door mensen op te sporen die zich in hun zware bui van 
zwaarmoedigheid hadden teruggetrokken in ondoordringbare gebieden 
waar ze met rust wilden gelaten worden. U wilde hen aansporen om toch 
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weer aan te sluiten bij een soort van priesterklasse om gezamenlijk druk te 
kunnen uitoefenen op regeringen om voorbereidselen te treffen tegen de 
aankomende of op handen zijnde calamiteiten. Die catastrofes zijn echter 
veel sneller gekomen dan de meesten konden voorzien in de geest. En u is 
daar uiteindelijk zelf ook het slachtoffer van geworden." 
Om dit trauma te helen werd mij voorgesteld een regressie te ondergaan 
om met mijn eigen innerlijke ogen te zien wat ik in die tijd had gedaan en 
meegemaakt. Om te helpen bij de genezing, werden zowel een onthullend 
als een kalmerend homeopathisch middel voorgeschreven in een 
ongebruikelijk hoge potentiëring. Ze zouden helpen de oude tijden naar 
boven te brengen. Er werd aan toegevoegd dat deze recepten zeer 
krachtig zouden werken omdat diepere lagen van het celbewustzijn 
zouden worden geopend en veel narigheid uit de zogenaamde 'vergeten' 
tijdperken aan de oppervlakte zou kunnen komen. Tijdens deze regressie 
was Marianne aanwezig en zij kon zich afstemmen op dat wat ik zag. Ze 
wist zelfs wat ik even later ging zeggen.

Er van uitgaande dat er enige waarheid schuilt in mijn waarnemingen, 
moet gezegd worden dat wat ik hier beschrijf mijn persoonlijke en 
beperkte perspectief is. Evenwel... door mijn functie en mijn vermogen om 
meer dan gemiddeld te 'zien', was ik me waarschijnlijk meer bewust van 
wat er op grotere schaal gebeurde dan de meeste mensen in die tijd.

Wat ik 'zag' was dat ik een soort priester  was, staande in wat leek op een 21

bruidssluier, die wijd uitgespreid lag over de omringende aarde, dus ik was 
sterk met de Aarde verbonden. Ik droeg een grote robijn op mijn voorhoofd 
die me hielp mijn derde oog te gebruiken. Ik was de bewaker of bewaarder 
van één van vijf zeer hoge torens. Deze torens waren in staat om de 
frequentie van Atlantis te stabiliseren, het klimaat te beheersen en 
waarschijnlijk zelfs invloed uit te oefenen op de geestesgesteldheid van de 
mensen. Ik denk ook dat deze torens in staat waren om het magnetisch 
veld van de Aarde sterk te houden, bijvoorbeeld tijdens zonnestormen. 
Soms werden ze omgeven door een paarse elektrische gloed. Voor de 
beste werking moesten ze vaak worden afgestemd, wat een deel van mijn 
talent was, rekening houdend met alle waarnemingen betreffende 
kosmische gebeurtenissen en de actuele situatie in Atlantis. Het 
afstemmen van deze torens was een zeer verantwoordelijke taak, want een 
verkeerde instelling kon grote gevolgen hebben.

Ik zag toen dat het Torenwachtersgilde werd geïnfiltreerd door duistere 
krachten. Deze wilden de torens gebruiken om mensen te controleren op 

 Het woord 'priester' heeft in onze huidige tijd een religieuze lading. Ik bedoel te zeggen dat ik een 21

een functie had waarbij contact met de onzichtbare dimensies een rol speelde.
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manieren die niet dienstbaar waren. Ik wist daarnaast ook van kosmische 
gebeurtenissen die in de nabije toekomst zouden plaatsvinden. Daarvoor 
zouden de torens meer dan ooit steeds moeten worden bijgesteld. Ik 
concludeerde dat die kosmische gebeurtenissen in combinatie met 
infiltratie, op zo'n gevoelig moment ertoe zouden kunnen leiden dat 
Atlantis volledig zou kunnen worden vernietigd en zelfs onder de golven 
kunnen verdwijnen.

Toen ik dit aan de regering meldde, werd ik belachelijk gemaakt en 
vernederd, en mijn robijn werd afgepakt. Vermoedelijk had ik de verkeerde 
mensen wakker gemaakt waardoor ik als een bedreiging werd gezien en 
dus moest ik uit beeld verdwijnen. Dat was al velen voor mij overkomen. 
Hun actie had succes, want ik was zo boos en gekwetst dat ik mijn baan 
als torenwachter opzegde. Ik wilde er niets meer mee te maken hebben, ik 
haat mijn gave. Ik trok me terug en wilde een eind aan mijn leven maken. 
Marianne vond me en kon me voor zelfmoord behoeden, maar ze kon me 
er niet van overtuigen mijn werk weer op te nemen.

Niet lang daarna vonden de kosmische gebeurtenissen plaats, maar ik was 
er niet om het ergste te voorkomen. Niet dat mijn deelname Atlantis gered 
zou hebben, maar ik had op zijn minst moeten helpen, er te zijn! Nu had ik 
niets gedaan, en toen Atlantis volledig vernietigd werd en miljoenen 
omkwamen, had ik er diep spijt van dat ik niets had gedaan, een trauma 
dat mij sindsdien heeft achtervolgd, hoewel ik mij er niet van bewust was. 
Het was een verborgen trauma dat me dwong er aandacht aan te 
besteden. Vandaar de loopneusdagen, een poging van mijn lichaam om 
aandacht te vragen voor dat diepe verdriet.

