Een tsunami van Licht!
Ilse Wanten

Lieve lezers,
Vandaag is het Onze Lieve Heer Hemelvaart. Naast een portaal voor mooie,
vrolijke en stralende trillingen - gecodeerd Licht - biedt deze dag ons de
gelegenheid om vooral stil te staan.
Temidden van de chaos, in het oog van
de storm, is het altijd goed vertoeven.
Daar vinden we niet alleen onszelf maar
tevens onze connectie met het hogere:
de Bron van alle Leven. Wanneer we als
het ware thuiskomen, dan vallen alle
ongemakken en zorgen van ons af, en
dan zien en ervaren we hoezeer de dagelijkse maatschappij niet alleen gewicht maar ook beslag op ons legt.
Het is vaak niet gemakkelijk om simpelweg in het leven te staan en ervan te genieten, wanneer onze maatschappij
het liefst zou zien dat we allemaal volledig onderdeel van haar worden. Gewillige mensen - mensen die de maatschappij voor hen laten denken - zijn dan ook veel gemakkelijker in de omgang en in toom te houden dan zij die
zelfstandig hebben leren nadenken en hun hoofd uitdagend boven het maaiveld uitsteken.
Wanneer ik vandaag om me heen kijk, zie ik een groep van mensen die nu dagelijks in aantal toeneemt. Deze
groep is als een groep zalmen die tegen de heersende stroom inzwemt. In de grootste Stilte verricht ze grootse dingen omdat ze haar bewustzijn op het spel zet en zaken onder ogen ziet die anderen (nog) niet onder ogen kunnen
of willen zien. Zoals de visionaire schrijfster Marilyn Ferguson ooit zei: De invloed die deze samenwerkende mensen

inmiddels over de wereld verspreiden, is machtiger dan wat voor bewegingen ook die hun oorsprong vinden in de
machinerie van de georganiseerde industrie, oorlog, of sociale hervorming.
Deze mensen - laat ik ze de mensen van de Nieuwe Aarde noemen - houden diep in hun ziel een blauwdruk van
een wereld vast die aansluit op het beeld dat zoveel grote Wereld-Leraren reeds zoveel keren op deze planeet uit
de doeken deden.
Ik weet niet wie zich de winterzonnewende op 21 december 2020 nog herinnert? Op het moment dat de
planeten Jupiter en Saturnus binnen 0,1 graad in het
sterrenbeeld Waterman/Aquarius van elkaar kwamen,
vormden zij door de overlapping een nieuwe schakel in
een lange ketting waarlangs het Licht van de Oerbron
in al haar kracht kon binnenstromen. Eenmaal deze
poort werd geopend, kon zij niet meer worden gesloten. Het Licht dat ons nu dagelijks vanuit de Bron bereikt, valt met geen middel meer te stoppen. De grote
veranderingen zijn ingezet. Er is geen weg terug. Gelukkig maar! Een maatschappij die immers slechts voor de
enkeling(en) werkt, werkt niet. Zo simpel is het. Zelfs onze kinderen kunnen dit begrijpen. Wat zeg ik? De meeste kinderen zijn tegenwoordig hier om dit alles aan volwassenen uit te leggen! Maar - en laat ik dit benadrukken - ze moeten natuurlijk wél de kans worden gegeven om hun verhaal ook effectief te kunnen doen.
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Afgelopen jaar begonnen mijn liefste lief, regisseur/cameraman
Thomas en ik aan een uniek filmproject. Terug naar het Paradijs is
een documentaire of een 'coming of age' van een klein meisje
van 8 jaar dat Amy heet. Net zoals ik heeft Amy levendige herinneringen aan haar vorige leven(s). Ze spreekt over haar 'vorige
ouders' en ‘haar zusje’ die leefden in de Boven-Wereld en die ze
halsoverkop heeft moeten achterlaten toen ze naar de Aarde
kwam. Amy's missie bestaat erin 'de mensen te helpen zodat ze
gaan geloven in haar familie en in de Boven-wereld'.
