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1. Lichamelijke ongemakken en pijnen, speciaal in de nek, schouders en rug. Dit is 
het gevolg van de intense veranderingen op DNA niveau als het Christus zaad in je 
ontwaakt. Dit zal ook weer overgaan.

2. Zonder aanwijsbare redenen heb je gevoelens van diepe innerlijke treurigheid. Je 
laat het verleden los (dit leven of andere levens) en dat veroorzaakt een gevoel van 
verdriet. Dit is vergelijkbaar met de ervaring van een verhuizing uit een huis waar je 
vele, vele jaren in geleefd hebt, naar een nieuw huis. Hoe graag je ook naar het nieuwe 
huis wilt, er is ook een gevoel van verdriet voor het achterlaten van de herinneringen, 
de energie en de ervaringen van het oude huis. Dit zal ook voorbij gaan.

3. Huilen zonder aanwijsbare redenen. Zie nr. 2. Het is goed en gezond om de tranen 
te laten stromen. Het helpt het loslaten van de oude energieën van binnen. Dit zal ook 
weer overgaan.

4. Plotselinge verandering van baan of carrière. Een veel voorkomend symptoom. 
Als jij verandert, veranderen de dingen om je heen mee. Maak je geen zorgen over 
het vinden van de “perfecte” baan of carrière. Dit zal ook weer overgaan. Je zit in een 
overgang en je zal misschien meerdere baantjes hebben voordat je in een baan terecht 
komt die bij jouw passie past.

5. Terugtrekken uit familie relaties. Je bent verbonden met je biologische familie via 
oud karma. Als jij je uit de karmische cyclus verwijderd, worden de banden van de 
oude relaties losgelaten. Het zal lijken of je van familie en vrienden weg drijft. Dit zal 
ook overgaan. Na een bepaalde periode zal je, indien dat gepast is, een nieuwe relatie 
met hen opbouwen. Deze relatie zal echter gebaseerd zijn op de nieuwe energie 
zonder de karmische banden.
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6. Ongewone slaappatronen. Het is waarschijnlijk dat je vele nachten wakker zult 
worden tussen 2.00 en 4.00 uur ’s nachts. Er gebeurt veel in je en het zorgt er vaak 
voor dat je wakker wordt voor een “adempauze”. Maak je geen zorgen. Als je niet 
meer in slaap kunt komen, sta dan op en ga iets doen in plaats van in bed blijven 
liggen en je zorgen maken over menselijke dingen. Ook dat zal voorbij gaan.

7. Intense dromen. Deze dromen kunnen onder andere over oorlog en strijd 
gaan, over achtervolgingen en monsters. Je laat letterlijk de oude energieën in je 
los, en deze energieën van het verleden worden vaak gesymboliseerd als oorlog, 
ontsnappingen en angstaanjagende dingen. Dit zal ook overgaan.

8. Lichamelijke gedesoriënteerdheid.  Je zult je bij tijd en wijle niet erg gegrond 
voelen. Je zal ruimtelijk uitgedaagd worden met het gevoel dat jij je twee voeten niet 
aan de grond kan krijgen, net alsof je tussen twee werelden loopt. Terwijl je bewustzijn 
overgaat in de nieuwe energie blijft je lichaam soms wat achter. Ga wat meer de natuur 
in om je te helpen gronden in de nieuwe energie in je lichaam. Dit zal ook overgaan.

9. Vermeerdering van “Met Zelf praten”. Je hoort jezelf steeds vaker tegen jeZelf 
praten. Je realiseert je ineens dat je de laatste 30 minuten tegen jezelf hebt lopen 
praten. Er ontstaat een nieuwe manier van communiceren met je wezen en je ervaart 
het topje van de ijsberg met dit praten tegen het Zelf. De conversatie zal vaker 
plaatsvinden en ze zal vloeiender, samenhangender en inzichtelijker worden. Je wordt 
niet gek, je bent aan het ontwaken en je beweegt de nieuwe energie in.

10. Je eenzaam voelen terwijl je in gezelschap bent van anderen. Je kan je alleen 
en van anderen verwijderd voelen. Je kan het verlangen voelen om groepen en grote 
menigten te mijden, want er zijn momenten dat je een heilig en eenzaam pad loopt. 
Als de gevoelens van eenzaamheid je angstig maken, is het moeilijk om op dat 
moment contact met anderen aan te gaan. De eenzaamheid heeft ook met het feit te 
maken dat je Gidsen zijn vertrokken. Ze zijn bij al jouw reizen in al je levens bij je 
geweest. Het werd voor hen tijd om zich terug te trekken zodat jij jouw ruimte op 
kunt vullen met jouw goddelijkheid. Ook dit zal overgaan. De leegte van binnen zal 
opgevuld worden met de liefde en de energie van jouw eigen Christus bewustzijn.

11. Verlies van je passie. Je kan totaal je enthousiasme, je passie kwijt zijn, geen 
of weinig verlangen ook maar iets te doen. Dat is OK, en het hoort gewoon bij het 
proces. Neem deze tijd van “niets-doen”. Vecht niet tegen jezelf, want dit gaat ook 
weer voorbij. Het is vergelijkbaar met het heropstarten van een computer. Je hebt 
het nodig om je voor een korte periode af te sluiten, zodat je de benodigde nieuwe 
software, of in dit geval, de nieuwe Christus-zaad energie kan inladen.
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12. Een diep verlangen naar Huis te gaan. Dit is misschien het meest moeilijke 
en het meest uitdagende van alles. Je kan een diep en overweldigend verlangen om 
de planeet te verlaten ervaren, om terug te keren naar Huis. Dit is geen gevoel van 
“zelfmoord”. Het is niet gebaseerd op boosheid of frustratie. Je wilt er geen probleem 
van maken of er drama voor jezelf of anderen door veroorzaken. Er is een deel in jou 
dat naar Huis wilt. De oorzaak hiervoor is heel simpel. Je hebt je karmische cyclus 
afgemaakt. Je hebt je contract voor dit leven afgerond. Je bent er klaar voor om een 
nieuw leven te beginnen, terwijl je in dit fysieke lichaam blijft. Tijdens dit proces van 
transitie (overgaan), heb je een innerlijke herinnering hoe het aan de ander kant is. 
Ben je klaar voor een andere levens invulling hier op Aarde? Ben je er klaar voor om 
de uitdagingen aan te gaan de Nieuwe Energie in te bewegen? Ja, inderdaad je kunt 
ook nu naar Huis gaan. Maar je bent al zover gekomen, en na zoveel levens zou het 
een schande zijn om voor het einde van de film te vertrekken. Trouwens, Spirit heeft 
je hier nodig om anderen te helpen door hun transitie proces heen de Nieuwe Energie 
in te gaan. Ze willen een menselijke gids, zoals jij, die de reis gemaakt heeft van de 
oude energie naar de nieuwe energie. Het pad dat je nu loopt zorgt voor de ervaringen 
die het je mogelijk maken een Leraar van de Nieuwe Goddelijke Mens te worden. Zo 
alleen en donker je reis soms kan zijn, herinner dat je nooit alleen bent.
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