Door het lezen van andere channelings en boeken geschreven door Lut, 
door Edgar Cayce, Shirley Adams en andere mensen die informatie uit 
aardse en andere bronnen hadden verzameld, leerde ik dat de laatste 
catastrofe van Atlantis een wereldwijde catastrofe was met uiterst 
krachtige aardbevingen en grote overstromingen. Niet alle mensen werden 
gedood, maar degenen die overleefden werden geconfronteerd met giftige 
gassen van de vele uitgebarsten vulkanen. Slechts enkele eilanden van 
Atlantis bleven over, zoals de Azoren, de Kaapverdische Eilanden en de 
Canarische Eilanden. Deze gebeurtenissen hebben een diep wereldwijd 
trauma achtergelaten in het collectieve bewustzijn. Veel mensen die 
vandaag leven, lijden onbewust aan het verborgen trauma van wat er toen 
is gebeurd.

Laten we de torens nog even van dichterbij bekijken.

Ook jij hebt waarschijnlijk de 'Lord of the Rings' gezien, en heel misschien 
zelfs Tolkien’s boek gelezen. Vele jaren geleden kochten wij de doos met 
DVD's, waarin ook dvd's met 'special features' zitten, die vertellen hoe de 
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film werd gemaakt en andere achtergrondinformatie. We hadden er nooit 
aandacht aan besteed, omdat het de film was die we wilden zien. Toen we 

dat uiteindelijk wel deden, leerden we dat Tolkien 
zijn hele leven lang oude herinneringen aan zijn 
incarnatie(s) in Atlantis had opgeschreven! Lord of 
the Rings is dus een regressieverhaal vanuit 
Tolkien’s perspectief. Natuurli jk is de film 
gedramatiseerd, maar met veel min of meer 
nauwkeurige details.

De torens die zo'n belangrijke rol spelen in Middle-
Earth zouden wel eens dezelfde kunnen zijn die ik 
had gezien, hoewel ze in mijn herinnering nog veel 
hoger en 'atmosferischer' waren. De filmmakers 
legden uit dat die torens oorspronkelijk elfentorens 
waren, die hun werk goed deden, totdat ze in 
andere handen vielen, werden aangepast en torens 
van duisternis werden. Niet allemaal, maar sommige 
waren zeker bolwerken van kwade krachten. 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Reactivering van het trauma - Kaapverdië 
Onze bezoeken aan Kaapverdië en Paaseiland waren beslist bijzonder. We 
voelen ons gelukkig dat we er waren. Maar er gebeurde iets dat we beslist 
niet verwacht hadden.

De remedies voorgeschreven door Lut werkten uitstekend! Eindelijk, na 
meer dan 30 jaar, was ik verlost van de loopneusdagen, op een paar milde 
na die nauwelijks het vermelden waard zijn. Door de waarschuwing over 
de sterke effecten die deze remedies konden hebben door oude 
herinneringen op te rakelen, verwachtte ik een heftige confrontatie met 
nare herinneringen, of wat dan ook. Maar nee... vele maanden gingen 
voorbij en er gebeurde helemaal niets van dien aard. Ik voelde me goed en 
vroeg me af: waarom werd me dat verteld?

Dus wat er daarna in Kaapverdië gebeurde, verraste me volkomen.

Terwijl we rondreden in een huurauto, voelden we beiden overblijfselen van 
de oude energieën van Atlantis op het eiland Santiago, maar .... dat was 
het. Wij hadden gehoopt aanwijzingen te vinden door met de mensen te 
praten, zoals wij in Aneityum en 
Cambodja hebben gedaan. We 
hoopten dat 'de kosmos' ons als 
vanzelf in contact zou brengen met 
de juiste mensen. Maar de inwoners 
van Kaapverdië stammen af uit de 
t i jd van de s lavenhande l en 
voorheen waren de e i landen 
onbewoond. Er zijn dus geen oude 
tradities geworteld in deze grond die 
teruggaan tot de oudheid.

Op de laatste dag van ons verblijf 
besloten we de huurauto in te 
leveren, maar voordat we hem inleverden, bezochten we nog even een 
mooi leeg strand dat we hadden ontdekt, om te genieten van het strand, 
een boekje te lezen en uit te kijken over de oceaan. Wij zaten daar al een 
tijdje toen wij plotseling met geweld naar voren werden geduwd en onze 
tassen, die voor ons stonden, werden weggerukt. Twee mannen gingen er 
vandoor met onze tassen, waarin onze paspoorten, kaarten, rijbewijzen, 
geld en uitrusting zaten. Ik rende achter ze aan, maar ik was geen partij 
voor de jonge energieke mannen. Trouwens, het was ook de wijzere 
beslissing.

Wij hadden het thuisfront kunnen vertellen dat wij het slachtoffer waren van 
een vreselijke overval en we hadden onszelf wijs kunnen maken dat onze 
reis naar Kaapverdië op een totale ramp was uitgelopen. Maar dat deden 
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we niet. Uiteraard misten we onze vluchten en moesten we een paar 
dagen besteden aan het regelen van tijdelijke paspoorten en extra geld. 
Maar onze belangrijkste vraag was: Waarom? Wat probeert 'de kosmos' 
ons te vertellen?

