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Pas vlak voor het begin van de Nieuwe Tijd werd duidelijk dat dit boek er moest 
komen. Heel verrassend omdat deze dagboekverslagen van Harry Beckers nooit 
met de intentie geschreven waren om uit te geven. Het was Harry er vooral om te 
doen om zijn ontwikkeling én die van zijn vrouw Hilda en dochter Bo bij te houden 
en er vat op te krijgen.

Na het uitkomen van mijn boek ‘HB, een nieuwe tijd breekt aan’, werd het Harry  
duidelijk, dat het begin van de Nieuwe Tijd nog even moest wachten. De voor-
bereiding zou pas écht afgerond zijn als ook hun gemeenschappelijke pad openbaar 
zou worden. Dit boek kan daarom gezien worden als een verdere uitwerking van 
hoofdstuk 6, ‘De Wereldvernieuwer, HB’, uit het eerder genoemde HB-boek. Nog 
specifieker, als een verdere uitwerking van de laatste drie paragrafen daarvan. Je zou 
daarom kunnen stellen dat deze twee HB-boeken bij elkaar horen, deel 1 en deel 2. 

Dit HB-deel 2 is een uniek kijkje in de voorbereiding van de Wereldvernieuwer, 
samen met zijn vrouw en dochter. De basis van dit boek is hun gemeenschappelijke 
reis met al hun pogingen en worstelingen om het duister meester te worden. Het 
lijkt allemaal zo ‘eenvoudig’, maar gaandeweg zal blijken hoe moeilijk dit was. 
Geen verlossing zonder kruis. Tegelijkertijd is dit verhaal daarmee ook de reis naar 
het Licht en naar hun nieuwe Hoedanigheid, in verband met het betreden van het 
grote podium. Af en toe wordt een tipje van de sluier gelicht van de diepgang en 
reikwijdte van een veel ruimere werkelijkheid: Shamballa, de Meesters, Maitreya 
en de komst van het nieuwe Watermantijdperk.

Het is dus vooral een open en eerlijk dagboek van een zeer moeizaam en leerzaam 
proces, dat de weg symboliseert die we allemaal aan het bewandelen zijn. Niemand 
uitgezonderd. Vaak denk je als lezer: ‘Goh, hebben zij daar ook last van? Wat een 
herhaling van thema’s ... lossen ze het nog eens een keer op?’ Daarom is het juist 
zo’n hoopgevend verslag: het geeft inspiratie om te weten dat zij daar ook mee wor-
stelden! Ook al moesten zij dit in versneld tempo doen, het blijkt maar weer: ware 
onthechting en het transparant maken van je ego is heel lastig.

Zoals Harry het in dit boek zo mooi verwoordt: ‘Diep in elke mens zit de z.g. 

VOORWOORD

Inleiding
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Goddelijke Vonk/Ziel welke omkleed is met de lagen van het individu, het Ego. 
Naarmate we gedurende de reïncarnatiecyclus (geestelijk) groeien, maakt het Ego 
plaats voor energie afkomstig van de Ziel. Het ego is een prachtig instrument [...]
maar uiteindelijk moeten we weer van dat ego af zien te komen. Stapje voor stapje 
... leven na leven na leven … laag voor laag voor laag.’

Deze ‘laag voor laag’ ... het komt allemaal aan bod, het loskomen van het (oude) 
bolwerk, de schuldgevoelens, de hardnekkigheid van de schaduwkanten, het om-
gaan met blokkades, het écht open, oprecht en eerlijk zijn, acceptatie en vergeving 
... om uiteindelijk uit te komen bij Goddelijke Onverschilligheid. Dit alles volgens 
het proces van ‘voelen, weten, (in)zien, toepassen, loslaten en afsluiten’.

Voor sommigen zal het een verrassing zijn dat hun proces niet een devote en serene 
tocht is, constant met hun blik gericht op het Licht. Nee dus, het is juist het leren 
beheersen van onze emoties, de hartstochtelijke intentie om het donker op te tillen! 
Het is ‘het donker in ons’ dat ons tegenhoudt. Vooral hierover gaat dit boek. 

