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Voorwoord

Hoe groot moet je hart zijn om alle entiteiten onbevooroordeeld te 
ontmoeten? Een actuele vraag in onze samenleving, waar zelfs de 
zoekende medemens op onze kleine aardbol met de nodige terug-
houdendheid wordt verwelkomd. Het lijkt een tijd van uitersten. Staan 
velen met open armen klaar om oorlogsvluchtelingen te ontvangen, 
anderen lijken juist vervuld te raken van angst. Wat zal dat wor-
den als we entiteiten van andere planeten gaan ontmoeten? Welke 
Babylonische spraakverwarring staat ons dan te wachten?

Sigrid en ik nemen de tijd om aan het einde van de dag onze prak-
tijkervaringen en inzichten te delen. Zij als zelfstandig therapeut, ik 
als manager in het onderwijs. Voor ons een belangrijk moment om 
met elkaar in verbinding te blijven. Maar de laatste jaren was dat niet 
voldoende om Sigrid bij te kunnen houden. Wat ik me nauwelijks 
kan voorstellen, is voor Sigrid al realiteit. Gelukkig heb ik een zwak 
voor mensen die de grenzen durven op te zoeken van wat we weten, 
denken, voelen en durven te geloven. Het zijn pioniers als zij die de 
mensheid verder brengen. 

Om mijn profetische lief nu nog te kunnen volgen, volstaat een ge-
sprekje voor het slapengaan allang niet meer. Samenleven met 
Sigrid betekent voor mij de acceptatie dat de grenzen vooral in je 
hoofd zitten. Dat hoofd loopt soms over van ervaringen en inzichten, 
die ervoor zorgen dat we ons hart op slot zetten. We kunnen in die 
staat niet meer onbevooroordeeld kijken naar de werkelijkheid die 
ons dagelijks omringt en onttronen zo mooie mensen, ontkleuren de 
prachtigste voorstellingen en ontkrachten de wildste ideeën. 

Om te tronen, te kleuren en te bekrachtigen kun je niet zomaar aan 
een knop in je hoofd draaien. Het vraagt om een pioniersgeest, die 
bereid is het diepste krocht in te kruipen om vervolgens het hoog-
ste licht te ervaren. Er is geen heelheid zonder scherven, geen licht 
zonder duister, geen mens zonder een man- en een vrouwdeel. De 
werkelijkheid creëer je zelf door kansen en bedreigingen op je le-
venspad in te zetten als leer- en groeimogelijkheid. Je komt in ver-
binding met een werkelijkheid die onvoorstelbaar rijker, liefdevoller 
en dieper wordt.
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Sigrid bereidt de weg voor anderen door zichzelf vol overgave in 
uitersten te begeven. Een grensverleggende weg die, als ik haar 
wil blijven volgen, ook van mij verlangt om mee te groeien. Dat gaat 
voor ons beiden gepaard met pijn, verdriet, woede, liefde en lust. 
Hoe verder we ons met overgave op de grensverleggende weg be-
geven, hoe meer wij Eenheid ervaren met elkaar en onze omgeving. 

Ik wens alle lezers van dit boek deze overgave aan persoonlijke 
groei en Eenheid toe, op weg naar jou als Godenmens.

Fons de Wolff

Aarde, 2016
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Inleiding

Drieënveertig jaar heb ik als Sigrid een aards mensenleven geleefd. 
Als kind groeide ik op in een liefdevol gezin, waarin mijn ouders da-
gelijks toonden hoe gelukkig zij waren met elkaar en met hun leven. 
Als kind genoot ik grote vrijheid, werd ik omringd door dieren en 
speelde ik met mijn vriendjes in bossen en weiden.

Op mijn negentiende ontmoette ik mijn grote liefde, Fons. Wij 
trouwden, kregen vier kinderen en net als mij in mijn jeugd was 
voorgedaan, is ook mijn huwelijk doordrenkt van liefde, vreugde 
en wederzijds respect. Ik stopte met mijn baan in het onderwijs en 
wijdde mij volledig aan de zorg voor onze vier kinderen. De grote 
tuin, de moestuin, ons honderd jaar oude huis, de paarden en de 
andere dieren vroegen alle aandacht. Drieënveertig jaar heb ik een 
leven gecreëerd dat aan alle voorwaarden voldeed om mij thuis te 
voelen op Aarde. Gegrond en verankerd. Met grote vreugde genoot 
ik van mijn menszijn.