Met dat in ons achterhoofd concludeerden we dat we een paar extra 
vakantiedagen hadden terwijl we wachtten op politie-rapporten, 
vervangende paspoorten, enzovoorts. De kosmos had het zelfs zó 
geregeld dat de eigenaars van ons pension beroepsmatig bevriend waren 
met het consulaat: de meest deskundige hulp die je je kunt voorstellen. We 
hadden een probleem, jazeker, maar er was niets ernstigers gebeurd dan 
het verlies van wat vervangbare spullen en wat geld.

Toen, terwijl we buiten het politiebureau stonden te wachten terwijl onze 
guesthouse owner binnen iets voor ons regelde, realiseerde ik me ineens: 

Waar zijn we hier? 
Op de overblijfselen en in energie van het legendarische continent Atlantis!

Wat doe ik hier? 
Medicatie nemen om een oud Atlantisch trauma te heractiveren om het zo 
te kunnen genezen!

Wel... deze therapie was absoluut niet wat ik voor ogen had gehad, maar 
dat het wat deed was wel duidelijk nu! En we waren best een beetje trots 
dat we deze keer juist hadden gereageerd, We waren niet in de valkuil van 
de slachtofferrol gevallen. In plaats daarvan hadden wij onmiddellijk 
gehandeld, accepterend dat wij op een andere, onvoorziene weg waren 
terechtgekomen en we maakten er nu het beste van. 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Reactivering van het trauma - Paaseiland 
Later datzelfde jaar, gingen we naar Paaseiland.


Paaseiland of Rapa Nui is een van de meest afgelegen plaatsen op aarde, 
vier uur vliegen van het dichtstbijzijnde vliegveld. Het is beroemd om zijn 
legendarische beelden, de Moai, waarvan er honderden zijn. Het officiële 
verhaal is dat deze enkele eeuwen geleden werden gemaakt en geplaatst 
door rivaliserende stammen die er minder dan 1000 jaar geleden 
aankwamen. In een poging om indruk op elkaar te maken, richtten zij de 
beelden op. En om ze naar hun standplaatsen te rollen – tientallen 
kilometers van de mijn verwijderd – werd het eiland van alle bomen 
ontdaan. Het is heden een redelijk kaal eiland met in het midden een 
aangeplant bos.

Als je deze imponerende beelden met eigen ogen ziet nadat je tientallen 
kilometers over vaak hobbelige wegen gereden hebt en jezelf probeert te 
verplaatsen in een lang vervlogen tijd toen die wegen er nog niet waren, is 
het niet moeilijk om in te zien dat het officiële verhaal totaal geen hout 
snijdt. Ten eerste zijn de Moai niet de enige opmerkelijke objecten op 
Paaseiland. Zij maken deel uit van een zeer geavanceerd project op het 
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hele eiland dat alleen bedacht en uitgevoerd kan zijn door een zeer 
georganiseerde beschaving met hoogtechnisch gereedschap, dat wellicht 

van een totaal ander soort was dan wij heden ten dage hebben.

De platformen waarop de Moai zijn geplaatst worden Ahu's genoemd. 
Vanuit ontwerp-oogpunt zijn deze Ahu's in hun oorspronkelijke vorm 
eigenlijk indrukwekkender dan de Moai, 
al vermoed ik dat er geen of misschien 
e e n h e l e e n k e l e o r i g i n e l e M o a i 
overgebleven is.

Wij kunnen bevestigen wat andere 
onderzoekers voor ons ook al hadden 
ontdekt. Enkele Ahu’s hebben de eeuwen 
deels overleefd en vertonen tekenen van 
de zeer geavanceerde megalithische 
bouwtechnieken die ook elders op de 
gekantelde evenaar te vinden is: 
onmogelijk te maken met stenen beitels. 
Bovendien is het zeer onwaarschijnlijk, onmogelijk eigenlijk, dat een kleine 
groep afstammelingen van aangespoelde zeelieden zelfs maar zou 
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overwegen zoiets ingewikkelds en arbeidsintensiefs te maken. Zij zouden 
genoegen hebben genomen met veel eenvoudiger oplossingen, zoals 
houten beelden, vergelijkbaar met de totempalen op andere continenten. 
Op de schaal waarop Paaseiland van beelden is voorzien zou zelfs dat al 
vrijwel onhaalbaar zijn.


Opnieuw raakte ik ervan overtuigd dat de oorspronkelijke bouwers veel 
geavanceerder waren dan officieel wordt aangenomen. Er is duidelijk een 
verband met de andere sites met soortgelijke megalithische structuren. 
Wat de meeste wetenschappers waarschijnlijk over het hoofd zien, is het 
feit dat dit eiland in de loop van millennia vele verwoestende tsunami's uit 
alle richtingen heeft meegemaakt. Alle Moai, op één na, staan dicht bij de 
kust en kijken landinwaarts. Samen omringen ze het hele eiland. Veel 
Moai-groepen zijn volledig verdwenen, maar 
de meeste ahu's zijn er nog. Gebroken 
overblijfselen van de standbeelden kunnen 
honderden meters landinwaarts worden 
gevonden.

