
Boodschap van een lichtwezen 
Voor United Light Energy

Peter Kupers en Erik Pauwels

Dit is een verslag van een gechannelde boodschap die Peter Kupers heeft doorgekregen tijdens zijn 
bezoek op 4 april 2017 aan Kamperfoelie in bijzijn van Erik Pauwels en Patricia Vandevenne.

Onze woonbiologie is een geleid project waarbij we werken met kristallen bollen en andere 
producten die een verbinding hebben met een spirituele intelligentie, de United Light Energy bron.
 
Jan Hendrik Douwes en Erik Pauwels hebben als ontwikkelaars reeds 
van bij het begin van het project de hulp ingeschakeld van de 
aartsengelen om dit project te leiden. Maar ook andere aarde wezens 
vanuit hogere dimensies en werelden helpen ons daarbij, meerdere 
lichtwezens zelfs..

Peter liet ons weten dat hij gecontacteerd werd door een lichtwezen 
dat vanuit de binnenaarde contact wilde maken met hem en voor ons 
project. Peter kon het wezen waarnemen heel groot met een geel 
humanoid lichaam en een driehoekig hoofd ook geel. 

Het wezen had een moeilijk uitspreekbare naam en hij vertelde ons 
dat hij eerder zijn energie kon laten voelen als kenmerk voor zijn 
naam en wezen. Op internet hebben we een overeenkomst gevonden 
met dit wezen dat Raw Tear Air noemt, een vertegenwoordiger van 
de Blue Avians en de Sphere Being Alliance om onze wereld in een 
transitie naar het ascensieproces te brengen. 

Achteraf hebben meerdere mediums die kunnen invoelen 
gecheckt of Raw Tear Air een zuivere wezen en channeling was. 
We hebben dit dan ook ervaren door verschillende toevallige 
ervaringen en bevestigingen van mensen sinds het lichtwezen 
met ons in contact kwam. 

Zo hebben wij altijd aangevoeld dat ons bollen project iets te 
maken had met de kleur blauw en het idee was en is nog altijd 
dat wij onze bollen blauw zouden kunnen laten kleuren. Blauw is 
de kleur van bescherming, communicatie en vrede, het derde oog 
of de mystieke 'blauwe parel' die alle “Siddhi yogi's” hebben 
bereikt die hun karma volledig hebben uitgewerkt. 

Groot was onze verbazing dat deze blauwe bollen 
dan ook lichtwezens “Blue Sphere Beings” zijn die 
altijd achter het plan van de goddelijke schepping 
hebben gestaan en onze aarde doorheen de talloze 
eeuwen heeft bijgestaan in spirituele evolutie en 
bescherming tegen kwaad en vernietiging. Bewijzen 
daarvan zijn in alle culturen over de wereld te vinden 
in kunstwerken en rotstekenen nog lang voor de 
mens de zeeën kon bevaren. 



En dan begint Raw Tear Air doorheen Peter te spreken:....

“Niet iedereen begrijpt jullie kristallen bollen en velen zien er dan ook iets banaals in. Dat is op zich  
geen probleem want in de banaliteit zit het zaadje van groei en openbloeien van vele 
mogelijkheden. Als mensen het zaadje niet oppikken valt het terug in de aarde waar het weer 
vruchtbaar kan worden.

“Mensen die het zaadje wel oppikken ontvangen de informatie-energie van de United Ligt Energy 
bollen omdat zij er de resonatie energie in aanvoelen dat voor hen past en er de vruchten van in 
henzelf kunnen laten groeien. Deze mensen zijn er dan ook klaar voor en zullen de verbinding met 
ULE ervaren.”

De werking zal dus worden ervaren door mensen die op de juiste golflengte zitten en het met de 
juiste intentie zullen gebruiken. Zo niet valt het zaad terug op de bodem...

“United Light Energy producten bieden een enorm groeipotentieel met gelijktijdig een filterfunctie  
tegen negatieve manipulatieve energieën zodat mensen een zuiver kanaal kunnen ontwikkelen om 
van daar uit geïnspireerd te 'zijn', te spreken en te handelen.”

Raw Tear Air zegt dat hij woordvoerder is en “ontsluiter” vanaf de 24ste dimensie. Hij zegt er 
werken nog veel meer wezens mee in deze dimensie verbinding zoals de dolfijnen en de walvissen, 
veel is kenmerkend voor blauw. Ook de dierenwereld is er mee in verbinding, natuurdeva's.. enz.

“De ontwikkelaars van dit bollenproject weten heel goed waar de klepel hangt met kennis van 
zaken, maar zij mogen nog groeien in hun besef hoe groot deze klok kan zijn die de klepel draagt.  
De klok is veel groter door de vele mogelijkheden die er zijn, de lichtwezens, de engelen, de 
spirituele werelden en dimensies en vele ontwikkelingen.

Jullie mogen invoelen of het zuiver is als wij voorstellen om jullie ULE bron verder door te 
verbinden met de 24ste dimensie. Daardoor zullen de mogelijkheden en de kracht van de producten 
toenemen en uitbreiden. Het zal een doorbraak en schiften zijn naar een nieuwe realiteit en 
mogelijkheden voor het ULE project.”

“Het ULE project heeft andere mogelijkheden dan andere gelijkaardige projecten en is daarom 
uniek. Er mag gerust ook nog meer gecommuniceerd worden naar gebruikers daar waar nodig.” 
Raw Tear Air zegt dat hij mensen zal helpen bij genezing en zal het nodige bewustzijn ontsluiten 
voor mensen die er klaar voor zijn die de trillingen kunnen opvangen.

“De ULE bollen hebben een pulserend en uitdijende werking vergelijkbaar met een hartslag. De 
radius, de uitstraling en het vermogen kunnen zelfs nog versterkt worden en geüpdatet.

Bepaalde mensen zullen dus niet het ontwikkelingsniveau hebben om de werking te ervaren 
omwille van de vrije wil en hun banale houding tegenover ULE, het is dan beter om deze mensen 
duidelijk af te raden dat zij het niet moeten gebruiken. Mensen die de bollen zien als een hebbeding 
kunnen ook verrast zijn dat ze niets voelen of ervaren”

Bij de juiste intentie is de bol heel werkzaam zegt RTA en hij zal waken over de zuiverheid van alle  
verbindingen tussen de producten en de ULE bron en naar alle gebruikers.

Raw Tear Air waakt er ook over dat de juiste mensen aangetrokken worden door de lichtkracht van 
een ULE bol en mensen mogen dan ook hulp vragen aan Raw Tear Air en de lichtwezens van ULE 
door een bol in de hand te nemen.



Een aantal gevoelige mensen en mediums hebben sinds dit contact met Raw Tear Air en de nieuwe 
verbinding vanaf de 24ste dimensie duidelijk de hogere vibratie opgemerkt en aan ons gemeld.

Gebruikers melden ons een grotere innerlijke lichtkracht en levenskracht in de omgeving. Mensen 
bloeien meer open in hun spiritualiteit en gaven en vermogens nemen toe. Zelfs planten begonnen 
sterker te groeien en werden stralender en groener. Ook bij dieren werd een mooiere vacht en 
vollere haargroei gemerkt. 

Met dank aan Peter Kupers van DeepSoulConnections  info@deepsoulconnections.com 
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