Vanaf 2007 wordt na drieënveertig jaar ingegrepen door de licht-
wereld. De poort naar de metafysische werelden wordt wagenwijd 
opengezet. Mariaverschijningen, ontmoetingen met buitenaardsen 
en goden uit vervlogen tijden volgen. Soms is er direct contact met 
mythische wezens die ik ken uit het voorlezen van de sprookjes-
boeken aan mijn kinderen. Zij blijken allen in andere sferen gema-
terialiseerd te zijn. Ik ontmoet hen tijdens uittredingen in mijn slaap. 

Op uittredingsmomenten is mijn trillingsfrequentie zo hoog dat ik mij 
naar andere werkelijkheden kan begeven, waar ik met dagbewust-
zijn ontmoetingen en ervaringen heb. Ik ben daar gemanifesteerd 
in een gelijkend, maar soms ook anders ogend lichaam. Ik reis tij-
dens deze uittredingen en heldere (lucide) dromen naar parallelle 
Aardes. Naar de geascendeerde Aarde of de fantoomaarde. Naar 
ruimteschepen of tussensferen. Naar de hel of de hemel. Ik reis bui-
ten tijd en ruimte. In dit boek spreek ik van uittredingen, waardoor 
het lijkt of ik uit mijn lichaam treed. Eigenlijk zijn het interdimensio-
nale reizen, waarbij ik door innerlijke portals (de chakra’s) naar mijn 
innerlijke werelden afreis. Deze werelden zijn door mij geschapen 
door tijd en ruimte heen, van het allereerste begin tot de eindtijd, 
voor zover mijn DNA-archieven de informatie bevatten, vrijgeven 
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en creëren. Aangezien de oorsprong van mijn DNA gelijk is aan 
die van de lezer, zal bij hem/haar herkenning zijn. De lezer zal zich, 
tijdens het lezen, delen van zichzelf herinneren, omdat zijn/haar ei-
gen innerlijke werelden, uit dezelfde bron, uit ons gezamenlijk DNA 
vormgegeven is. De spirituele wetmatigheid is: Zo binnen, zo bui-
ten. Dat is de reden dat bijvoorbeeld ufo-ervaringen zowel in de 
binnenwerelden als buiten ons te ervaren zijn door het bewustzijn. 

Vanaf 2007 gaan al mijn bestaande referentiekaders op hun kop. Ik 
loop rond in andere werkelijkheden waar mijn lichaam kan vliegen, 
waar oogverblindende natuur is, zonder zwerfafval en wilde dieren 
hun natuurlijke nieuwsgierigheid tonen, zonder schuwheid. Ik loop 
rond in ruimteschepen. Ik ontmoet liefdevolle, maar ook afschrik-
wekkende wezens. Deze ontmoetingen zijn avontuurlijk en span-
nend. Confronterend of liefdevol en altijd leerzaam. Ik ontmoet mijn 
eerste hybride kind en geliefden uit het verre verleden en de verre 
toekomst. In mijn leven ontvouwt zich een hele nieuwe dimensie 
van leermomenten, die mij mijn bewustzijnsontwikkeling in razend 
tempo doen doorlopen. Alle problemen die ik tijdens uittredingen 
tegenkom en kan helen, ontwikkelen zich niet meer door naar mijn 
aardse realiteit, waardoor deze nog vreugdevoller en moeitelozer 
wordt.

Hoe mooi en zinvol deze ervaringen ook zijn, er ontstaat ook een 
gekartelde wond in mijn hart, door heimwee en gemis naar de an-
dere werelden en geliefden als ik langere tijd onthouden word van 
deze nachtelijke reisjes. De vreugdevolle aanwezigheid op Aarde 
en mijn menszijn blijken minder vanzelfsprekend nu er ook andere 
mogelijkheden beschikbaar zijn. Het omgaan met deze wond en het 
verbinden van de verschillende werelden met mijn aardse bestaan 
wordt de grote uitdaging in mijn dagelijkse leven. Fons en mijn kin-
deren zijn een grote steun hierin, naast vele andere betrokkenen. 
Nooit geven zij blijk van ongeloof of weerstand en ze helpen mij met 
hun onvoorwaardelijke liefde.
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Leeswijzer

De lezer kan dit boek in enkele uren uitlezen. Dit is niet aan te raden. 
De woorden bezitten lichtcoderingen, lichthologrammen die in je ei-
gen lichtvelden nieuw bewustzijn ontsluiten als je eraan toe bent en er 
‘ja’ tegen zegt. Neem liever ruim de tijd om dit boek te lezen. Leg het 
na een paar hoofdstukken een tijdje weg om het lichaam en de geest 
de tijd te geven de informatie te verwerken en te verankeren. Herlees 
stukken of lees het boek na een tijd nog een keer.  