Een van de onderzoekers, Brien Foerster,  22

waar ik documentaires van gezien heb, meldt 
dat de oorspronkelijke Moai niet op het 
huidige boven-zeeniveau-deel van Paaseiland 
gemaakt werden, maar zeer vermoedelijk daar waar nu de zee is. De 
enkele overgebleven oudste beelden, zoals ook de grote stenen van de 
oorspronkelijke Ahu-platformen zijn namelijk van basalt gemaakt en zijn 
'te' hard en moeten dus uit een lager op de Rapa Nui vulkanen gelegen 
mijn gekomen zijn, want daar (nu onder water) bevinden zich oudere en 
dus hardere vulkanische materialen. Ook Brien Foerster stelt dat zo'n 
12.000 jaar geleden de zeespiegel moet zijn gestegen tot het huidige 
niveau.


 https://www.youtube.com/watch?v=U3gHEpqMUpY22
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Vermoedelijk waren de oorspronkelijke bewoners al lang weg tegen de tijd 
dat er nieuwe mensen aankwamen. Toen zij de vele op elkaar lijkende 
Moai-groepen zagen, sommige nog overeind, andere omgevallen, hebben 
zij wellicht besloten de Moais en de Ahus zo goed mogelijk te 
reconstrueren.

Met behulp van de kennis van Biogeometrie hebben wij opnieuw getracht 
subtiele energieën te meten. We kwamen tot de voorzichtige theorie dat de 
Moai die het hele eiland omringen, energieën uit de omgeving lijken aan te 
trekken, te verzamelen, op een vooralsnog onbekende manier te 
gebruiken, die dan naar het westen om te leiden via de enkele groep Moai 
die verder landinwaarts staan en die de enige zijn die naar de zee zijn 
gericht.


Omdat wij nog nooit in Zuid-Amerika waren 
geweest, hadden wij gepland om na een 
bezoek aan Paaseiland een paar weken in 
Chili door te brengen, een week in het 
Andesgebergte en een week aan zee bij 
Valparaiso. Op een dag reden we met onze 
huurauto naar een mooie plek die we voor de 
tweede keer wilden zien. We misten de juiste 
afslag en reden onbedoeld Valparaiso 
binnen, omdat er geen afritten meer waren. 
Wij volgden de zesbaans hoofdweg voorbij 
de haven en terwijl wij voor een stoplicht 
stonden te wachten, kwam er een man naar 
onze auto toe en gebaarde dat wij een lekke 
band hadden. Afgeleid, merkten we niet dat 
op dat moment een van onze banden lek 

gestoken werd door handlangers die ons een 
kilometer lang volgden tot we moesten 
stoppen om de band te verwisselen. Toen 
boden ze hun hulp aan, wat we weigerden, 
maar we konden niet van ze afkomen. Na een 
paar minuten, toen we iets uit de afgesloten 
auto moesten pakken, leidden ze ons 
routinematig af, pakten mijn rugzak en 
spurtten weg.

Opnieuw werden wij beroofd van onze 
paspoorten, die wij vergeten waren veilig in ons pension te bewaren. 
Opnieuw moesten we ons bezig houden met politierapporten, nieuwe 
paspoorten, vliegtickets, credit cards, enz. Wederom werden we geweldig 
geholpen door de guesthouse-eigenaars.
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En wederom... er was niets fysieks met ons gebeurd en het enige 
probleem dat we hadden was het vervangen van materiële dingen. 
Natuurlijk kostte het ons geld en tijd, maar dat was alles.

Het helingsproces was duidelijk nog volop bezig. Deze keer waren we in 
de buurt van wat beschouwd wordt als een ander legendarisch continent, 
Lemurië. Het is onbekend of Atlantis en Lemurië op hetzelfde moment 
bestonden. Sommigen zeggen dat Lemurië ouder is en dat veel zielen later 
in Atlantis incarneerden. Hoe dan ook, alle onafhankelijke onderzoekers 
zijn het erover eens dat Lemurië lang geleden ook door een grote 
overstroming werd vernietigd. 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De 12.000-jarige zonnecyclus 
We hebben nu 4 van de 5 belangrijkste plaatsen op de Gekantelde 
Evenaar van de Oudheid bezocht. Alleen Egypte moeten we nog 
bezoeken. Daarna kunnen we hopelijk nogmaals naar Aneityum om de 
zogezegd de cirkel rond te maken. In feite werd in een andere channeling 

door Lut gesuggereerd dat we alle 5 punten in één enkele reis met een 
kleine groep mensen gaan bezoeken om het hele systeem van de 
Gekantelde Evenaar te reactiveren. Op dit moment is die toekomst 
onzeker omdat we vanwege de  Corona-crisis misschien niet meer mogen 
reizen. Maar dingen kunnen veranderen.  Als de wereld het nodig heeft, zal 
het gebeuren.