Bij Harry, Hilda en Bo (drie-eenheid) heeft het nog eens éxtra gespeeld, omdat ook 
het (grote) donker van de wereld zich ermee bemoeide. Het Duister deed er alles 
aan om hun pogingen te laten mislukken. Harry heeft meerdere keren gedacht, ‘en 
nu stop ik ermee’. Maar gelukkig – en met grote blijdschap – kunnen we vaststellen 
dat hun missie is geslaagd en dat het Licht heeft gezegevierd! 

Ook voor de Geestelijke Hiërarchie (Meesters) was het een spannend proces, dat 
14.000 jaar geleden startte; de uitkomst was allerminst zeker. Het betreft immers 
niet alleen de komst van de Wereldvernieuwer en de samenwerking tussen hem en 
Hilda, man en vrouw, maar vooral ook: de bundeling van drie grote Kosmische 
Energieën via HB, waardoor de mensheid op één zuivere lijn komt te staan met de 
Hierarchie en Shamballa! Nog nooit vertoond. Een buitenaardse prestatie, met grote 
hulp van hun dochter Bo. Vanaf NU wordt het – ook voor ons(!) – makkelijker. 

De Zon (in ons) gaat schijnen, een wérkelijk nieuwe tijd breekt aan! 

Ronald Jan Heijn, Bloemendaal, 26 maart 2017
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Geluk en verdriet, het zit allemaal in ‘onszelf’ en alleen wij bepalen wat we 
zullen ervaren. Als wij elkaar vrijlaten en respecteren hoe we leven, pas dan 
kunnen we elkaar echt leren kennen. Pas dan gaan we zien wie er werkelijk 
in een lichaam woont.

Dinsdag 28-8-2012
Nachten zijn al enige tijd weer erg zwaar. Lichaam lijkt gebroken en langere tijd 
rust nodig te hebben om te herstellen. Pijnen in het lichaam/gewrichten komen 
 terug. Ook begint de pijn bij het heiligbeen weer toe te nemen.

Van: Hilda Beckers

Verzonden: zaterdag 14 januari 2017 14:07

Aan: zus M

Onderwerp: geen verlossing zonder kruis

Hallo M,

In overleg met Harry heb ik besloten om toch wat meer te vertellen. Je vraagt er immers 

zelf om en misschien kan het jou ook verder helpen. Daarna wil ik het echt afronden, 

want zoals ik je al vertelde heb ik alles tot in de diepste vezels weer herleefd en kan ik 

het met een goed gevoel afsluiten, na deze brief. 

Zoals je het zelf ook al zegt is praten binnen onze familie niet een van de sterkste  kanten, 

vooral niet als het om gevoelens en problemen gaat. Ik kon mijzelf daar ook onder 

 rekenen.

Ik weet nog hoe ons moeder eens huilend thuiskwam van een schoolgesprek over mij op 

de lagere school. Huilend en overstuur vertelde ze tegen ons pa dat ze niet meer naar 

een evaluatiegesprek van mij zou gaan. De reden waren de lage punten op mijn rapport. 

Ik heb dat als kind verdrongen en pas de afgelopen 4 jaar is dit naar boven gekomen en 

voelde ik de pijn hiervan.