Door het lezen van dit boek is het mogelijk dat je lichaam merkbaar 
hoger in trilling wordt gebracht, heldere vermogens meer geactiveerd 
worden en het waakbewustzijn bij de droomwereld betrokken wordt. 
Je eigen binnenwerelden worden uit het onbewuste naar boven ge-
haald. Je beschikt over je kennisarchieven vanuit je oorsprong tot in 
de verre toekomst. Je erkent informatie uit je eigen dromen, je eigen 
inzichten en gevoelens als jouw waarheid. Jouw zielsverlangen en 
jouw ‘ja’ op veranderingen bepalen de mate waarin je bovenstaande 
gewaar wordt.

Naarmate de bewustzijnsvelden die in dit boek beschreven worden 
door meer mensen gedragen worden en meer collectief verankerd 
zijn, zal deze leeswijzer van minder belang worden.

Als er sprake is van psychoses, angststoornissen of anderszins zware 
psychische problemen raad ik af dit boek ter hand te nemen.

In mijn boek Hemels aarden is mijn bewustzijnsontwikkeling geno-
teerd evenals de bijbehorende ervaringen. Het boek Godenmens, dat 
nu voor u ligt, is het vervolg op Hemels aarden.

Naast mijn eigen ervaringen is in kaders en bijlages extra verdiepings-
stof verwerkt. In verband met de privacy heb ik in een enkel geval de 
namen van mensen gewijzigd.

De informatievelden in dit boek zijn fijnstoffelijke velden, waar an-
dere werelden zijn en fijnstoffelijke wezens leven, van draken, 
Verrezen Meesters tot buitenaardse volken en goden. Om goed om 
te kunnen gaan met deze levende velden en om de ‘Jezelf Heiligen’-
lichtcoderingen extra in je lichaam te verankeren, geef ik cursussen 
die op mijn site te vinden zijn. Zie de onderdelen Contactgegevens 
en websites.





DEEL 1

De

hybride kinderen

DEEL 1 De hybride kinderen
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Verstoorde communicatie 

‘Het heeft zo weinig zin,’ is het antwoord van de Zeta Reticuli. Hij is 
een afgezant van een buitenaards menselijk ras afkomstig van een 
gedecendeerde parallelle Aarde.

Ik ben in een uittreding. Daarnet suisde en tolde het in mijn hoofd en 
werd de druk en het gezoem in mijn oren steeds sterker. Toen verliet 
ik mijn slapende lichaam. Na enkele momenten gedesoriënteerd met 
mijn armen rond te hebben gezwaaid, werd ik een aanwezigheid ge-
waar. Nu ben ik in een andere dimensie en word begeleid door een 
buitenaars wezen met een Zeta-uiterlijk. Groot hoofd, iets langer dan 
ik, heel tenger en met zwarte, amandelvormige ogen. Gewichtsloos 
zwevend door de ether zegt hij: ‘Ik kom je even ophalen.’ Ik voel zo’n 
blijdschap eindelijk op een directe manier contact te hebben, dat ik 
vraag waarom deze vorm van ontmoeten niet vaker plaats kan vinden. 
Al vele weken heb ik geen enkel bewustzijn op wat ik ’s nachts aan 
het uitvoeren ben. Het antwoord dat het zo weinig zin heeft, doet mij 
pijn. Het voelt als falen van mijn kant. Ik bedenk op welke gebied er 
dan vooruitgang verwacht werd. Hadden ze verwacht dat ik het uit-
treden nu zelf wel door zou hebben, dat mijn lichaam zich sneller zou 
verhogen in trilling? Zijn ze teleurgesteld dat het mij de laatste tijd niet 
lukt bewust reizen te maken? Hebben deze ontmoetingen dan geen 
waarde? Ik weet het niet, maar het antwoord raakt me en zoals alles 
wat in de fijnstoffelijke wereld tegen mij gezegd wordt: de zin blijft da-
gen in mijn hoofd hangen. 