Zelfs zonder naar de Piramide van Gizeh te zijn geweest, is er al iets dat 
ons in het gezicht staart. Alle plaatsen die we hebben bezocht zijn 
verbonden met de sterren. Aneityum is verbonden door de naam 'Akaija' 
en de mensen van Aneityum zijn op hun beurt verbonden met de Dogon. 
We hebben daar echter geen megalithische bouwwerken gezien. De 
Angkor-tempels tonen wel degelijk megalithische bouwtechnieken en de 
bewoners van die regio vieren het nieuwe jaar met sterren die lijken op de 
Akaija-Iloa. Sommige onderzoekers hebben ontdekt dat de Angkor-
tempels werden gebouwd volgens een patroon dat lijkt op het sterrenbeeld 
Draconis (Draak). Een van de sterren is Tuban, die in die tijd de Poolster 
was. Dit suggereert dat Angkor waarschijnlijk zo'n 12.000 jaar geleden 
werd gebouwd. Verschillende bronnen geven aan dat de laatste 
vernietiging van Atlantis ongeveer 12.000 jaar geleden plaatsvond.

Lemurië is waarschijnlijk ouder, maar op Paaseiland spraken we met een 
man die kan worden omschreven als een verhalenverteller, Lyn Rapu. Hij 
vertelt ons over een continent dat in de Stille Oceaan lag, dat hij Hiva 
noemde. Hij verwees ermee naar Atlantis en niet naar Lemurië, maar 
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waarom weten we niet. Voordat Hiva werd vernietigd, raadpleegde een van 
de koningen een ziener, die hem zei verkenners naar het oosten uit te 
zenden om land te vinden waarheen de mensen konden vluchten. Ze 
vonden Rapa Nui en toen werden de Moai opgericht.

Tekenen van soortgelijke megalithische structuren zijn gevonden in Egypte. 
De piramides van Gizeh zijn verbonden met een ander sterrenbeeld van 
ongeveer 12.000 jaar geleden. Die verwijzing naar 12.000 jaar geleden blijft 
maar terugkomen. Onlangs vielen verschillende stukjes van de puzzel op 
hun plaats toen ik hoorde over het onderzoek van een astronoom, Ben 
Davidson. Hij en vele 'Suspicious Observers'  volgen de activiteit van de 23

Zon al vele jaren en zij hebben een verontrustend (suspicious) patroon 
ontdekt.

De Zon heeft een zonnevlekkencyclus van 
ongeveer 11 jaar, dat is algemeen bekend. 
Tijdens een zonnevlekken-maximum zijn er 
veel zonnestormen, uitstoot van enorme 
magnetische energie en plasma vanuit de 
corona... (vreemde naam niet?) van de Zon, 
en wanneer die op de Aarde is gericht, leidt 
dit tot verhoogde aardbevingsactiviteit. Ben 
Davidson gebruikt deze kennis om 
aardbevingen beter te voorspellen en is 
daar toenemend succesvol mee. Sommige 
zonnestormen kunnen de elektriciteits-
kabels overbelasten, waardoor de stroom 
op grote schaal uitvalt. Dat is de afgelopen 
honderden jaren al vaker gebeurd, maar nog niet sinds de hooggevoelige 
computers hun intrede deden. Zo'n zonnevlam zou nu enorme gevolgen 
hebben.

Er zijn daarnaast nog langere zonnecycli waar niet veel mensen weet van 
hebben. De cyclus waar we hier over spreken herhaalt zich ruwweg elke 
12.000 jaar. Wanneer de zon dán haar maximale activiteit bereikt, kunnen 

z o n n e s t o r m e n v e e l 
verwoestender z i jn , zoals 
historische data laten zien.

Net als de mens heeft de Aarde 
een energieveld dat wordt 
opgewekt door de kern van de 
A a r d e . D i t e n e r g i e v e l d 

 Deze website biedt de mogelijkheid om dagelijkse updates te ontvangen van de actuele activiteit 23

van de zon. http://www.suspiciousobservers.org
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beschermt de Aarde effectief tegen zonnestormen. Normaal gesproken is 
dit veld zeer sterk, maar zo'n 150 jaar geleden begonnen de magnetische 
polen plotseling te verschuiven. De magnetische noordpool bevond zich in 
het noorden van Canada, maar heeft zich nu voorbij de geografische 
noordpool in de richting van Rusland verplaatst, en versnelt nog steeds. 
De magnetische zuidpool bevond zich op Antarctica, maar heeft dat 
continent nu verlaten en beweegt zich naar het noorden. Verwacht wordt 
dat beide polen elkaar ergens in de buurt van Indonesië zullen 
'ontmoeten'. Hoe dichterbij ze komen, hoe zwakker het energieveld van de 
Aarde wordt. Dit maakt de Aarde kwetsbaar voor zelfs kleine 
zonnestormen. Al het leven op Aarde loopt gevaar als een grote 
zonnestorm rechtstreeks op Aarde af zou komen. Maar al ruim voor die tijd 
zullen we het merken door kleinere zonnestormen, grote elektrische 
ontladingen en toenemende meteorieten-acitiviteit.
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De Wereld is Veranderd 

”The world has changed. 
I see it in the water.  
I feel it in the Earth.  
I smell it in the air.  

Much that once was is lost,  
For none now live who remember it. 