VOORGESCHIEDENIS

2012 
VOELEN

HB, GEEN VERLOSSING ZONDER KRUIS X

17



Woensdag 3-4-2013
Hilda heeft wat chaotisch gedroomd waaraan we geen aandacht geven. Vanoch-
tend bij de koffie vertel ik dat het toch aan mij ligt omdat ik Hilda nog niet echt 
toelaat. Onderweg van Poppel naar huis kwam Tunesië weer in mijn gedachten. 
Normaal blijft het steken op het moment dat Hilda in zee gaat om zich af te spoelen 
maar ik liet het nu verder gaan. Op een bepaald moment ontstond een soort van 
opwinding en viel het rotgevoel uiteindelijk mee. Ik bedacht toen dat Hilda het-
zelfde gevoel ook heeft gehad en dat het daarom allemaal heeft kunnen gebeuren. 
Thuis bespreken we het en voel ik dat ik eigenlijk nog steeds 30 jaar terug in de tijd 
leef en dat ik het alleen maar heb geaccepteerd zodat ik er beter mee kan omgaan. 
Moet mezelf naar NU brengen en daar blijven. Dan pas kan ik Hilda zien zoals ze 
nu is en ook mijzelf natuurlijk.

Middag, het gaat eigenlijk best goed om mijzelf in het NU te zetten. Hilda is de zolder 
aan het opruimen en zegt dat ze weer terug dacht aan toen ze tijdens het koken, 
een paar maanden geleden, dacht dat ze ook voor Ben aan het koken kon zijn. Ze 
vertelde dat ze zich nu nauwelijks kan voorstellen dat ze dit toen heeft gedacht en 
dat we nu echt in een totaal andere situatie verkeren.

Vanavond mail aan moeder van Hilda gestuurd:

From: Harry

To: moeder V

Cc: Hilda

Sent: Wednesday, April 03, 2013 6:14 PM

Subject: uitleg

Hilda vroeg of ik in een mail kan uitleggen waar wij mee bezig zijn, wat het ‘project’, of 

‘plan’ precies inhoudt. Eigenlijk is dat best wel moeilijk om uit te leggen als je het niet 

op de voet hebt kunnen volgen en zelfs dan is het nog ingewikkeld. We zijn er al vele 

jaren mee bezig en de meeste ontwikkelingen vinden plaats ‘achter de schermen’. Het 

‘zichtbare’ gedeelte hiervan was o.a. de tijd dat ik praktijk had, de lezingcyclus in 2004 

en de films.  

2013 WETEN
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De voorbereidingen zijn nu bijna afgerond en we verwachten dat het niet lang meer 

duurt voordat we ermee naar buiten gaan komen. Op dat moment wordt het in ieder 

geval gaandeweg wel duidelijk maar ik zal proberen om het voor nu al wat duidelijker te 

maken. Je mag het gerust aan iedereen laten lezen, zus B en M weten er ook wel iets van. 

B komt vanavond en ik zal haar deze mail ook, uitgeprint, meegeven. 

Nou hier komt het dan. Er staan grote veranderingen voor de deur. De wereld is aan het 

veranderen. In een rap tempo gaat het bergafwaarts. Zware vervuiling, uitputting van 

de aarde, klimaatveranderingen en ernstig verstoorde weerpatronen. Oorlog, onrust en 

onverdraagzaamheid komen steeds dichter bij. Economie, geld, macht, ziektes glippen 

steeds meer uit handen en vormen een serieuze bedreiging. 

Regeringen proberen de schijn te wekken dat ze alles nog onder controle hebben maar 

het hele systeem is op sterven na dood. De toestand is veel erger dan de meeste men-

sen zich kunnen voorstellen. Je hoort in de media wel eens dat niemand dit heeft zien 

aankomen. Maar dat is niet zo. Al jarenlang werd hiervoor gewaarschuwd maar bijna 

niemand die het wilde horen. Geld en macht maken arrogant, blind en doof. 

Gelukkig was er een groep mensen die de huidige toestand al lang geleden voelden 

aankomen en achter de schermen werden voorbereidingen getroffen. Er werd een plan 

gemaakt en wereldwijd werden mensen benaderd, waaronder wij, voor medewerking. 

Mensen van goede wil die zich onbaatzuchtig in het belang van de wereld en mensheid 

willen inzetten. 