Ik hoef je natuurlijk niet te vertellen hoe fijn en bijzonder het voor
ons beiden is - en voor iedereen die aan onze documentaire
meewerkt - om deze niet alledaagse zaken in alle ernst met elkaar te kunnen delen. Elke keer als we elkaar ontmoeten, is het
dan ook een beetje feest.
Na een half jaar - we zijn in september 2020 begonnen - bevaren we momenteel wat rustiger wateren. De introductiefase ligt als het ware achter ons. Wanneer we Amy meer dan 10 jaar willen volgen, kunnen we natuurlijk niet elke
week filmen. Dat zou ons teveel materiaal opleveren. Maar dat wil niet zeggen dat er achter de schermen niet heel
wat gaande is! Zo startte ik inmiddels een Terug naar het Paradijs-blog waarin ik persoonlijke getuigenissen van
mensen deel. Ik vraag ze naar hun band en connectie met Amy en naar hun eigen eerste spirituele ervaringen.
Vaak levert dat verrassende onthullingen op, en sta niet alleen ik daarvan te kijken maar ook de persoon in kwestie!
(De blog vind je op mijn website terug.)
Waar ik doorgaans van grote groeimogelijkheden spreek, en woorden gebruik als 'breekpunten' en 'portalen',
spreekt Amy heel consequent van 'breuken'. Dat zijn een soort van geijkte, afgemeten punten op een horizontale
lijn die ons steeds dichter bij een vorm van finale overgang brengen. Hoe die overgang, die omwenteling of transitie eruit zal zien, is op dit ogenblik nog voor veel mensen heel verschillend. Zo verschillend dat er zelfs sprake is van
verschillende tijdlijnen. Welke tijdlijn uiteindelijk de overheersende of dominante vorm zal worden, en dus de realiteit
van de toekomst, hangt van ieder van ons af: van de keuzes die ieder maakt en het gewicht dat hij/zij daarmee in
de schaal legt.
Wanneer Thomas over ons filmproject praat, noemt hij Amy wel
eens 'een klein Ilske'. Je hoort mij niet ontkennen dat dit geen helende uitwerking op mij heeft. Als een volwassen vrouw ben ik immers
reeds in staat mijn kindertijd uitvoerig onder de loep te leggen en
kan ik zien dat ik inmiddels al een hele weg heb afgelegd. Vooral
de momenten waar het erop aankwam, zijn erg interessant. Waardoor en hoe werd ik destijds monddood gemaakt? Wat deed dat
met mij? Wat als ik mij toen volledig had kunnen uiten? Wat - welk
gedachtegoed - werd er precies geblokkeerd en begraven onder
bepaalde mechanismes? Dit soort vragen en denkoefeningen maken dat ik mij dezer dagen als een archeoloog voel die heel voorzichtig met een borsteltje en een kwastje te werk gaat. Niets is immers zo kostbaar als herinneringen. Ze brengen mij steeds dichter bij
de kern van mijn ware zijn, waardoor steeds meer nieuwe werelden
naar boven komen drijven. Het voelt werkelijk fantastisch als je
steeds meer wordt wie je eigenlijk écht bent!
Kortom: wanneer we onze kinderen de mond snoeren en onderwerpen en gewillig maken nog voordat ze zich
goed hebben leren/kunnen uiten, kunnen er zeer kostbare zaken verloren gaan. Ik moet daarbij denken aan de
verovering van Amerika door de Spanjaarden. Uit onwetendheid en angst gooiden de overwinnaars destijds volledige bibliotheken in het hoog oplaaiende vuur. Achteraf hadden sommigen daarvan wel spijt want kwamen ze tot
het besef dat er zich wellicht heel wat kennis en wijsheid in die geschriften had bevonden. Maar op het moment
zelf leek het allemaal heel primitief en 'des duivels'.