J.R.R. Tolkien 
Medium Lut's channelings vertellen dat door laatste grote klap die de Aarde 
in de eindtijd van Atlantis te verwerken ze niet alleen een andere stand 
kreeg, maar bovendien uit haar baan om de Zon gerukt werd en sindsdien 
een andere baan rond de Zon volgt. Echter... de kennislaag  rondom de 24

Aarde (De Akasha) – die niet onverbrekelijk aan de planeet verankerd is – 
bleef de oude baan volgen. De mensheid raakte dus letterlijk verwijderd 
van de oude kennis die in die laag ligt opgeslagen. Het gevolg daarvan was 
dat de mensheid als geheel tot op de huidige dag niet makkelijk contact 
kan maken de geschiedenis van en de lessen uit Atlantis en van daarvoor. 
Mijn persoonlijke gedachte daarbij is dat mes vermoedelijk aan twee kanten 
snijdt... 
Aan de ene kant kan de technologie van Atlantis nu dus ook niet zo 
gemakkelijk her-uitgevonden worden en wie weet is dat maar goed ook. 
Bijvoorbeeld de beheersing van zwaartekracht lijkt geweldig voor vliegende 
auto's, vliegtuigen en raketten. Maar stel je eens voor hoe die technologie 
in de handen van de huidige politici en militairen gebruikt zou worden. 
Eenmaal uitgevonden is er geen weg meer terug. Alles dat uitgevonden 
wordt wordt ook ingezet, denk maar aan de atoombom. Ook de 
Coronacrisis is een voorbeeld van ontspoorde wetenschap, waarbij 
genetische manipulatie misbruikt wordt. 
De andere kant is dat de mensheid, zonder toegang tot het collectieve 
verleden, ook weinig besef heeft van collectief gemaakte fouten. Dezelfde 
fouten kunnen dus makkelijker herhaald worden. Dat maakt ons kwetsbaar 
en het is één van de redenen dat ik dit artikel schrijf... om je als het ware 
een paar zoektermen mee te geven die je kunnen helpen het moeilijk 
bereikbare Atlantis-archief te openen. Zoekt en gij zult vinden... als je de 
vraag 'aan de kosmos' stelt komt het antwoord op enig moment naar je toe. 
Een open mind is dan wat je nodig hebt om die antwoorden te zien en op 
waarde te kunnen schatten. 

 Het werd niet met name genoemd, maar ik vermoed dat dit hetzelfde is als de 'Akasha-Kronieken'.24
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Als kunstenaar maakte ik in Lemurië objecten en werktuigen om de 
mensen te herinneren aan onze onze sterrenafkomst. En dat doe ik nog 
steeds, want de symbolen en schilderijen waartoe ik geïnspireerd word 
dragen dat uit: ons herinneren aan Wij zijn één. Het zijn tevens 
hulpmiddelen die ons energiesysteem versterken, die helpen trauma's 
makkelijker los te laten, die helpen onszelf te vergeven, die ons reinigen 
van dat waar we ooit deel aan hebben gehad en waar we nog moeite mee 
hebben onszelf te vergeven. En hoor wie het zegt... ik denk dat ik 
misschien juist wel daardoor nu m'n rol in Atlantis kan beschrijven, die niet 
in elk opzicht zo mooi was. En dat geldt voor ons allemaal... want als we al 
vervolmaakte zielen waren, dan hoefden we hier nu niet meer zijn. Het 
bewust worden, accepteren en helen daarvan helpt ons de weg terug naar 
Huis te vinden.

In Atlantis bestudeerde ik de sterren en hielp ik om subtiele energieën op 
grote schaal te beïnvloeden. Het werd niet letterlijk zo gesteld – ik denk om 
mij te sparen – maar indirect begreep ik dat ik dat deed vanuit een 'ivoren 
toren', me bijzonder en verheven voelend boven de mensen, en bepalend 
over mensen. Misschien met goede intenties, maar toch... Die torens 
maakten gebruik van machtige Atlantis-technologieën en dat hield een 
enorme verantwoordelijkheid in, omdat vele levens erdoor werden 
beïnvloed. Vermoedelijk kon ik deze verantwoordelijkheid niet dragen en 
heb ik mijn land teleurgesteld. Was ik wijzer of rijper als ziel geweest, dan 
had ik die vernederingen vermoedelijk langs me heen laten gaan en daar 
vanuit innerlijk weten 'boven' gestaan. Of misschien had ik dan nooit die 
functie willen hebben. Maar toen resoneerde het kennelijk met m'n 
onzekerheid en werd ik getroffen in m'n zwakste plek. Dus ging ik onderuit. 
Had ik het kunnen negeren, dan had ik mensen geholpen, had ik ze 
geïnstrueerd, m'n kennis gedeeld, de torens blijven afstemmen... wat dan 
ook. Maar ik had niet moeten opgeven en me als een slachtoffer mogen 
gedragen in een tijd waarin zoveel op het spel stond. Dat is in het kort mijn 
rol destijds, tenminste dat deel ervan dat ik nu nodig heb om mezelf te 
helen van het verdriet dat zich in de vorm van eindeloos niezen aan me 
kenbaar maakte. Ik heb misschien nog veel meer gedaan... foute dingen... 
goede dingen? Geen idee, dat is voor nu kennelijk niet van belang om te 
weten. Wel belangrijk om te weten is dat ook ik m'n schaduwzijde heb. Die 
kan ik maar beter accepteren als deel van mijn Zelf.

Ik vraag me al m'n hele leven lang af wat er gronde ligt aan het huidige 
grootschalige misbruik van de Aarde en van elkaar, omdat het mij enorm 
verdriet wat er gebeurt. Maar nu heb ik geen invloedrijke positie. Nu ben ik 
een van de 'gewone mensen', alhoewel ik nu beslist niemand meer als 
'gewoon' beschouw. We zijn allemáál bijzonder. Niemand is belangrijker 
dan een ander. Een kind in een sloppenwijk van India is net zo waardevol 
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en bijzonder als een politicus in het hoogste kringen van de regering. Het 
heeft alleen nog niet de kans gehad zijn of haar unieke talenten te 
ontwikkelen.

