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‘Slapende cellen van lichtwerkers versneld geactiveerd’

Waar blijft die
voorspelde
rampspoed nou?
In mei 2017 verscheen in ParaVisie onder de titel ‘Ondergang én redding nabij’
een interview met coachend medium Helena Scheper uit Oisterwijk. Daarin
werden pittige uitspraken gedaan over toekomstige rampscenario’s, gebaseerd
op informatie die zij van haar gidsen ontvangen had. Inmiddels is er een nieuwe
reeks boeken van Helena’s hand verschenen. Daarin gaat zij nog een stapje
verder door aan voorspelde rampen concrete data te koppelen. Maar toen
gebeurde het: de voorspellingen kwamen niet uit. Was Helena door haar gidsen
voor de gek gehouden? Waren wij door Helena voor de gek gehouden? Tijd voor
een kritisch vervolginterview, dachten wij zo.
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Kent liefde grenzen? Onder deze prikkelende titel verschenen
vanaf het najaar vijf boeken van de hand van Helena Scheper.
Althans, zij was het weliswaar die de letters op papier zette,
maar de informatie is afkomstig van haar gidsen Onaho en
Tiander. Informatie die niet altijd even makkelijk interpreteerbaar bleek. Helena: “Mijn mediumschap werkt zo dat ik steeds
puzzelstukjes aangereikt krijg, terwijl ik zelf geacht wordt de
puzzel te leggen. Dat is geen sinecure, ook al omdat het soms
informatie betreft over vakgebieden waarop ik geen expert ben.”
Helena verwijst onder andere naar de medische informatie,
bijvoorbeeld over het hormoonstelsel van de mens. Dat stelsel is
volgens de aan haar doorgegeven informatie bedoeld om het fysieke lichaam en de ziel optimaal met elkaar te laten samenwerken, zodat wij onze zielsopdracht hier op aarde vervullen. Dat
laatste is van levensbelang, aangezien er op en rond de aarde de
laatste decennia een strijd op leven en dood plaatsvindt. Om die
strijd te kunnen begrijpen, is het van belang kennis te nemen
van de zevenvoudige dimensieladder zoals Helena die doorgespeeld heeft gekregen.

Strijd tussen licht en donker
Terwijl de aarde zelf een planeet van de derde dimensie is, existeren op haar oppervlakte mensen van de eerste (haatdragende)
dimensie tot en met de vijfde (liefdevol voor de totale gemeenschap) dimensie. Logischerwijs, gezien de afstemming van de
planeet, hebben mensen van de derde dimensie de overhand.
Maar mensen uit de tweede dimensie willen deze hegemonie
doorbreken. Zij werken samen met bepaalde buitenaardsen die
met het oog op hun eigen agenda daarvoor openstaan. De wapens in deze strijd tussen licht en donker? Angst, manipulatie,
vervuiling en terreur. Alles om de op hogere principes afgestemde mens te verzwakken en te doen zakken op de dimensieladder. En het lukt: niet weinigen van hen hebben hun zielsmissie,
die altijd gericht is op bewustzijnsgroei van het collectief,
compleet uit het oog verloren en gaan als het ware slapend door
het leven. Om hen de broodnodige wake-up-call te verstrekken
en hun ascensie, nu de nood zo hoog is, versneld te laten plaatsvinden, zal het lichaam, daarin ondersteund door goedwillende
buitenaardsen verenigd in de Galactische Federatie, in steeds
meer instanties overgaan tot drastische maatregelen zoals het
veroorzaken van ernstige gezondheidsproblematiek in de vorm
van tumoren en coma’s. Pijnlijk detaillistisch beschrijft Helena
het proces waardoor deze lichtwerkers heen moeten, deels
baseert zij zich hierbij op eigen ervaringen. Tegelijkertijd gaan
wij mondiaal opgeschrikt worden door een zuiveringsproces dat
de aarde zelf initieert om zich te ontdoen van degenen die het
leven op haar oppervlakte zo bemoeilijken. Helena schreef het
al eerder, maar is in deze nieuwe serie boeken veel specifieker:
ongekende natuurrampen en andere catastrofes zullen ons de
komende jaren teisteren. Weliswaar uiteindelijk ten behoeve van
behoud van al het goede, maar toch.