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'De jeugd is niets meer gewoon', hoor je vandaag wel eens zeggen. Maar dat is de stem van de oude energie en
vaak ook de oude(re) generatie. In spirituele kringen, waar reïncarnatie al langer een gegeven is en iedereen weet
dat de dood niet bestaat, is er al enige tijd sprake van 'speciale kinderen'. Deze Nieuwetijdskinderen, die sinds de
jaren '60 (New Age) binnenstroomden, werden in groepen onderverdeeld en krijgen tegenwoordig verschillende
labels opgeplakt. Er zijn Zonnekinderen, Indigo's, Kristal- en Sterrenkinderen en Regenboog-Krijgers. Deze bijzonder
gevoelige, hoogsensitieve kinderen zijn niet zwak of ziek en stellen zich niet aan maar fungeren als pioniers van het
nieuwe Waterman-Tijdperk en houden onze huidige maatschappij een indringende spiegel voor. Wanneer wij als
volwassenen erin slagen om dit fenomeen te leren zien, te begrijpen en er vervolgens naar te handelen, zullen zowel wij als deze kinderen zich als vanzelf ontpoppen tot de gezonde, soevereine mensen die we allemaal voorbestemd waren te zijn.
Een ding dat onze Westerse wereld nooit helemaal heeft begrepen - of heeft willen begrijpen - is dat onze kinderen
niet werkelijk onze kinderen zijn. Kinderen - mensen - zijn in de eerste plaats zielen en sommigen hebben er al heel
wat levens(ervaringen) opzitten. In tijden als deze, wanneer grote kosmische Tijdperken op het punt staan elkaar af
te wisselen, en wanneer de mensheid enorme groei-mogelijkheden wordt geboden, staan heel veel zielen klaar om
erbij te kunnen zijn. Het is zoals met een concert van een groot idool. Niemand wil het missen en het liefst van al
staan we allemaal vooraan, op de eerste rij, zodat we van daaruit een goed overzicht hebben op het geheel.
Deze vergelijking - hoe treffend ook - voldoet echter niet helemaal. Er bestaat namelijk een wereldbreed verschil
tussen actief en passief aan iets deelnemen. Laat ik het zo formuleren: verlichting is geen kijksport. Onze actieve
deelname is altijd en overal vereist. Werkelijk leven vereist hoe dan ook een inspanning.
Op dit moment bevinden we ons met z'n allen in een uniek tijdsgewricht. Sommigen spreken over grote omwentelingen, hebben het over drastische maatregelen en noemen het onomwonden de Eindtijd(en) of Apocalyps, terwijl
anderen de Nieuwe Aarde reeds vertegenwoordigen. Er zijn er die krampachtig en uit gewoonte trachten vast te
houden aan (ver)oude(rde) structuren, en er zijn er die reeds gehoor geven aan iets dat oneindig veel groter is dan
henzelf. Veranderingen gaan vaak gepaard met angst voor het onbekende. Maar wat als dat onbekende helemaal niet zo onbekend is? Wat als we dit allemaal al eens hebben meegemaakt... ooit in een ver verleden? Wat als
de effectiviteit van iemands leven niet zozeer gelegen is in wat hij doet, maar in hoe hij het doet? En wat als hoe hij
het doet, wordt bepaald door de mate waarin hij zichzelf ontdekt heeft?
Er zijn in feite twee mogelijkheden. Zoals
ook White Eagle, het hoofd van de Hopi
Indianen, een jaar geleden zei: Dit mo-

ment dat de mensheid doormaakt, kan
worden gezien als een poort en als een
gat. De beslissing om in het gat te vallen
of door het portaal te gaan is aan jou. Als
je je voedt met het probleem en 24 uur
per dag het nieuws verbruikt, met weinig
energie, steeds nerveus, met pessimisme,
dan val je in het gat. Maar als je deze kans
aangrijpt om jezelf te bekijken, leven en
dood te heroverwegen, zorgt voor jezelf
en anderen, dan ga je door het portaal.