Tijdens deze huidige Corona-crisis zie ik invloedrijke mensen, gesteund 
door ongekende media-mogelijkheden beslissingen nemen die enorme 
gevolgen hebben voor het leven en de gezondheid van miljoenen mensen. 
Sommigen voelen zich verheven boven 'het volk' en vinden zichzelf heel 
belangrijk, maar niet altijd dienen ze de mensheid. Misschien denken ze 
van wel. Of weten ze beter? Misschien vertillen ook zij zich aan de grote 
verantwoordelijk die ze met hun functie en mogelijkheden hebben 
gekregen... dus wie ben ik om hen te veroordelen voor hun fouten?

Hoe dan ook, ik hoop van harte dat ook zij de Kracht zullen vinden terug te 
komen op de ingeslagen weg. Ik hoop dat ze in staat zullen zijn om 
zichzelf, eigenlijk hun Zelf te hervinden en te doen wat er binnen hun 
mogelijkheden ligt om het tij te doen keren. 

Met Linda's inspiratie en ongetwijfeld met hulp van vele onzichtbare 
wezens om ons heen, brengen Marianne en ik hulpmiddelen naar buiten 
die het energieveld van levende wezens versterken, die hen helpen zich 
opnieuw te verbinden met de sterren, die de boodschap 'Wij zijn Eén' in 
zich dragen en die mensen ondersteunen op hun levenspad. Ze gaan de 
hele wereld over. Marianne en ik bezoeken bovendien afgelegen plaatsen 
die op kruispunten liggen van een enorm netwerk in de vorm van de 
Akaija-Iloa rondom onze planeet. We praten met de plaatselijke bevolking 
over hun en onze verre voorouders. Lang verhaal kort... wij houden van de 
Aarde en van de mensheid en ik heb het gevoel dat we nog lang niet klaar 
zijn. We hebben een 'taak' gekregen, die in onze ziel geschreven werd. 
Maar deze taak is geen 'plicht' in de zin van 'wij moeten dit doen'. Het is 
een geschenk dat we gekregen hebben, waar we ons van harte mee bezig 
houden en zo kunnen we dat geschenk doorgeven aan de wereld. Dat is 
een gave waar we vanuit vrijheid helemaal voor gaan.

Hopelijk zal deze informatie helpen om een kritische massa van mensen te 
'infecteren' :-) die nodig is om deze wereld te helen. Zelfs één druppel op 
een gloeiende plaat heeft effect. Vele druppels samen koelen de plaat af. 
Veel mensen op Aarde en ontelbare in de spirituele dimensies werken met 
Liefde om een nieuwe en betere wereld te creëren. En dan bedoelen we 
niet een nieuw soort wereldorde zoals die momenteel wordt gepromoot 
door regeringen en industrieën die daar eigen belangen in hebben. De 
wereld die we willen co-creëren is er een die geleid wordt door het Hart. Of 
anders gezegd, door Vitamine-L: Liefde, Licht en Lachen.

Laat me alles puntsgewijs samenvatten...
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- Linda werd getroffen door de bliksem, waardoor haar energieveld 
instortte.  
- Na haar overlijden inspireert Linda ons om een instrument, de Akaija, te 
maken dat in staat is het energieveld van mensen, dieren en planten te 
herstellen en versterken. 
- Na 15 jaar onderzoek weten we dat de werking van de Akaija vanuit het 
Goddelijke komt, met Wij zijn Eén als centrale boodschap. 
- De dubbele Akaija-Iloa is gelinkt aan de Aarde via een netwerk van 
meestal megalithische tempels, waarbij steeds opnieuw verwijzingen zijn 
naar 12.000 jaar geleden. 
- Ook de Zon heeft een cyclus van ongeveer 12.000 jaar en er zijn sterke 
aanwijzingen dat de Zon binnen enkele tientallen jaren een nieuw maximum 
zal bereiken. 
- De magnetische polen van de Aarde zijn aan het verschuiven. Haar 
energieveld wordt snel zwakker. In combinatie met het verwachte maximum 
van de Zon kan dit een bedreiging vormen voor het leven op deze planeet. 
- De mensheid zit momenteel midden in een zelf-veroorzaakte crisis die 
qua omvang ongekend is in de ons bekende geschiedenis. 
Het jarenlang werken met de Akaija heeft ons geleerd dat dit juweel heel 
effectief kan zijn om een spin-inversie te voorkomen door het energieveld 
sterker te maken. Omdat we kunnen aantonen dat dezelfde vorm als de 
Akaija zich ook rondom de wereld bevindt dienen zich als vanzelf enkele 
vragen aan...