De jarenlange voorbereiding op die zware taak vergde veel energie – heel veel energie 

– inspanning en doorzettingsvermogen. Al het voorbereidende werk gebeurde voor-

namelijk achter de schermen, onzichtbaar voor de buitenwereld, waardoor er vanuit de 

omgeving vaak met onbegrip naar werd gekeken. Jaar in jaar uit, soms dag en nacht, 

werd er gewerkt aan onderwerpen die ver van de dagelijks beslommeringen leken te 

staan. Met nagenoeg niemand kon er over worden gesproken waardoor ook het sociale 

leven steeds meer werd ingeperkt.

Sinds september 2012 is alles in een stroomversnelling gekomen en ook Bo, maar vooral 

Hilda werden intensief bij de ‘laatste loodjes’ betrokken. Zowel Hilda als ik waren soms 

letterlijk dag en nacht in touw. Vandaar ook dat het werk bij de Guldenakker niet meer 

te combineren viel. Ook voor Bo was naar school gaan niet meer te houden door de 
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Rond de middag krijgt Hilda sterk het gevoel dat ik vanaf nu ruimte nodig heb, 
letterlijk en figuurlijk.

Vrijdag 3-5-2013
Hilda droomde over Zorgcentrum, Bill en Diane waren bij ons en Hilda meldde 
zich ziek, maar dat lukte nauwelijks. Moest zich voor de collega’s verstoppen. An-
dere droom is dat ze met een oppaskindje liep en een praatje maakte met iemand 
en dan ‘schuw’ was voor een jongen die er stond te ballen. Haar relatie met jongens 
was altijd op basis van seksgerichtheid en machtsgevoel. Hilda zegt ook nog dat ze 
volgens haar misschien 13 of 14 jaar was tijdens de oppasgebeurtenissen.

Verder komt er tijdens de ochtend het inzicht over de afgelopen 31 jaar die ik niet 
als zodanig heb ervaren. Tijd is relatief. Stel dat het nu mei 1982 zou zijn en wij 
alle inzichten en beheersing van nu in ons hebben, dan zou alles in een ochtend zijn 
opgelost. 

We beheersen het astrale en hebben inzicht in het werkingsmechanisme. Dit kun-
nende is alleen een Meester voorbehouden waardoor we dus de conclusie kunnen 
trekken dat we meester zijn op dit moment. De weg is dus vrij voor de activering. Ik 

kan aan Hilda niet goed duidelijk maken 
wat ik nu weet maar we beseffen dat dit 
komt omdat zij de onderste chakra’s ver-
tegenwoordigt. We zijn wel 1. Het feit dat 
Bob het hier alsmaar over ‘tijd’ had ver-
wijst daar ook naar. 

Rond de middag brengt de post een rouw-
kaart. Bob is overleden en wij zijn uitgeno-
digd voor de crematie en koffietafel.

Diezelfde avond lopen we ergens in het bos 
op een afgelegen stuk waar ik een envelop 
zie liggen. In de envelop zit 45 euro. Genoeg 
om de benzine te betalen naar de plaats 
waar Bob’s crematie zou plaatshebben.

Bob, getekend door Bo

2013 WETEN
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Zaterdag 4-5-2013
Hilda droomde over man en vrouw die met elkaar op de wc gingen. Werd wakker 
en bedacht zich de gebeurtenis dat zij en Ben ‘het deden’ in een kleedhokje bij V&D.

Hilda is verantwoordelijk is voor het onderste gedeelte en ik voor het bovenste, en 
als zodanig een vormen we een eenheid. Voor Hilda is het gevoel/feit dat we in mei 
1982 aan de tafel alles uit de doeken doen geen realistisch gevoel. Kan ook niet als 
je bedenkt dat het onderste gedeelte de tijd anders beleefd dan het bovenste. Zij 
heeft die 30 jaar echt nodig gehad terwijl voor mij de tijd daar is blijven steken. Ik 
hoef het gevoel van toen mij niet eigen te maken anders had ik het zelf wel beleefd. 
Mijn taak is nu om Hilda er uit te halen om de 1-heid te kunnen vormen. De ring 
van de menselijke cyclus.