Mijn droomtijd verandert. Ik treed niet uit, maar herinner mij bij het 
ontwaken heldere dromen waarin Rein naast mij in bed ligt. Ik voel 
aanwezigheid. Ineens worden de sluiers weggetrokken en kan ik 
rondkijken. Hele drommen Grey-achtige buitenaardsen – zij zijn een 
stukje kleiner dan ik en komen mij onbekend voor – staan rondom het 
bed ons aan te kijken. Zij bewegen niet, maar kijken toe hoe andere 
buitenaardsen brutaal over ons heen springen en geen rekening hou-
den met onze fijnstoffelijke grenzen. Deze zien eruit als broodmagere, 
witte primaten. Nauwelijks schedel, kleine aapachtige gezichten en 
lange, slungelige armen en benen. Zich voortbewegend op handen 
en voeten plukken ze aan Reins lichtlichamen, als een suikerspin in 
de handen van een groepje kinderen. Zij zuigen en likken aan onze te-
nen. Ik schiet overeind en vecht als een getergde leeuwin. Schoppend 
en met maaiende armen probeer ik ze van Rein en mij af te slaan. 
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Het helpt niet. Ze gaan gewoon door. Ze zijn ook met zovelen! Ik 
kan Rein niet meer beschermen. Hij is elf jaar, heeft het syndroom 
van Down en hoewel volkomen afhankelijk van mij in het dagelijkse 
leven, op energetisch gebied is hij volwassen en heeft zelf zijn gren-
zen aan te geven. Als ik wakker word, snap ik niet dat ik ze niet voor 
me heb gevraagd en met ze in gesprek ben gegaan. Als ik in moei-
lijke situaties beland en er ontstaat een miscommunicatie, dan kan 
ik ruzie gaan maken, of vragen of ze voor mij willen komen staan. 
Er ontstaat dan een time-out, waarin ik op zoek ga naar mijn lief-
desveld. Angst schud ik van mij af en ik kom in een objectieve staat, 
waarin ik niet oordeel en inzie waarin degene die voor mij staat mij 
spiegelt. Dan kan ik contact maken vanuit mijn hart en oplossingen 
dienen zich aan. Ik heb geen moment aan de mogelijkheid gedacht. 
Zovelen die om mij heen stonden. Mijn kind en mij belagend … Nee, 
ik ben ook maar een mens-en-moeder en zeker niet liefdevol op 
zulke momenten! 

Rein krijgt een knauw van deze nachtelijke peuzelpartijen. Hij wordt 
moe en zwak van gezondheid. Na een paar weken krijgt hij een dub-
bele oorontsteking. Hij ziet eruit als een zwerfkat met zijn waterige 
ogen en over de wang geveegde korstige, groene snottebellen. 

Overdag ervaar ik voortdurend aanwezigheid om mij heen. Buiten 
mij is er de opdringerige energie van nieuw aangekomen volkeren 
die pas begonnen zijn met het ontdekken van hun eigenliefde en hun 
‘Ik Ben’. Zij waren eerst als buitenaards volk verbonden aan een Al-
Ziel waardoor zij een groepsbewustzijn hadden. Deze verbinding is 
verbroken. Nu zijn zij doelloos op zoek naar hun eigen identiteit. Zij 
ervaren de pijn van de afscheiding en gaan de weg van de dualiteit 
doorlopen in dit duale universum. In grote getalen kloppen ze bij mij 
en Rein aan. 

In mij ontstaat de ontspannende gedachte dat Rein en ik in deze 
groep vertegenwoordigd zijn 100.000 jaar terug in de tijd. Door een 
kernexplosie zijn wij losgeraakt van de Al-Ziel, de Bronverbinding. 
Ik zie ons buiten tijd en ruimte al ronddolend reizen naar onze, in de 
toekomst gemanifesteerde zelven. Sigrid en Rein, levend in de twin-
tigste eeuw. Deze twee mensen kunnen helpen. Zij lopen het pad al 
zo lang, zijn bekend met dualiteit en eigenliefde. Ik word vrolijk van 
deze gedachte, die als een waarheid voelt. Ik wil mijn startende ziel 
wel een eindje op weg helpen!
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Een paar dagen later voetballen Rein en ik in de achtertuin. De na-
middagzon trekt lange schaduwen. Plotseling staakt hij het spel en 
kijkt met grote ogen naar een zonnige, lege plek in het gras. ‘Ja, ja 
… koeien, apen!’ roept hij. Rein noemt met zijn gebrekkige woor-
denschat iedere buitenaardse een ‘aap’ of ‘koe’. Hij bedoelt de witte 
primaten, hij ziet ze! Nu kunnen we met ze werken. Ik trek Rein naar 
binnen en pak intuïtief twee flesjes van de Healing Arts-remedies, 
gemaakt door Joanne van Wijgerden. Deze remedies zijn opgela-
den met lichthologrammen en genereren bewustzijn en bewustzijns-
ervaringen. 