Zorg goed voor je huis, zorg voor je lichaam. Maak contact met je geestelijke
huis. Als je voor jezelf zorgt, zorg je voor al
het andere. Verlies de spirituele dimensie
van deze crisis niet, neem het standpunt in van de adelaar, die van bovenaf kijkt en bekijk het geheel. Zie ruimer. Er
is een maatschappelijke vraag in deze crisis, maar er is ook een spirituele vraag. Beide gaan hand in hand. Zonder
de sociale dimensie vallen we in fanatisme. Maar zonder de geestelijke dimensie vallen we in pessimisme en gebrek
aan verstand. Je was klaar om deze crisis door te komen. Neem uw gereedschapskist en gebruik alle gereedschappen die u kunt gebruiken. Informeer naar het verzet van de inheemse en Afrikaanse volkeren: ‘We zijn altijd al uitgeroeid en blijven. We zijn nog steeds niet gestopt met zingen, dansen, een vuurtje aansteken en plezier maken. Voel
je niet schuldig om gelukkig te zijn in deze moeilijke periode. Het helpt helemaal niet om verdrietig en zonder ener-
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gie te zijn. Je helpt als er nu goede dingen uit het heelal komen. Het is uit vreugde dat je je verzet. Als de storm
voorbij is, zal ieder van jullie heel belangrijk zijn bij de wederopbouw van deze nieuwe wereld. Je moet goed en
sterk zijn. En daarvoor is er geen andere manier dan een mooie, vrolijke en stralende trilling te behouden. Het heeft
niets met vervreemding te maken. Het is een verzetsstrategie. In het sjamanisme is er een overgangsritueel genaamd de zoektocht naar visie. Je bent een paar dagen alleen in het bos, zonder water, zonder voedsel, zonder
bescherming. Als je door dit portaal loopt, krijg je een nieuw wereldbeeld, omdat je je angsten, je moeilijkheden
onder ogen hebt gezien... Dit is wat u gevraagd wordt: laat u deze tijd gebruiken om uw visie-zoekrituelen uit te
voeren. Welke wereld wil jij voor jezelf bouwen? Voorlopig kun je dit doen: sereniteit in de storm. Rustig, bid elke
dag. Maak er een routine van om elke dag de heilige te ontmoeten. Goede dingen worden uitgezonden; wat jij nu
opvangt en uitstraalt is daarom van het grootste belang. En zing, dans, verzet je door kunst, vreugde, geloof en liefde. Verzet je - Word herboren.'
Deze tijdloze, wijze woorden in gedachten, moet ik glimlachen als ik eraan denk dat ik het afgelopen jaar de sterke

behoefte voelde om naast schrijven en filmen, opnieuw met muziek en zingen bezig te zijn. En blijkbaar dacht de
stad Antwerpen daar ook zo over want ze beloonde me met een heuse subsidie! Die mocht ik gebruiken voor Why I
live in Antwerp, een conceptueel kunst-en-muziek-project dat de stad Antwerpen en mijzelf als inwoner ervan centraal stelt. Het resultaat laat zich nog het best omschrijven als een soundtrack bij een denkbeeldige film die het ritme van de Schelde volgt en je meeneemt op een avontuurlijke, en bij momenten - hoe kan het ook anders! - buitengewone reis. Ook hiervoor schreef ik een blog: de Why I live in Antwerp-blog. Mocht je willen, kan je die altijd
lezen op mijn website.
Normaal gezien was het de bedoeling om deze soundtrack ook live te spelen. De huidige omstandigheden lieten
dat echter nog steeds niet toe. Maar niet getreurd: in de plaats daarvan nam ik alvast een CD op en maakte ik
meerdere videoclips. De toernee, zo vertel ik mezelf, zal op een later moment nog wel plaatsvinden. Waar en wanneer is voorlopig nog een goed bewaard geheim. Spannend, nietwaar? En zo is het leven: vol verrassingen en onverwachte plotwendingen die van ons in feite een ding vragen: flexibiliteit. Wie nu niet leert flexibel te zijn, zal straks
de grootste moeite hebben om onder de veranderingen van de Tijd mee te buigen.
Ik wens jullie allen veel sterkte, maar bovenal veel moed om te durven graven in jezelf. Daarbuiten - of beter: binnenin je - ligt immers een Nieuwe Wereld te wachten... op jouw deelname!
In liefde en licht,
vanuit Antwerpen,
Ilse Wanten
www.ilsewanten.com
Ilse Wanten / Isle of the Sky - Why I live in Antwerp (foto: Sofie Sibermann)
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