‘Genoemde data zijn altijd
inschattingen’

Kaf & koren
Heel concreet schrijft Helena in het vijfde deel van Kent liefde
grenzen?: ‘Het openen van de paranormale kanalen bij vijfde
dimensiemensen start in oktober 2017. Het zal zijn nadat de
eerste tekenen helder zijn van het instorten van het imperium
van de tweede dimensie. Dit begint nadat de heftige aanslag in
de Verenigde Staten heeft plaatsgevonden. Dit is eind september
gepland.’ En elders in hetzelfde deel: ‘Zo rond het einde van
november 2017 wordt de Verenigde Staten opgeschrikt door een
enorme vulkaanuitbarsting.’ Nou zijn wij bij ParaVisie niet per se
fervente volgers van het dagelijks nieuws, maar gebeurtenissen
van een dergelijke magnitude zouden ook bij ons niet onopgemerkt zijn gebleven. En dus stellen we Helena de prangende
vraag: ‘Wat is er gebeurd?’ Helena: “Ook ik was boos en gefrustreerd. Natuurlijk niet vanwege het feit dat dergelijke narigheid
ons bespaard is gebleven. Maar wel dat mijn mediumschap, dat
me klauwen tijd en energie kost, gebruikt werd om wat op het
eerste gezicht desinformatie en nepnieuws leek, te verspreiden.
‘Ga lekker een ander medium pesten’, zo luidden samengevat
mijn gedachten. Natuurlijk heb ik naar aanleiding hiervan mijn
gidsen om opheldering gevraagd. En toen mijn woede een beetje bekoeld was, kwam hun antwoord. Ze legden ten eerste uit
dat in de sferen waarin zij existeren, tijd niet bestaat. Daarom
zijn hun interpretaties en voorspellingen altijd gebaseerd op hoe
de vlag er op dat moment bij hangt. Vanwege de vrije wil van
miljarden aardbewoners kan seconden later die hele realiteit
omvergeworpen zijn. Genoemde data zijn dus inschattingen.
Ten tweede gaven zij toe in dit geval bewust verkeerde voorspellingen te hebben gegeven om het kaf van het koren te scheiden.
Dat wil zeggen: zij wilden ervoor zorgen dat mensen die niet
echt in de bredere inhoud van de materie geïnteresseerd waren,
zouden afhaken. En dat diegenen voor wie de ware boodschap
wél bedoeld was, over zouden blijven. Want laten we eerlijk
zijn: mijn arbeid en dat van mijn gidsen is vooral gericht op
individuele en mondiale bewustzijnsgroei en niet zozeer op het
doen van exacte voorspellingen. Ik probeer daarbij zo zuiver
mogelijk te werken. Tegelijkertijd ben ik ook maar een mens van
vlees en bloed en is er op mindere dagen weleens ruis op de lijn.
Volgende keer zal ik, mede daarom, genuanceerder zijn.”
Tot slot is er een ander kritiekpuntje dat Helena weleens voor
de voeten geworpen krijgt: haar dimensieladder zou mensen in
hokjes duwen en zo verdeeldheid en afscheiding veroorzaken.
De Zeeuwse reageert laconiek: “Ik moet er wel een beetje om
lachen. De hele samenleving denkt in hokjes, oordeelt en beoordeelt. Maar nu word ik, degene die via zo’n dimensieladder
juist inzicht wil geven opdat níet meer geoordeeld wordt, hierop
aangesproken. Enfin, het lijkt mij helder: wij allen doorlopen
die ladder van onder tot boven. Net zoals je niet beter bent dan
iemand met een kortere lengte of een lager IQ, ben je niet beter
dan iemand wiens waarheid aansluit op een lagere dimensie.
Graag wil ik eindigen met goed nieuws, want ik heb vernomen
dat de kwaadwillende buitenaardsen sinds begin dit jaar niet
meer naar believen in en uit onze aardse sfeer kunnen reizen.
Daarmee is hun ultieme doel – heerschappij over de aarde –
doorkruist. Tegelijkertijd is 60% van de kinderen die nu geboren
wordt, van de vierde en vijfde dimensie. Het mag duidelijk zijn:
we zijn er nog niet, maar wél op de goede weg.” •

Nieuwsgierig naar het werk van Helena? Meer info, ook over het bestellen van haar boeken, vind je op www.helenascheper.nl