- Zou het kunnen dat dat wat de Akaija voor individuele mensen doet, in 
het groot ook kan gelden voor de Aarde als geheel?  
- Zou het kunnen dat er 12.000 duizend jaar geleden door een 
geavanceerde beschaving bewust een netwerk van tempels rondom de 
Aarde werd gebouwd met het doel om (onder andere) het aardmagnetisch 
energieveld te versterken? 
- Als dat zo is... Functioneert dat netwerk nu nog? En anders... Hoe kan dat 
netwerk weer nieuw leven ingeblazen worden? 
- Zou het zin hebben om de tempels op die plekken weer te gebruiken 
waarvoor ze ooit bedoeld waren, dus ze weer met Licht en Liefde te 
bezwangeren middels meditaties, gebeden, mantra's en andere 
bundelingen van Lichtkracht? 
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- Zijn er nog andere manieren om het energieveld 
van de Aarde zó sterk te maken dat onze kinderen 
en dus ook wijzelf in een volgende incarnatie een 
toekomst hebben? 
Het lijkt haast wel alsof we de laatste dagen van 
Atlantis herbeleven en als het klopt wat ik 
hierboven schrijf, dan hebben we wellicht nog 
enkele tientallen jaren om ons voor te bereiden. 
Dat kan reeds voldoende zijn.

Dan moet ik denken aan de eerste woorden die tijdens de filmtrilogie Lord 
of the Rings werden gesproken door Galadriël, ooit zo geschreven door 
J.R.R. Tolkien, aan het begin van die hoofdstuk: De wereld is veranderd. 
Maar er is hoop. Niets is werkelijk verloren. De Aarde herinnert zich alles. 
Dit verhaal gaat over vijf oude ringen verbonden door een zesde ring, een 
onzichtbare ring die... in Liefde... alle andere verenigt. Vandaar dat ik de 
subtitel van m'n boek genoemd heb: The Lady of the Rings.

Wij zijn eeuwige wezens en ons lichaam is gemaakt van het stof van de 
Aarde, want juist daarmee kunnen we haar ervaren. We hebben nu 
misschien geen keuze in wat er op ons afkomt, want de beweging van de 
kosmos kan niet gestopt worden. We hebben echter wel een keuze in hoe 
we daarmee omgaan. De ware kracht om elke moeilijke situatie te 
overwinnen is gebaseerd op Liefde. Situaties zoals de Coronacrisis creëren 
angst en angst verzwakt ons energieveld en immuunsysteem. Maar juist 
die angst – of misschien is het boosheid als je de achtergronden beter kent 
– kan een motivatie zijn om in beweging te komen!

Wat we waarnemen, o.a. door het volgen van tientallen alternatieve 
nieuwsbronnen, is dat er een enorme beweging op gang begint te komen 
in de hele wereld. Dat is niet een beweging van een paar doorgedraaide 
wappies of complotdenkers, maar een beweging van mensen uit alle lagen 
van de bevolking. Het bewustzijn van mensen groeit, en dat gebeurt 
misschien wel juist wel dóór deze crisis! Het praat niet goed wat de 
aanstichters doen, maar zelfs zij kunnen een onbewuste rol spelen die op 
de lange termijn het bewustzijn van de mensheid naar een hoger niveau 
tilt. Ze werkt dat. Het is het bewandelen van de gevaarlijke donkere weg, 
met de bedoeling om verder te komen op de goede rode weg... verwijzend 
naar een ander geïnspireerd symbool waartoe we geïnspireerd werden en 
dat we naar buiten brengen: The Two Roads. 
25

 Zoals de Akaija 'wij zijn één' symboliseert in universeel opzicht, doe de Two Roads dat in religieus 25

opzicht. Het is een fusie van kruizen (Christelijk, Rooms-katholiek, Maltees, Keltisch en zelfs het 
Indiaanse Medicijnwiel en de Heilige Graal). https://akaija.com/nl/portfolio/two-roads/
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Overal om ons heen zien we mensen ontwaken, zien we mensen elkaar 
aanmoedigen hun ogen te openen, zien we mensen verantwoordelijkheid 
nemen voor hun keuzes, welke die keuzes ook zijn. Het gaat er niet om of 
onze keuzes de goedkeuring van anderen dragen, het gaat er zelfs niet om 
of we de 'juiste' keuze maken die zogezegd... ziekte voorkomt; het gaat 
erom dat het bewuste keuzes zijn, waar ze verantwoordelijkheid voor willen 
nemen. We zien mensen contact maken, nieuwe initiatieven ontplooien. 
We zien mensen vanuit hun specialisme naar voren stappen, ondanks dat 
ze zich op heel glad ijs begeven als ze dat doen. Ze worden voor gek 
uitgemaakt, verliezen hun baan, hun reputatie, maar ze geven niet op! Ze 
delen hun kennis! Bemoedigend is ook dat vele mensen er niet op uit zijn 
anderen te veroordelen, dat ze niet vechten-tégen een onzichtbare vijand, 
maar dat ze vechten-vóór een betere wereld. Er is dus eigenlijk een begin 
van eenheid aan het ontstaan! Of misschien is het nog veel grootser dan ik 
dacht en was die eenheid al heel lang aan het ontstaan, maar zie ik het nu 
pas :-).

Wij allen hebben een goddelijk doel dat ons tot unieke wezens maakt die 
samenwerken om de Hemel op Aarde te brengen. Iedereen heeft daarin 
een andere rol en niemand is belangrijker dan een ander.

Onze rol is om ons te herinneren aan: 'Wij zijn één'.

Wat is de jouwe? 

25 mei 2021 
Wim Roskam 
Marianne Agterdenbos
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