‘Hier vent, flesjes voor de koeien en de apen. Kies maar.’ Het flesje 
dat Rein kiest, draai ik open. ‘Laat de koeien en de apen maar hier 
komen, dan geven we ze te drinken. Zij hebben dorst.’ Dit snapt hij. 
Mijn praktijkruimte vult zich met buitenaardse aanwezigheid. IJverig 
wordt door Rein de vloer besprenkeld, daar waar Rein hen ziet en 
ik hen voel. De atmosfeer herademt. De lichtcoderingen in de reme-
dies doen hun liefdevol werk. De primaten verdwijnen en hebben 
ons niet meer nodig. Als ik de volgende dag Rein uit bed haal, con-
stateer ik tot mijn verbazing dat vijf dikke wratten, die sinds enkele 
weken op de grote teen van zijn rechtervoet zaten, in één nacht tijd 
verdwenen zijn. Er is zelfs geen verkleuring te zien.

Parallelle zelven
De meeste mensen zijn bekend met de term ‘reïncarnatie’ (vorige 
levens). In deze tijd groeit het besef dat wij ook parallelle levens 
hebben. 
Wij zijn ontstaan uit een hoog ontwikkeld lichtwezen, dat sterren-
stelsels, nieuwe werelden geschapen heeft. Dit lichtwezen heeft 
verschillende benamingen: God, Hoger Zelf, Al Wat Is, Het Zelf, 
de Bron, etc. Dit Hoger Zelf kreeg het verlangen zijn schepping 
in al zijn facetten te ervaren en splitste zich in vele wezens. Deze 
parallelle zelven hebben ieder hun eigen unieke ervaringen, tot  
in elke uithoek van de geschapen werkelijkheid. Zelf blijft dit licht-
wezen het overkoepelende bewustzijn houden en leert zo alle 
kanten van zijn eigen schepping kennen.
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Parallelle zelven zijn uit eenzelfde bron afkomstig. Toch is er bij 
ontmoetingen (bijvoorbeeld het gevoel van een aanwezigheid ter-
wijl je alleen bent, in dromen, tijdens uittredingen of abducties) 
op het eerste gezicht vaak geen herkenning. Sterker nog, er is 
soms zelfs sprake van angst, afschuw en afwijzing. De lessen en 
interesses van de ander liggen op een ander vlak dan jouw eigen 
levenslessen. Logisch: Het Hoger Zelf heeft geen behoefte aan 
dubbele ervaringen. 

Ik ken verschillende andere zelven (zoals een Japanse gynaeco-
loog) die op Aarde leven en heb levens die gemanifesteerd zijn 
in andere tijdlijnen en andere dimensies. Ik heb mijzelf gemani-
festeerd in hoge dimensies en op andere sterrenstelsels waar 
ik liefde ben. Een ‘verlichte’ buitenaardse, een engel of anders. 
Zij geven mij behandelingen die beschreven staan in mijn boek 
Hemels aarden en begeleiden mij vanuit onvoorwaardelijke lief-
de. Ook loop ik rond als buitenaardse Annunaki-man op Niburu, 
om de extreme mannenenergie die daar aanwezig is te doorle-
ven. Ik doe daar dingen waarvan ik als vrouw in dit leven niet 
blij word. En toch is hij mij. Hij leeft buiten tijd en ruimte (vierde 
dimensie) en wij ontmoeten elkaar in dromen en uittredingen. Als 
ik problemen in mijn ontmoetingen met hem niet direct aanga, 
dan manifesteert de les zich in korte tijd door naar mijn dagelijkse 
werkelijkheid. Ik krijg hetzelfde onbegrip met mijn man of iemand 
anders. Problemen in de andere dimensies los ik in enkele uren 
of dagen op. Manifesteert het probleem zich door naar de derde 
dimensie (aardse frequentie), dan ben ik maanden of zelfs jaren 
bezig. De aard van de problemen is in alle sferen hetzelfde en de 
oplossing ook: 

Elkaar bestaansrecht geven vanuit onvoorwaardelijke liefde. 

Alle zelven willen uiteindelijk weer in elkaar versmelten op 
Bronniveau. Deze waarheid is moeilijk te bevatten als je het ge-
voel hebt beperkt te worden door ‘onverlichte’ (buitenaardse) we-
zens. 