Gevoel bij beiden is nu dat we bijna klaar zijn met de voorfase. We staan voor wie 
we zijn. 

Maandag 6-5-2013
Vanochtend voor het eerst naar Hilda een gevoel zonder dat er iets van het oude 
bij zit. Voelde ook de verbinding van zonnevlecht naar hartchakra. Hilda had het 
beeld en gevoel over het brein (wat weet Nederland) en dat het altijd belangrijk is 
om open te blijven omdat ze anders verbindingen afsluit.

Tijdens ochtendwandeling komt ‘porta qui’ of ‘porte qui’, in latijn en frans is dat 
deur of poort.

Vanmiddag naar de crematie van Bob geweest, wat een waar afscheid-‘feest’ was.
Gekleurde ballonnen, percussietrommelaars en een gezelschap uit alle lagen van de 
samenleving. Op het prentje van Bob slechts de woorden: Geniet, Leef NU.

Marjo sprak dat zij het Nu van Bob gaat overnemen. 

Woensdag 8-5-2013
Ik heb vanochtend zitten bedenken hoe we nu verder moeten maar kom er niet echt 
uit. Hilda droomde tegen de ochtend een chaotische droom (Polen, AH, C1000, 
voetbaltrainers). De boodschap hieruit is dat we helemaal niks moeten bedenken, 
je kunt het altijd wel kloppend maken met wat kernpunten maar het loopt toch 
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2017
AFSLUITEN

Eerste kwartaal 2017 
GEEN VERLOSSING ZONDER KRUIS X

Hilda droomt in deze periode dat ze langs een kanaal loopt en onder een 
boom een hond ziet liggen, lichtbruin van kleur. De hond komt naar haar 
toe gelopen waarop ze hem aait over zijn bol. De ogen van de hond ston-
den heel dicht bij elkaar. Even later loopt de hond weer terug naar zijn 
boom alwaar ie zich opnieuw opgerold nestelt.

Vervolgens loopt Hilda verder en gaat naar een splinternieuwe wc, achter haar 
staat een rij mensen te wachten die na Hilda ook gebruik willen maken van de nieu-
we wc. In een volgende droom loopt Hilda op een parallelweg en op de weg naast 
haar rijdt een aaneenschakelde lange rij van auto’s. In elke auto zit 1 bestuurder 
met pal achter zich een hond met gespitste oren (hond = ego dacht Hilda).

Ook in deze periode kreeg Hilda bij het wakker worden:
– ‘Je leeft voor jezelf en maakt gebruik van elkaar’   
– ‘Change what you can change, stay out what you can not change’
– ‘Laat het leven zich door je ontvouwen’ 

Eerste week van januari 2017 droom ik heel helder dat ik iets kan gaan doen voor 
de wereld waarvoor ik een nieuwe ‘verjaardag krijg’. Mocht 40 dagen hierover 
nadenken maar die tijd was al om en ik had gekozen om het te doen. De weg die ik 
zou gaan zit in mijzelf, had een tomtom in mijn hoofd en welke weg ik ook zou ne-
men, welke beslissing ik zou maken, de tomtom zou mij altijd de juiste weg wijzen. 

Begin januari 2017 heb ik Marjo aan de telefoon die me o.a. vertelt dat er ‘contact’ is. 
Ik begrijp hieruit dat er vanuit de onderste chakra’s een zuivere verbinding is en dat 
er contact is gemaakt. Vanaf dan begin ik ook hier in huis overal blauw licht te zien. 
In de kast die Bo heeft ‘opgepimpt’ zie ik dagelijks taferelen van mensen uit ver-
schillende tijdperken die herenigd zijn. Rondom de kast zijn ook mensen te zien en 
in het bovenste vlak zie de hoofden van een Boeddha, Christus en een buitenaardse 
die elk om beurten helder worden.

Mijn kracht neemt toe evenals de overtuiging van mijn Hoedanigheid.
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